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

     

O MINISTÉRIO da Saúde (MI-
SAU) está a reforçar o sistema 
de vigilância de doenças diar-
reicas e malária, sobretudo, nas 
zonas afectadas pela depressão 
tropical Ana para uma respos-
ta imediata, em caso de surgi-
mento de surto destas enfer-
midades.  

Enquanto isso, as delega-
ções provinciais trabalham na 
educação para a saúde, sensi-
bilizando as comunidades para 
a prevenção destas patolo-
gias, segundo explica Benigna 
Matsinhe, directora nacional 

adjunta de Saúde Pública, no 
MISAU. 

“Se a época chuvosa em 
curso, cuja previsão do tér-
mino é Março já trazia consigo 
desafios sanitários para o nosso 
país, com a passagem da Ana, 
os desafios cresceram ainda 
mais”, refere o MISAU. 

Para esta entidade, as re-
giões norte e centro do país, 
mais afectadas por este evento 
climatérico, requerem, neste 
momento, maior atenção prin-
cipalmente devido às inun-
dações que podem contribuir 

para o surgimento de doenças 
comuns em tempo chuvoso. 

“Por isso, urge tomar cui-
dados com doenças que po-
dem aparecer com maior fre-
quência nestas circunstâncias, 
designadamente, as diarreias e 
a malária. Fica atento aos sin-
tomas de febre ou diarreia, que 
podem indicar exposição a al-
gum agente infeccioso. Caso 
apareçam, dirija-se imedia-
tamente à unidade sanitária 
mais próxima”, recomenda o 
MISAU.

Em Moçambique, a malá-

ria e diarreias são endémicas e 
constituem umas das princi-
pais causas de internamento. 
Por exemplo, nos primeiros 
nove meses de 2021, o país 
registou 7.830.810 casos de 
malária contra 9.089.404 de 
2020 e 341 óbitos contra 460 de 
2020, o que representa uma re-
dução de casos em 14 por cento 
e de óbitos, em 26 por cento.

Para além disso, quase to-
dos os anos, há registo de sur-
tos de cólera sobretudo nas 
províncias de Cabo Delgado e 
Sofala. Dados da Saúde mos-

tram que, em 2020, foram  no-
tificados 3621 casos de cólera e 
41 óbitos e, nos primeiros nove 
meses de 2021,  houve registo 
de 5067 casos e 19 óbitos por 
cólera.   

A depressão tropical Ana 
já causou mais de duas deze-
nas de mortos, uma centena 
de feridos e destruiu infra-es-
truturas diversas, incluindo, 
pouco mais de uma dezena de 
unidades sanitárias, segundo 
o Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desas-
tres(INGD).

 A REDE Viária de Moçambique 
(REVIMO) introduz a partir de 
amanhã o sistema de paga-
mento de portagem ao longo 
da Estrada Circular de Maputo. 
Trata-se de uma medida que 
visa assegurar o financiamento 
para a manutenção de rotina, 
periódica e a reabilitação regu-
lar da via. 

O Presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da 
REVIMO, Ângelo Lichanga, 
explica, em entrevista ao “No-
tícias”, que para o efeito foram 
instaladas quatro praças, no-
meadamente na Matola-Gare, 
Cumbeza, Zintava e Chiango. 

A Rede Viária de Moçam-
bique (REVIMO), empresa a 
quem foi concessionada pelo 
Governo, por um período de 
20 anos, a operação da via, 
acredita que a entrada em fun-
cionamento e consequente-
mente o início de pagamento 
das portagens vai garantir a 
captação de renda para a ma-
nutenção da estrada, dando-a 
maior longevidade. 

A REVIMO considera que 

O ANTIGO Ministro das Pes-
cas, Víctor Borges, deverá 
comparecer hoje perante o 
tribunal que julga o proces-
so sobre as dívidas não de-
claradas para depor, na sua 
qualidade de declarante, so-
bre factos relacionados com 
o Projecto de Protecção da 
Zona Económica Exclusiva

Victor Borges, conforme 
refere o Ministério Público na 
sua acusação, terá desacon-
selhado a criação da empre-
sa EMATUM para a pesca do 
atum por alegadamente ser 
inviável. A audição é descri-

ta como fundamental para 
esclarecer os contornos em 
volta do projecto, incluso no 
pacote de 2.2 mil milhões de 
dólares que lesaram o Estado.

Aliás, Borges foi citado 
pelos réus Cipriano Muto-
ta e Teófilo Nhangumele, no 
início do julgamento, como 
quem mostrou reticên-
cias quanto à necessidade 
de criação de uma empresa 
nacional que se dedicasse à 
pesca, processamento e co-
mercialização do atum.

A ida do antigo ministro 
das Pescas ao tribunal abre 

o último ciclo de desfile de 
declarantes arrolados pelo 
tribunal, no qual serão ain-
da ouvidos antigos e actuais 
governantes que tenham tido 
contacto com a matéria em 
discussão.

Tais são os casos do antigo 
ministro do Interior, Alber-
to Mondlane, do Ministro da 
Economia e Finanças, Adria-
no Maleiane, e, finalmente, 
do antigo Presidente da Re-
pública, Armando Guebuza.

Refira-se que antes de 
ouvir Víctor Borges o Tribu-
nal Judicial da Cidade de Ma-

puto vai  auscultar Filipe Eu-
génio Silvestre, na qualidade 
de declarante neste processo. 

Amanhã, primeiro dia do 
mês de Fevereiro, não haverá 
sessão para dar espaço a que 
os causídicos participem na 
cerimónia de abertura do ano 
judicial. 

Na quarta-feira será ob-
servado o habitual descanso 
e na quinta-feira não haverá 
sessão por ser feriado, por 
ocasião do  Dia dos Heróis 
Moçambicanos. A audiência 
só será retomada na sexta-
-feira.

Ano lectivo 2022
arranca hoje no país

O 
ANO lectivo 2022 é 
formalmente aberto 
hoje, em todo o país. 
A cerimónia central 
terá lugar em Chino-

nanquila, posto administrati-
vo da Matola-Rio, distrito de 
Boane, província de Maputo, 
onde se prevê a inauguração 
de uma escola.

Baptizada com o nome En-
genheiro Filipe Jacinto Nyusi, 
a nova escola secundária pos-
sui 48 salas de aula, devida-
mente equipadas, um bloco 
administrativo, uma sala de 
informática, um laboratório, 
uma biblioteca e salas de jo-
gos. A mesma será inaugurada 
pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi.

Uma nota do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) recebida 
na nossa Redacção indica que 

em cada distrito foi identifica-
da uma escola para acolher a 
cerimónia de abertura do ano 
lectivo 2022, acto a ser dirigi-
do pelo respectivo adminis-
trador. 

Igualmente, cada provín-
cia identifica um estabeleci-
mento de ensino onde realiza 
cerimónia provincial, a ser 
dirigida pelo governador ou 
por um membro do Governo 
central.

Gina Guibunda, porta-
-voz do MINEDH, assegurou 
estarem criadas as condições 
para o arranque do ano lecti-
vo 2022, que contará com um 
total de um milhão e trezen-
tos mil novos ingressos da 1.ª 
classe.

Neste momento, segun-
do Guibunda, o processo de 
matrículas, nos níveis primá-
rio e secundário, continua a 

decorrer. A ideia é abranger o 
maior número possível de alu-
nos com idade escolar. Todas 
as escolas estão orientadas no 
sentido de garantir a matrícula 
às crianças.

“A nossa ideia é que todas 
as crianças com idade escolar 
não fiquem fora do sistema de 
ensino. Até 31 de Dezembro de 
2021, por exemplo, tínhamos 
matriculado cerca de um mi-
lhão e cem mil novos ingres-
sos, o que representa 83.5 por 
cento de execução em relação 
ao planificado em relação à 1.ª 
classe”, disse.

Em relação ao livro de dis-
tribuição gratuita, a fonte ad-
mitiu atrasos. Porém, tranqui-
lizou dizendo que existe algum 
“stock” do ano passado, para 
além do livro de reposição que 
será avançado para que o pro-
cesso de ensino e aprendiza-

gem não fique comprometido. 
A porta-voz do MINEDH 

disse que o manual da 1.ª clas-
se e guiões do professor deve-
rão chegar na primeira quin-
zena de Fevereiro.

“As condições estão cria-
das para o início das aulas, 
mesmo para a 1.ª classe, por-
que o calendário foi desenhado 
de tal modo que os primeiros 
dois meses sejam de ambien-
tação. Durante este período 
pode não ser necessário o uso 
do livro. O material está a ser 
reproduzido e esperamos re-
cebê-lo brevemente”, disse.

Para garantir as aulas no 
presente ano lectivo o MI-
NEDH vai contratar nove mil 
professores de vários níveis, 
sendo que os concursos já 
iniciaram e estão a decorrer a 
nível dos distritos e das pro-
víncias.

Alunos regressam às aulas após férias prolongadas

Governo poderá revisitar 
Cenário Fiscal de Médio prazo

Mais cinco óbitos e 3674 curados 
da Covid-19 no fim-de-semana

Arrancam hoje exames 
de admissão à UEM

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

Ex-ministro das Pescas
ouvido hoje no tribunal

FACE À ÉPOCA CHUVOSA

Saúde reforça vigilância contra malária e diarreias

“CIRCULAR DE MAPUTO”

Taxas de portagem visam 
manutenção da estrada

isto vai trazer vantagens na 
mobilidade dos utentes, pois 
estes vão circular numa estra-
da com manutenção contínua, 
o que se traduz na redução 
dos custos de manutenção das 
suas viaturas, nos gastos com 
o combustível e no tempo para 
fazer o trajecto para o centro 
da cidade de Maputo. 

Ângelo Lichanga falou do 
processo que desencadeou a 
construção da “Circular” com 

portagens e a decisão sobre 
a fixação dos preços a serem 
praticados pela passagem por 
elas. 

A Estrada Circular de Ma-
puto ainda é nova e há neces-
sidade de se fazer provisões 
financeiras para a sua ma-
nutenção periódica (8 anos) 
e reabilitação (15 anos). Daí 
que surge a necessidade da 
comparticipação dos utentes, 
através do princípio de paga-

dor-utilizador, como solução 
para o crónico problema de 
rodovias em péssimas condi-
ções no país. 

A REVIMO foi informada da 
suspensão da entrada em fun-
cionamento amanhã, do início 
do pagamento da portagem, 
mas o seu PCA tranquiliza, 
afirmando que em tempo certo 
a sua empresa se posicionará. 
Confira a entrevista na página 2 
da presente edição. 

Última hora
A REDE Viária de Moçambique (REVIMO) 
tomou conhecimento da suspensão, pelo 
Tribunal Administrativo (TA), da entrada 
em funcionamento, a partir de amanhã, das 
quatro praças de portagem ao longo da Es-
trada Circular de Maputo. 

Entretanto, confrontado com este facto, 
o Presidente do Conselho de Administração 
(PCA) da REVIMO, Ângelo Lichanga, disse, 

num contacto telefónico com o “Notícias” 
não ter nenhum pronunciamento sobre o 
assunto, uma vez que a providência cau-
telar submetida por certas organizações da 
sociedade civil só foi anunciada na tarde de 
sexta-feira. 

No entanto, Lichanga afirmou que a sua 
instituição vai se pronunciar ainda hoje so-
bre a matéria, depois de concertar posições.

Ângelo Lichanga, PCA da REVIMO

Adiada missão da UE Detido por suspeita de rapto Gaza constrói
mais fontes de águaFOI adiada para data a anunciar a missão a Moçambique do alto representante 

dos Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e vice-presidente da Comis-
são Europeia, Josep Borrell, que devia ter desembarcado ontem em Maputo. O 
adiamento deve-se a um caso de Covid-19 na comitiva do responsável europeu, 
que partiria de Nairobi, no Quénia, para Maputo. O secretário geral-adjunto 
para a Política Comum de Segurança e Defesa e Resposta a Crises da União Euro-
peia, Charles Fries, que se encontra em Maputo como parte do programa inicial 
da visita de Borrell, manteve na tarde de ontem um encontro com o ministro da 
Defesa Nacional, Cristóvão Chume, com quem abordou aspectos da cooperação 
bilateral, em particular o apoio da UE à capacitação das forças moçambicanas 
para o combate à insegurança e terrorismo no Norte de Moçambique, incluindo 
a vertente humanitária e de protecção à população. Joseph Borrell, que estaria 
em Maputo por dois dias, tinha agendado vários encontros, incluindo um com 
o Presidente da República, Filipe Nyusi.

UM cidadão encontra-se detido nas celas da Polícia 
da República de Moçambique (PRM), na província 
de Maputo, por suspeita de rapto de uma menor de 
11 anos de idade, na vizinha África do Sul. O indi-
ciado, de 24 anos, identificado pelo nome de M. 
Vilankulo, natural de Inhambane, terá usado o seu 
telemóvel em Moçambique para  contactar a famí-
lia da vítima na África do Sul e negociar o valor de 
resgate. A  vítima viria a ser resgatada pela unidade 
anti-rapto da Polícia sul-africana, segundo o porta-
-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC), Henrique Mendes.

A PROVÍNCIA de Gaza projecta para este trimes-
tre a construção de três novos sistemas de abas-
tecimento de água que deverão abranger mais de 
sessenta mil habitantes, bem como a conclusão de 
outros três cujas obras foram paralisadas devido à 
exiguidade de fundos nos distritos de Chókwè e 
Chigubo. Citada pela Rádio Moçambique(RM), a 
chefe do Conselho Executivo Provincial de Gaza, 
Margarida Mapanzene Chongo, disse estarem em 
manga projectos de transformação de furos de 
bomba manual em sistemas de abastecimento de 
água multifuncionais.
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MANUEL MUCARI E 

WALTER MBENHANE

E
NTRAM em funciona-
mento amanhã as pra-
ças de portagem ins-
taladas ao longo dos 70 
Km da Estrada Circular 

de Maputo. Com elas vem a 
polémica em torno da impe-
riosidade da sua colocação e a 
obrigatoriedade do pagamen-
to pelos utilizadores. Assim, 
quem quiser circular pela es-
trada deve pagar. Para dissipar 
algumas dúvidas o “Notícias” 
esteve à conversa com o Pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) da REVIMO, 
Ângelo Lichanga, que explicou 
os contornos que nortearam 
a montagem das portagens e 
as vantagens tanto no senti-
do de conferir longevidade da 
via, como na das viaturas dos 
utilizadores, assim como a co-
modidade e facilidade de mo-
bilidade.  

EXPLICA ÂNGELO LICHANGA, PCA DA REVIMO

Projecto da “Circular” prevê praças de portagem

 Not. - Quando é que foi cons-
tituída e quais são as suas atribui-
ções? 

AL- Esta empresa foi cons-
tituída em Dezembro de 2019, 
através de um despacho do 
Conselho de Ministros, que 
nos  concessionou alguns tro-
ços de estradas a nível do país. 
Na região Sul temos a Estrada 
Circular de Maputo, a Ponte 
Maputo-KaTembe, incluindo 
a estrada de ligação KaTem-
be-Ponta do Ouro, os troços 
Bela Vista-Boane, Marracue-
ne-Macaneta, Macia-Bilene, 
Macia-Chókwè, Chókwè-Ma-
carretane. Já na zona Centro, 
temos a Estrada Nacional Nú-
mero Seis (EN6), que parte do 
Porto da Beira, na província 
de Sofala, até à fronteira de 
Machipanda, na província de 
Manica.   A REVIMO é  uma 
sociedade anónima de direito 
privado, cujo objecto é a cons-
trução, conservação e explo-
ração, sob forma de portagens 

“Circular” e consequentemente 
os utilizadores terão de pagar 
pela passagem. Isto não está a 
agradar vários sectores da socie-
dade. Há um coro de crítica por 
parte de algumas organizações da 
sociedade civil, partidos políticos 
e a população alegando tratar-se 
de investimento público e como 
tal deveria ser gratuito circular 

pela estrada, para além das ta-
xas serem consideradas elevadas. 
Que pressupostos nortearam a 
fixação de taxas?

AL - Celebramos um con-
trato de concessão com o Go-
verno para um período de vinte 
anos, cujo objecto consiste em 
garantir o mínimo de serviços 
a nível das infra-estruturas 
em causa. Para que a REVI-
MO possa garantir estes níveis 

como base para a definição dos 
preços das taxas de portagens. 
Até este momento as praças de 
portagem não estão a operar. 
Mas desde 2020 que a REVIMO 
está a investir na manutenção 
da Estrada Circular de Maputo. 
Feita esta análise e com base no 
modelo financeiro, o resulta-
do conduzia para cobrarmos 

50,00 a 65,00 meticais para 
viaturas de classe um (ligeiras) 
em cada portagem. Levamos 
estas propostas ao Governo que 
sugeriu que, como medida de 
mitigação, fixássemos a taxa de 
portagem nos 40,00 meticais, 
que é  o que vamos cobrar. Ain-
da neste pressuposto de aliviar 
o custo nos utentes decidiu-se 
que quem usar a circular e tiver 
que passar pelas portagens só 

conclusão. Ainda no âmbito do 
projecto da “Circular” estamos 
a intervencionar na estrada 
Marracuene-Macaneta, onde 
só existia a ponte. Aqui tivemos 
que mobilizar recursos para a 
construção da estrada que liga 
a vila àquela estância balnear e 
turística.

Not. - Que vantagens vai 
trazer em termos de mobilidade 
a entrada em funcionamento das 
praças de portagem? Haverá ou 
não redução do tráfego e conges-
tionamento?     

AL - Acreditamos que o 
tráfego não vai reduzir. Nós os 
automobilistas fazemos um 
cálculo simples, no sentido de 
que se passarmos por uma via 
degradada os custos de manu-
tenção são elevados, para além 
do tempo que desperdiçamos. 
Os gastos com o combustí-
vel, igualmente, aumentam 
porque fazemos muitas voltas 
para chegar a um destino. A 
REVIMO vai envidar esfor-
ços para melhorar, cada vez 
mais, os serviços aos utentes. 
Para quem passa pela “Circu-
lar”, para além das melhores 
condições de transitabilidade, 
terá serviços se assistência a 
utentes, iluminação pública e 
melhoramento de sinalização, 
que vão reduzir a ocorrência de 
acidentes.

Not. - Como explica os pos-
síveis descontos para utentes que 
fizerem mais de sessenta viagens 
num mês?

AL - Essa é parte de medi-
das de mitigação que não tinha 
me referido. Há outra que vai 
ser adoptada para os transpor-
tadores semicolectivos de pas-
sageiros. A título de exemplo, 
um semicolectivo de passagei-
ros que devia pagar 40,00 me-
ticais por passagem em duas 
portagens, com o desconto de 
75 por cento paga apenas 10,00 
meticais em apenas uma. O 
mesmo ocorre para os auto-
carros que tinham de desem-
bolsar 140,00 meticais, estes 
só vão pagar 35,00 meticais. Os 
utilizadores frequentes (veícu-
los  da classe um), a partir da 
11.ª viagem beneficiam de um 
desconto de sete por cento e 
progressivamente; dependen-
do do número de passagens 
efectuadas, a percentagem de 
redução tarifária vai subindo. 
Quando um automobilista faz 
60 viagens por mês, tem um 
desconto máximo e passa a 
pagar 16,00 meticais, contra 
os 40. No mês seguinte man-
tém a tarifa de 16,00 meticais, 
mas deve continuar a efectuar, 
igualmente, 60 ou mais passa-
gem pelas praças. 

Not. - Antes da fixação das 
taxas de portagens houve con-
sulta pública? Quem terá sido 
envolvido dos potenciais usuá-
rios?  

AL-As consultas aos prin-
cipais usuários foram reali-
zadas, mas importa referir 
que quem fixa as taxas não é a 
REVIMO, mas sim o Governo. 
Nós apenas fizemos a proposta 
e tínhamos sugerido 50,00 a 
65,00 meticais em cada pas-
sagem. Tivemos negociação 
com o Governo e chagamos ao 
preço de 40,00 meticais. Fo-
ram consultados os conselhos 
municipais das cidades de Ma-
puto e Matola, Confederação 

das Associações Económicas 
(CTA), Federação Moçambica-
na dos Transportes (FEMATRO) 
e os governos locais por onde a 
estrada passa.

Not. - Qual é o tratamento 
que será dado aos moradores 
que vivem nas proximidades 
dos locais onde foram insta-
ladas as portagem. A título de 
exemplo, os moradores dos 

bairros de Chiango, Zintava e 
Costa do Sol?

AL - Já tivemos encontros 
com os moradores destes bair-
ros. No  Zintava existe uma si-
tuação atípica, isto é, há mora-
dores que para irem ao serviço 
ou mercado devem passar duas 
vezes. Obviamente estes terão 
um tratamento especial. Tive a 
oportunidade de receber a lista 
destes beneficiários porque a 
sua situação é bem diferente. 
Eles terão um tratamento dife-
renciado. 

Not. - Esta instituição é 
de âmbito nacional. Quantas 
portagens a REVIMO pretende 
instalar ao longo do país?

aderência. Só para dar algum 
exemplo, no primeiro dia de 
cadastramento na Estrada Cir-
cular de Maputo conseguimos 
registar mais de 400 utilizado-
res. É um bom sinal porque te-
mos alguns que já perceberam 
a mensagem e a importância de 
ter uma estrada mantida.

Not. - Os acessos alterna-
tivos ao longo da Estrada Cir-
cular de Maputo serão erguidos 
pela REVIMO ou  municípios?

AL - A REVIMO no âmbi-
to do contrato que tem com o 
Governo tem responsabilidade 
social. Neste contexto, have-
rá alguns troços alternativos 
que serão intervencionados. A 

estrada, mas como já nos refe-
rimos, a REVIMO está na fase 
inicial dos seus investimentos 
e essa possibilidade não pode 
ser equacionada nos próximos 
cinco, dez anos. Nós estamos 
a negociar com os nossos par-
ceiros, o Município de Maputo 
e Administração Nacional de 
Estradas (ANE) para, nas ho-
ras de ponta, introduzirmos a 
terceira faixa para tentarmos 
aliviar a via.

Not. - Recentemente a FE-
MATRO apareceu a contestar a 
taxa de portagem para os ca-
miões de transporte de carga. 
Terá havido algum consenso 
entre as partes?

 “NOTÍCIAS”: (Not.) – Expli-
que-nos quando e como surge a 
empresa Rede Viária de Moçam-
bique (REVIMO), que gere algu-
mas infra-estruturas rodoviárias 
no país?

ÂNGELO LICHANGA: (AL) 
- A REVIMO é uma empresa 
constituída pelo Fundo de Es-
tradas (FE) que inicialmente 
detinha 100 por cento do ca-
pital social. Posteriormente, 
através dos mecanismos de 
capitalização na Bolsa de Valo-
res de Moçambique (BVM) foi 
possível atrair mais investido-
res, nomeadamente o Instituto 
Nacional de Segurança Social 
(INSS), com uma participa-
ção de 15 por cento e o Fundo 
de Pensões dos Trabalhado-
res do Banco de Moçambique 
(KUHANHA), igualmente com 
15 por cento. Neste momento,  
a estrutura accionista da REVI-
MO é composta pelo FE com 70 
por cento e os outros dois que 
mencionei antes.

em estradas e pontes, bem 
como das suas infra-estruturas 
conexas construídas ou ainda 
por serem erguidas.

 Not. - Neste processo foi 
construída a “Estrada Circular” 
e a Ponte Maputo-KaTembe com 
fundos chineses, infra-estruturas 
que foram entregues à  gestão da 
REVIMO. Nelas foram monta-
das portagens, todas elas contro-
versas.  Como é que foram defini-
dos os locais onde estão instaladas 
estas praças?

AL - O projecto da Estrada 
Circular de Maputo já previa a 
instalação de praças de por-
tagem em alguns troços. Elas 
foram definidas exactamente 
para abranger todo o tráfego 
que passa ao longo desta via. 
É um trabalho que havia sido 
desenhado na concepção do 
projecto, não foi uma decisão à 
posterior.

Not. - No dia 1 de Fevereiro 
entram em  funcionamento pra-
ças de portagem instaladas na 

preconizados no contrato, de-
verá cumprir com os ciclos de 
manutenção. Neste momento, 
a Estrada Circular de Maputo 
apresenta um bom aspecto no 
quesito transitabilidade, mas 
a mesma já tem cinco anos e 
dentro de pouco tempo vai 
necessitar de uma intervenção 
de vulto, como manutenção 
periódica que visa a reposição 
da camada superficial de pavi-
mento, que se desgasta. Des-
de 2020 a nossa empresa tem 
estado a fazer manutenção de 
rotina diária, como a limpe-
za das vias e valas de drena-
gens e tapamento de buracos 
e reposição dos lancis e postes 
derrubados constantemente 
na plataforma. Temos, igual-
mente, a manutenção perió-
dica que é mais cara, feita de 
sete em sete anos e, por fim, a 
reabilitação que é ainda mais 
onerosa porque consiste na 
reconstrução da estrada. Estes 
foram os pressupostos tidos 

AL-Neste momento os 
projectos que estão a decor-
rer estão nas estrada de Bilene 
Macia-Chókwè, Chókwè-Ma-
carretana. É um investimento 
de vulto, cujo custo é de cerca 
de 2.5 mil milhões de meticais. 
O projecto prevê, também, 
garantir a manutenção do 
troço Macia-Praia de Bilene, 
reabilitação do troço Macia-
-Chókwè e  manutenção do 
troço Chókwè-Macarretana, 
durante os quatro anos após a 
conclusão das obras. Para ga-
rantir a manutenção dos servi-
ços mínimos a REVIMO deverá 
instalar praças de portagens 
nestes troços. Neste momento 
só temos perspectivas de insta-
lar pedágios na estrada Praia do 
Bilene-Macia e Macia-Chókwè 
e Chókwè-Macarritana. As 
outras vias, como a Estrada 
Nacional Número Seis(EN6) já 
têm as praças de portagens.

Not. - O que está a ser feito 
para que o princípio de utili-
zador-pagador não perpetue a 
injustiça social?

AL - Acreditamos que não 
vai acontecer nada disso. A 
partir da altura em que nós 
concedemos estas medidas de 
mitigação acreditamos que o 
utentes não só vão comparti-
cipar na preservação do activo, 
como também vão contribuir 
na redução dos custos de ma-
nutenção das suas viaturas. 
Este é um processo que vai ter 

título de exemplo, a nível da 
província de Gaza temos três 
municípios por onde passa o 
projecto que vão beneficiar de 
reabilitação de estradas, no-
meadamente Bilene, Macia 
e Chókwè. Neste momento a 
nossa instituição está com vá-
rios investimentos a decorre-
rem em simultâneo e isto cria 
um sufoco financeiro.

Not. - Sabe-se que a RE-
VIMIO investiu cerca de 40 
milhões de dólares norte-a-
mericanos para a conclusão do 
nó de Tchumene, instalação de 
praças de portagem, colocação 
de iluminação pública e sinali-
zação. Em quanto tempo espe-
ra recuperar o investimento?

AL - A nossa espectativa 
é que até ao final do período 
de concessão consigamos re-
cuperar todo o investimento 
e entregar a estrada em boas 
condições de transitabilidade. 
Aliás, prespectivamos uma in-
tervenção de vulto no 15.º ano 
de exploração para garantir 
que até ao fim da concessão a 
via esteja nova.

Not. - Como é que a RE-
VIMO equaciona solucionar a 
questão de congestionamento 
na entrada da cidade de Mapu-
to, concretamente na zona da 
praia da Costa do Sol?

AL - Temos um trabalho 
em curso que já está numa fase 
bastante avançada. A solução 
número um é o alargamento da 

AL - Os transportadores de 
carga são os que mais danifi-
cam a estrada e quando se faz a 
equação temos que ter atenção 
para viaturas pesadas. Só para 
dar alguns exemplo, foi efec-
tuado um estudo de tráfego ao 
nível do troço nó de Tchume-
ne-Zimpeto e notou-se que 
o número de camiões está a 
crescer de forma exponencial. 
Pensamos que este troço vai ser 
o primeiro a ser intervenciona-
do devido à danificação preco-
ce. No entanto, a REVIMO está 
disposta a um entendimento 
com os transportadores de 
carga sobre a sua situação pe-
culiar.

 Not. - Estão previstos in-
vestimentos para a construção 
e reabilitação de novas estradas 
e posterior instalação de praças 
de portagem, para além das 
vias já conhecidas ? 

AL - Neste momento não. 
Agora temos a EN6, onde de-
corre a colocação da ilumi-
nação pública e, aquando do 
ciclone Idai, a ponte sobre o 
rio Aluma ficou danificada e 
estamos a reabilitá-la. O nó de 
Inchope sofreu erosão nos ta-
ludes e mobilizamos recursos 
para a sua protecção. Em Chi-
moio, junto ao quartel havia 
uma secção de cerca de 800 
metros de estrada onde o tro-
ço era estreito, neste momento 
decorrem trabalhos de alarga-
mento.

“Adoptámos
medidas de 
mitigação”

 “O projecto da Estrada 
Circular de Maputo 

contemplava as portagens”

“Os utilizadores perceberam 
a importância de pagar 

portagem e ter a estrada 
mantida”

 “Transportadores 
de carga 

danificam mais a 
estrada”

paga uma, ao invés de duas. 
Not. - Que outras interven-

ções estão em curso na Estrada 
Circular de Maputo?

AL - Estamos a executar 
alguns trabalhos nesta rodovia 
como a colocação de ilumi-
nação pública, uma vez que a 
mesma não abrangia em toda 

a sua extensão. Tivemos, tam-
bém, que realizar um investi-
mento de vulto no nó de Tchu-
mene, interrompida devido 
à alteração do projecto inicial 
para conferir maior segurança 
rodoviária. Esta alteração im-
plicou custos adicionais porque 
havia um défice por parte do 
Governo para continuar com 
os trabalhos, tendo a REVIMO 
mobilizado recursos para a sua 

Portagem de Chiango

Portagem da Matola-Gare

Decorre a colocação de iluminação pública

Ângelo Lichanga, PCA da REVIMO
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa tomar medica-

mentos. Mas atenção, é importante ficar em isolamento do-

miciliar para cortar a cadeia de transmissão, porque mesmo 

sem sintomas pode transmitir a doença a outras pessoas.

MUNÍCIPE FALA

Machava pede valas
e recolha de lixo

MORADORES do bairro da Machava, municí-
pio da Matola, pedem a construção de sistema 
de drenagem para facilitar o escoamento das 
águas pluviais.

Outro problema que tem inquietado os 
munícipes é a falta da recolha de lixo nas resi-
dências e nas ruas.

Rosa Mesa, moradora, disse que a água 
estagnada é resultado da falta de valas de 
drenagem, facto que constitui um risco para 
doenças da época como é o caso de diarreais 
e malária.

“Sempre a reclamamos sobre a água es-
tagnada e estamos frequentemente no hos-
pital por conta deste problema que pode ser 
resolvido com a construção de vala de drena-
gem”, indicou.

Acrescentou que a situação é do conheci-
mento das estruturas do bairro e do município. 
“Vivemos numa zona propensa a enchentes e 

devia existir um sistema de drenagem para o 
escoamento das águas”, disse Celso Afonso, 
outro morador.

Outro problema que prevalece no bairro é 
a falta de recolha de lixo. 

Cheque Botão, nativo, disse que o proble-
ma de lixo é antigo e o município não conse-
gue solucioná-lo.

“O município tem conhecimento disso, 
não o recolhe e temos que pagar alguém para 
fazer esse trabalho”, acrescentou.

Benjamim Malate, outro residente, refe-
riu que paga a taxa de lixo, como contributo 
para o município alocar meios para a recolha 
de resíduos sólidos, mas o que se verifica é que 
o cidadão tem que voltar a despender outras 
somas para que não tenha sujidade acumulada 
em casa.

“O que acontece aqui é uma vergonha”, 
indicou.   

Rosa Mesa

Cheque Botão

Celso Afonso

Benjamim Malate

C
OMPRAR um almofa-
riz, pilão ou um ralador 
é um exercício que ten-
de a cair em desuso, nos 
dias que correm, dada 

a proliferação de maquinetas 
que surgem para facilitar a vida 
doméstica. Pela tradição, estes 
utensílios são peças indispen-
sáveis no momento de levar os 
presentes da noiva para a casa 
do marido, um simbolismo que 
só o tempo vai ditar a sua so-
brevivência.

O almofariz, o pilão e mes-
mo o ralador são instrumentos 
bastante popularizados entre 
os moçambicanos, até porque 
não era possível confeccionar 
um bom caril de amendoim 
ou uma matapa, sem recorrer 
a estes utensílios, orgulho de 
uma boa dona de casa. 

Hoje em dia, em qualquer 
esquina, seja no mercado, no 
“dumba nengue” ou na vizi-
nhança, é possível encontrar 
maquinetas que podem pilar 
o milho, amendoim ou ralar 
o coco, com uma rapidez ex-
traordinária, de tal jeito que na 
lufa-lufa, entre a opção pelo 
almofariz, pilão e o ralador, ga-
nha a tecnologia.

Isto é algo que nunca se ti-
nha imaginado antes, mas está 
a acontecer a uma velocidade 
estonteante, de modo que as 

Maquinetas“matam”
uso de almofariz e ralador

eficientes. Por exemplo podem 
moer um saco de amendoim, 
de 50 quilogramas, em 15 a 20 
minutos e os clientes gostam 
desta facilidade, tanto é que, 
no fim do mês, costuma haver 
superlotação para moer a gros-
so. Porém, diariamente atendo 
em média 50 pessoas” , expli-
cou.

meticais, em média, por dia.

QUE FUTURO PARA O 
ALMOFARIZ?

Com a chegada das má-
quinas de moer e pilar, os 
vendedores dos tradicionais 
almofariz e ralador sentem-se 
ameaçados, na medida em que 

4 anos, mas diz que nestes  só 
consegue comercializar este 
último acessório.

No entanto, advertiu que 
nenhuma máquina pode subs-
tituir o maravilhoso sabor da 
comida feita com base no pilão 
e ralador tradicional.

Donas de casa ouvidas pelo 
“Notícias” para perceber o im-
pacto das maquinetas nas suas 
vidas, corroboram que agora 
tem a vida facilitada.

Recordaram que o que 
acontece agora com estes ins-
trumentos de cozinha, tam-
bém já tinha acontecido com o 
coador, feito de chapa de zinco, 
com o alguidar e com a gamela, 
a moringa e o pote, apesar de 
serem únicos a representarem 
uma forma de ser e estar de de-
terminada comunidade.

Cacilda Manhique, de 30 
anos e usuária das maquinetas, 
revelou que a sua vida ficou fa-
cilitada, no entanto o seu pilão 
não está arrumado, continua 
usando para outros fins como 
pilar a matapa. 

Num mundo em que al-
guns maridos e sogras conti-
nuam preferindo ver as esposas 
e noras a usar o pilão e ralador, 
Cacilda revela que o seu esposo 
não vê mal e a opção foi adop-
tada pacificamente.

A jovem Letícia Jonas dis-
se que no início tinha receio, 
porque achava estranho moer 
e pilar numa máquina, mas de-
pois descobriu que a tecnologia 
era boa e facilitava.

Anastância Machaieie, de 
59 anos, diz que continua a 
usar o pilão e o ralador tradi-
cionais, pois as máquinas ape-
sar de facilitarem, criam pre-
guiça às mulheres.

“O uso de máquinas vai 
eliminar a tradição, até porque 

a mesma resistência, na medi-
da em que terão se integrado a 
essa mudança.

“Nesse momento a resis-
tência desaparece, ficando 
somente o simbolismo, a ten-
dência passa a ser de aceitar 
o fenómeno naturalmente”, 
disse.

Questionado sobre o pilão e 
do ralador nas cerimónias tra-
dicionais como o lobolo, o so-
ciólogo disse acreditar que não 
haveria substituição, do género 

levar a máquina ao “xiguiane”.
“O que pode continuar é o 

simbolismo. Isto significa que 
os instrumentos tradicionais 
serão entregues como presen-
tes, mas não serão usados, até 
porque isso já acontece . Du-
vido que, a curto prazo, esse 
simbolismo desapareça, mas 
como qualquer prática, a partir 
do momento que não se fizer 
com intensidade, a longo pra-
zo, pode ser que perca senti-
do”, acrescentou.

donas de casa nem sabem dizer 
quando e como estão a abdicar 
de algo que faz parte do seu 
quotidiano.

A vantagem fica a dever-se 
ao facto das maquinetas colo-
carem pronto a usar em menos 
tempo e sem empreender es-
forço.

O “Notícias” visitou alguns 
mercados e os operadores fa-
lam da eficiência das mesmas 
e garantem que são seguidos 
padrões de higiene, embora 
não haja comprovativos da fis-
calização por parte de quem de 
direito.

Salomão Macie disse tra-
tar-se de uma tecnologia que 
veio para ficar, na medida que 
facilita a vida das donas de 
casa, sobretudo das que traba-
lham e regressam à casa, no fim 
do dia, sem tempo para prepa-
rar os ingredientes.

“Estas máquinas são muito 

Macie revelou que os jo-
vens é que aderem mais a esta 
tecnologia, enquanto os mais 
velhos continuam a preferir o 
almofariz e os raladores tradi-
cionais.

De acordo com Macie, as 
maquinetas são de origem chi-
nesa e a montagem dos supor-
tes é feita localmente, nas ser-
ralharias.

“É um negócio muito ren-
tável, abracei-o num mo-
mento em que tinha perdido 
emprego, devido à Covid-19, 
tendo me reinventado e in-
vestido 35 mil meticais para 
adquirir a máquina de moer 
e 12 mil a de ralar, valor que 
consegui obter novamente em 
apenas três meses de operação.

Salvador Tivane, também 
operador, diz sentir-se realiza-
do com o negócio por ser ren-
tável, nele chegam todas as fai-
xas etárias e consegue 800,00 

revelam ter havido uma baixa 
procura destes instrumentos.

Julião Mbeve é vendedor de 
raladores, há 15 anos, e aponta 
que, ultimamente, estes ins-
trumentos são comprados em 
momentos festivos, particu-
larmente de lobolo ou “xiguia-
ne”, visto que não podem fal-
tar no conjunto dos presentes.

De quatro a cinco raladores 
que anteriormente vendia por 
dia, actualmente só consegue 
no máximo dois ou nenhum.

“Os jovens preferem as 
maquinetas e isso me faz pen-
sar em mudar de negócio para 
abraçar outras áreas” , disse. 

Teresa Chirindza vende al-
mofariz, ralador e peneiras, há 

quando se leva para o xiguia-
ne as nossas filhas arrumam, a 
tradição já não está a funcio-
nar” , disse.

CONFRONTO 
ENTRE TRADIÇÃO E 
MODERNIDADE

João Miguel, sociólogo, 
disse que a tradição e moder-
nidade sempre suscitam algu-
ma reflexão ou preocupação, 
na medida em que se trata do 
confronto entre determinadas 
actividades que sempre foram 
feitas de uma maneira mas que, 
nalgum momento, passam a 
ser de outra.

“No caso do coco e do 
amendoim, sempre houve a 
concepção de que a mulher 
que sabe pilar e moer teve boa 
educação dos seus pais e deve 
demonstrar isso no casamen-
to. Pilar amendoim e ralar coco 
significa, nas nossas socieda-
des, que a mulher vai para ser-
vir, entretanto deparámo-nos 
com a tendência do uso de má-
quinas para esse processo. Por-
tanto, regista-se aí um confli-
to”, começou por explicar.

Para o sociólogo, a criação 
das máquinas sempre foi no 
intuito de facilitar a vida das 
pessoas e isso possibilita ao ho-
mem empreender menos tem-
po. Entretanto, a mudança de 
costume é um processo e o fe-
nómeno das máquinas de moer 
e ralar estão na fase inicial da 
equação, daí uma resistência à 
mudança.

“ É natural que algumas 
pessoas mais velhas, que ao 
longo da sua vida foram ra-
lando e pilando resistam a esta 
mudança”, disse. 

Acrescentou que se imagi-
narmos os jovens de hoje como 
os adultos amanhã, não haverá 

Maquinetas no lugar dos utensílios tradicionais Raladores são comprados para o xiguiane- Julião Mbeve

Compra de almofariz reduziu

A vida ficou facilitada- Cacilda Tenho preferência pelo almofariz- Anastância

Coco ralado em pouco tempo
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  021/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 28 Janeiro
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,05            4,13      4,09
  Botswana             Pula             5,38            5,49      5,44
  eSwatini             Lilangueni       4,05            4,13      4,09
  Mauricias            Rupia            1,47            1,50      1,48
  Zâmbia               Kwacha           3,51            3,58      3,55

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           546,67          557,56    552,12
  Malawi               Kwacha          78,13           79,69     78,91
  Tanzânia             Shilling        27,41           27,95     27,68
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,70           11,94     11,82
  Canada               Dolar           49,41           50,39     49,90
  China/Offshore       Renminbi         9,92           10,12     10,02
  China                Renminbi         9,93           10,13     10,03
  Dinamarca            Coroa            9,45            9,64      9,55
  Inglaterra           Libra           84,53           86,22     85,38
  Noruega              Coroa            7,02            7,16      7,09
  Suécia               Coroa            6,67            6,80      6,74
  Suíça                Franco          67,77           69,13     68,45
  União Europeia       Euro            70,33           71,73     71,03

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,5187100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.785,42000
Venda..............  1.785,93000

                              Maputo,  31.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

43.79

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%4,097.38

0.00 0.00

0.00

43.79

0.00

-

0.00
-

0.00

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

- - -

12.20%

-

-12.20%

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

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

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

13.38%

19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22
13.37% 13.38% 13.40% 13.37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 5,947.00 2,045.00 1,488.00 9,480.00

n.a

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

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
28 de janeiro de 2022

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 142,287.98

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

4,941.02

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 241.00 163.00 404.00

31 - 63 dias

11,090.44

24-jan-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

5,716.49

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

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

147,229.00104,206.0019,604.00
13.36%

23,419.00

Valor Títulos Vendidos 64,607.093,301.20

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

58,890.60

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 28 de Janeiro de 2022. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :28/01/2022

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  28.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

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

PUBLICIDADE

O 
GOVERNO vai revi-
sitar nos próximos 
dias o Cenário Fiscal 
de Médio Prazo 2022-
2024, devido à passa-

gem da depressão tropical Ana 
que provocou a perda de vidas 
humanas e destruição de várias 
infra-estruturas económicas 
e sociais nas regiões centro e 
norte do país.

Trata-se de um instrumen-
to aprovado no ano passado, 
que prevê a arrecadação de re-
ceitas nos próximos três anos, 
ajudando na planificação das 
despesas a realizar no mesmo 
período, dentro dos limites 
definidos na lei do Orçamento 
do Estado em articulação com 
o respectivo Plano Económico 
e Social.

A informação foi avan-
çada ontem, no distrito de 
Boane, província de Maputo, 
pelo Ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane, 
à margem da cerimónia de 
patenteamento de funcioná-
rios da Autoridade Tributária 
de Moçambique (AT) da área 
aduaneira.

Segundo ministro, em fun-
ção da magnitude da destrui-
ção pela passagem do fenóme-
no, o Executivo avaliará se as 
perspectivas iniciais de cresci-
mento continuam ou será ne-
cessário baixar a meta prevista, 

AS localidades de Nabúri e Alto 
Maganha deverão acolher nos 
próximos dias 18 e 19 de Feve-
reiro, encontros de auscultação 
pública no quadro da elabo-
ração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), do projecto 
de exploração das areias pesa-
das de Pebane, na província da 
Zambézia.

Esta semana, a mineradora 
TZM Resources anunciou que 
pretende iniciar os trabalhos 
de exploração mineira e pro-
cessamento de areias pesadas 
na sua concessão localizada no 
distrito de Pebane.

Estando enquadrado na 
categoria “A”, de acordo com 
o regulamento do ambiente, o 
mesmo exige o licenciamento 
ambiental da actividade, atra-
vés de um estudo sobre a ma-
téria.

A TMZM Resources acres-
centou que como parte do EIA 
será elaborado um plano de 
acção para o reassentamento, 

em virtude do projecto afectar 
pessoas e suas propriedades, 
assim como infra-estruturas 
sociais.

Sem adiantar o número 
de pessoas a serem afectadas, 
muito menos os custos envol-
vidos, a mineradora disse tam-
bém que as consultas públicas 
se realizarão nos moldes es-
tabelecidos pelo regulamento 
sobre o processo de reassenta-
mento resultante de activida-
des económicas. 

Na Zambézia, o projecto de 
exploração de areias pesadas de 
Pebane é aguardado com muita 
expectativa, prevendo-se que 
o mesmo contribua para a con-
cretização de outros empreen-
dimentos estratégicos como, 
por exemplo, o porto de águas 
profundas para o escoamento 
de areia pesada, o que por sua 
vez pode dinamizar o desen-
volvimento da zona em parti-
cular e do país em geral.

No geral, a província da 

A EMPRESA australiana de dados geo-
científicos Searcher iniciou a prospecção 
de gás e petróleo por meio de ondas sís-
micas, na costa Oeste da África do Sul, 
apesar de uma contestação judicial para 
suspender o projecto recentemente 
anunciado.

De acordo com a Estatal Agência de 
Petróleo sul-africana (PASA, na sigla em 
inglês), o projecto de pesquisa envolve 
“vários clientes” numa vasta área de 
cerca de 297.087 metros quadrados, que 
se estende desde a fronteira da vizinha 
Namíbia ao Cabo Agulhas, sudoeste da 
África do Sul.

A zona abrange várias licenças de 

exploração de petróleo concedidas pela 
PASA na costa Oeste do país, que são 
detidas por pelo menos 10 empresas, 
incluindo a estatal sul-africana, Petro-
SA, a francesa Total e a anglo-holandesa 
Shell, segundo as autoridades sul-afri-
canas. “A aquisição dos dados sísmicos 
começou”, declarou a PASA ao portal 
sul-africano Fin24.

De acordo com o portal, um gru-
po de pescadores e residentes da costa 
Oeste, em conjunto com várias orga-
nizações não-governamentais subme-
teram na semana passada uma acção 
judicial urgente para impedir a pesquisa 
sísmica, no âmbito da contestação legal 

da licença de reconhecimento da aus-
traliana Searcher, que terá sido conce-
dida pela PASA em Maio de 2021.

A Agência de Petróleo sul-africana 
é uma das rés na acção judicial comu-
nitária.

A ONG Green Connection, que é 
uma das 14 requerentes na acção ju-
dicial, salientou que as comunidades 
costeiras sul-africanas realizaram uma 
manifestação de protesto nacional em 
23 de Janeiro contra a exploração de 
petróleo e gás na costa Oeste do país.

As pesquisas sísmicas envolvem o 
uso de navios equipados com canhões 
de ar que enviam poderosas ondas de 

choque a cada dez segundos para o 
oceano. Os requerentes levantaram 
preocupações sobre o impacto na vida 
marinha e das aves.

Em Dezembro, um tribunal sul-af-
ricano proibiu a multinacional Shell 
de fazer prospecção de gás e petróleo, 
por meio de ondas sísmicas, no oceano 
Índico, ao longo da “Costa Selvagem”, 
sudeste da África do Sul.

A justiça considerou que a multina-
cional anglo-holandesa não cumpriu a 
obrigação de consultar a população lo-
cal, que detém direitos de pesca na zona 
de pesquisa e mantém “um forte víncu-
lo espiritual e cultural com o oceano”.

DEPRESSÃO TROPICAL ANA

Governo pondera
revisitar Cenário Fiscal 
de Médio Prazo

com vista a encontrar formas 
para financiar as despesas pú-
blicas.

De acordo com o gover-
nante, a destruição provocada 
pela depressão tropical Ana 
mexe com as metas de cobran-
ça de receitas, que este ano 

estão na ordem de 293 mil mi-
lhões de meticais.

“Os desastres naturais são 
sempre um problema, não só 
pela destruição de patrimó-
nio, mas também pela perda 
de vidas humanas. É por isso 
que o Estado tem se esforçado 

em capacitar cada vez mais o 
Instituto Nacional de Gestão e 
Redução do Risco de Desastres 
(INGD) para lidar com aspectos 
humanitários de forma a ate-
nuar o sofrimento das famí-
lias”, disse Maleiane.

O Cenário Fiscal de Médio 

Prazo permitirá ao Executi-
vo destacar grandes linhas de 
políticas e estratégias a serem 
operacionalizadas pelo Plano 
Económico e Social e pelo Or-
çamento do Estado, bem como 
aumentar a previsibilidade dos 
recursos.

"A depressão tropical Ana mexe com as metas de cobrança de receitas” - Adriano Maleiane

Areais pesadas de Pebane
vão à consulta pública

APESAR DA CONTESTAÇÃO

Petrolíferas avançam com prospecção na RAS

Zambézia conta com quatro 
grandes empresas de minera-
ção, sendo duas no Chinde e 

Pebane. Há neste momento a 
ocorrência de outros minerais 
para além de areias pesadas 

e tantalites, nomeadamente, 
granito em Morrumbala e ouro 
em Mopeia.
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LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA CHIBUTO – DZIMBENE

CONVITE

PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

RECTIFICAÇÃO 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) está a desenvolver o processo de Avaliação de Impacto Ambiental do 
Projecto da Linha de Transmissão de Energia Chibuto – Dzimbene. 
No âmbito do Processo de Participação Pública previsto no Plano de Reassentamento, a CONSULTEC, em representação 
da EDM, vem por este meio, convidar a todos os interessados a participar na quarta ronda das Reuniões de 
Consulta Pública do Plano de Reassentamento e Implentação do Plano de Acção de Reassentamento.
Estas reuniões serão realizadas com o objectivo de apresentar o projecto e os resultados do levantamento físico e 
socioeconómico, e recolher as principais preocupações e sugestões da comunidade, sociedade civil e instituições 
governamentais. 
As reuniões serão nas seguintes datas e localidades:

Canhavane Mukhotuene

Data: 14 de Fevereiro de 2022 Data: 14 de Fevereiro de 2022

Horas: 08h.30 Horas: 12.00

Local: Mudumeia Local: Macalawane

Conhane Xilembene Chiduachine Chiduachine
Data: 15 de Fevereiro 
de 2022

Data: 15 de Fevereiro de 
2022

Data: 16 de Fevereiro de 
2022

Data: 16 de Fevereiro de 
2022

Horas: 08h:30 Horas: 12h:00 Horas: 09h:00 Horas: 12h:00 
Local: Sede da 
Localidade

Local: Sede do Bairro 
Muzai

Local: Sede da Localidade
Local: Sede do Bairro 
Zuza

Mazivila Olumbe Dzimbene

Data: 17 de Fevereiro de 2022 Data: 17 de Fevereiro de 2022 Data: 18 de Fevereiro de 2022

Horas: 08h:30 Horas: 12h:00 Horas: 08h:30

Local: Sede da Localidade Local: Escola Primária de Macanhe Local: Sede da Localidade

Para mais informações, queira, por favor, contactar a Consultec, por intermédio de Rafael Noronha ou de Samira 
Victor, através do telefone 21491555 ou 865427061, fax 21491578, ou por e-mail, pelos seguintes endereços: 
rnoronha@consultec.co.mz e svitor@consultec.co.mz.

A versão preliminar do Relatório de EPDA estará disponível para consulta até 11 de Janeiro de 2021 nos locais a 
seguir mencionados:

•	 Direcção Nacional do Ambiente (DINAB) em Maputo;
•	 Serviço Provincial do Ambiente de Gaza; 
•	 Escritório da EDM de Xai-Xai (Cruzamento da Praia de Xai-Xai, Bairro 11, Mocita , Xai-Xai, Telefone 28222610);
•	 Escritório da Consultec, em Maputo (Av. Ten. Gen. Oswaldo Tazama, nº 169);
•	 Website da Consultec, em www.consultec.co.mz. 

Para mais informações ou esclarecimentos, por favor, contacte a Consultec, por intermédio de Hortência Rebelo, 
através do telefone 21491555, fax 21491578, ou por e-mail, pelo seguinte endereço hrebelo@consultec.co.mz.

NUM outro desenvolvimento, o director do Por-
to de Pescas da Beira disse que no ano passado 
a operação do processamento da tilápia, prove-
niente de Tete, atingiu cerca de 400 toneladas.  

Em Janeiro, entretanto, a mesma operado-
ra da aquacultura alcançou aproximadamente 
35 toneladas daquela espécie, enquanto outro 
operador baseado na cidade de Quelimane, na 
Zambézia, arrancou com o processamento de 45 
toneladas do camarão criado em cativeiro.  

Além disso, três operadores de aquacultura   
manifestaram interesse no processamento do 
seu produto através do Porto de Pescas da Beira.

A avaliação da nossa fonte indica que há boas 
perspectivas à volta do uso intensivo da sala de 

processamento daquela infra-estrutura, o que 
representa uma mais-valia para o sector. 

“O que nós pretendíamos era viabilizar a 
sala de processamento para que não se trans-
formasse num elefante-branco, procurando a 
sua sustentabilidade. Então, negociámos com os 
produtores em Sofala, Manica, Tete e Zambézia. 
Felizmente, tivemos resultados positivos des-
tas últimas duas províncias e arrancámos com o 
processo”, sublinhou.

O Porto de Pescas da Beira é uma infra-es-
trutura económica com seis salas de processa-
mento, com capacidade de 1500 toneladas de 
pescado e produção de 60 toneladas de gelo por 
dia.

Boas perspectivas no 
processamento de tilápia 

exortaram aos armadores a re-
forçarem as suas embarcações 
com cabos e a manter a tripu-
lação mínima a bordo durante 
a passagem da tempestade. 

 Foram consolidados os 
dispositivos de amortecimento 
contra os embates entre navios 
e infra-estruturas portuárias e 
foi accionada a monitoria per-

manente no local, para  aferir o 
nível de cumprimento das me-
didas traçadas conjuntamente.

 
Por conseguinte, António 

Remédio congratulou-se pelo  
facto de, durante a passagem 
do temporal, não se ter regis-
tado qualquer dano no Porto de 
Pescas da Beira.

AINDA DEPRESSÃO TROPICAL ANA

Prevenção evitou 
danos no Porto de Pescas

T
RABALHOS preventivos 
evitaram danos no Porto 
de Pescas da Beira, face 
à passagem, há dias, 
da tempestade tropical 

Ana, depois das ilações tiradas 
aquando dos anteriores even-
tos extremos como o “Idai”, 
“Eloise” e “Chalane” que dei-
xaram marcas naquela infra-
-estrutura.

O director da instituição, 
António Remédio, que deu 
esta informação à nossa Re-
portagem, adiantou que todos 
os armadores foram directa-
mente envolvidos nas medidas 
preventivas daquele desastre 
natural.

“Reunimos com todos os 
armadores de pesca industrial 
e semi-industrial, tendo em 
conta as informações que ví-
nhamos recebendo através do 
Instituto Nacional de Meteoro-
logia (INAM) e adoptamos me-
didas de mitigação de possíveis 
estragos visando salvaguardar 
os bens daquele complexo por-
tuário e os seus utilizadores”, 
explicou. 

Consequentemente, foram 
aliviados o cais número um, o 
novo cais e o cais Manarte.

Também foi acautelado o 
controlo efectivo das embar-
cações atracadas no Novo Cais, 
numa altura em que a maior 
parte dos navios se encontra na 
fase de reparação e manuten-
ção em preparação da próxima 
campanha de pesca, que inicia 
no país em Abril.

Por outro lado, as autorida-
des do Porto de Pescas da Beira 

Todas as embarcações industriais e 
semi-industriais incluindo barcos a 
motor fora de bordo, vulgo “chatas” e 
canoas de pescadores artesanais que, 
nos últimos dias, estavam ancoradas 
na zona costeira e Porto de Pescas da 
Beira voltaram sexta-feira à faina.  

Conforme apurámos junto dos tra-
dicionais operadores a paralisação, 

que durou aproximadamente duas 
semanas, enquadrava-se nas medidas 
preventivas dos  eventuais danos que 
poderiam resultar do impacto da pas-
sagem da tempestade tropical Ana. 

O director-adjunto da PESCAMOZ 
disse  tratar-se de uma actividade 
que incrementa sobremaneira a renda 
familiar sobretudo com o processa-

mento em terra do produto pesqueiro 
destinado à exportação, como atum e 
espécies acompanhantes de tipos “es-
pada” e “mahi-mahi”.

A empresa emprega 205 trabalha-
dores, entre permanentes e sazonais, 
dos quais 135 na sala de processamen-
to, 78 marinheiros e 15 elementos no 
sector administrativo.

Pescadores voltam ao mar

Porto de Pescas após a passagem de “Ana”

Trabalhadores processando a tilápia

Pescadores regressam à faina
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A Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo (FMAM), reconhecida 

como pessoa Jurídica por Despacho de S. Exa. o Ministro da Justiça, Assuntos 

Constitucionais e Religiosos, datado de 7 de Outubro de 2019, ao abrigo da lei em vigor 

na República de Moçambique, é única instituição com competência para promover, 

dirigir, coordenar e regulamentar o Automobilismo e o Motociclismo no País, bem 

como exercer a respetiva representação Nacional e Internacional e divulgar e fazer 

cumprir as regras das respetivas modalidades. 

 

Assim, uma vez mais, ficam informados todos os Núcleos, Clubes, Associações, 

Equipas, Pilotos, Staff de Provas (Comissários e Diretores Desportivos), Promotores, 

bem como os praticantes e público em geral, que a Federação Moçambicana de 

Automobilismo e Motociclismo exerce as competências consagradas na lei, desde o dia 

21 de Outubro de 2019, termos em que todas as entidades que se dedicam ao 

automobilismo e motociclismo desportivos e que ainda não estejam inscritos na 

Federação, deverão fazê-lo tão cedo quanto possível, sob pena de não poderem 

desenvolver as suas modalidades. 

 

Informamos, também, que para o Automobilismo e Motociclismo, apenas são válidas e 

reconhecidas a licenças desportivas emitidas pela FMAM-Federação Moçambicana de 

Automobilismo e Motociclismo, em conformidade com o disposto no Artigo 1.8 do 

Regulamento de Automobilismo e karting, assim como o Regulamento de 

Motociclismo, pelo que todas as outras licenças eventualmente emitidas por terceiros, 

não têm qualquer validade legal. 

 

Para o esclarecimento de eventuais questões adicionais, não hesitem informar-se 

através dos contactos indicados no rodapé. 

 

 

Maputo, 26 de Janeiro de 2022 

O Secretário Geral da FMAM 

 

 

Juvenal da Silva 
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O 
GOVERNO da pro-
víncia de Nampula 
carece de 70 milhões 
de meticais para repor 
a transitabilidade nas 

pontes destruídas pela depres-
são tropical Ana que se aba-
teu sobre a região na semana 
passada.

Trata-se de montar três 
pontes metálicas e cons-
truir uma de betão, com 
vista a restabelecer a tran-
sitabilidade  nos troços 
Liúpo-cidade de Nampula, 
Memba-Nacala-a-Velha e 
Larde-Nampula, derruba-
das devido às chuvas inten-
sas e ventos fortes, regista-
dos na passagem da “Ana”.

As pontes, com uma ex-
tensão de 15 metros, já fo-
ram mobilizadas a partir de 
Caia, na província de Sofa-
la, segundo o director dos 
Serviços Provinciais de In-
fra-Estruturas de Nampula, 
Gil de Carvalho, que falava 
na sessão de balanço da vi-

Necessários 70 milhões de meticais
para restabelecer transitabilidade

sita de três dias, efectuada 
pelo Primeiro-Ministro, 

Carlos Agostinho do Rosá-
rio, aos distritos de Liúpo e 

Larde, em Nampula.
O valor em causa será 

investido também para re-
parar toda a rede viária que 
se encontra em péssimas 
condições de transitabili-
dade.

A visita do primeiro-
-ministro visava avaliar os 
efeitos causados pela de-
pressão tropical Ana.

O governante conside-
rou que a situação, nas zo-
nas afectadas, não foi tão 
grave a avaliar pelos avisos 
meteorológicos previa-
mente divulgados.        

Apontou que da discus-
são feita na sessão extraor-
dinária, tudo indica que a 
partir desta semana, have-
rá soluções alternativas de 
transitabilidade rodoviária, 
com base em desvios.

O primeiro-ministro fez 
saber que o segundo desa-
fio está relacionado com a 
sensibilização das pessoas 
para se retirarem das zo-
nas baixas, consideradas 
de risco de ocorrência de 

inundações e cheias, para 
se fixarem em zonas altas e 
seguras e com infra-estru-
turas sociais básicas como 
hospital, centro de saúde e 
sistema de abastecimento 
de água assegurados, tendo 
em conta a necessidade de 
resiliência.

“Infelizmente tive-
mos mortes, em número 
de três, em Nampula, mas 
gostaríamos que não tivés-
semos nenhuma, porque o 
nosso objectivo principal é 
salvar vidas”, disse Do Ro-
sário.

Dados partilhados pelo 
Instituto Nacional de Ges-
tão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD) na sessão 
extraordinária, indicam 
que o número de pessoas 
afectadas pela passagem 
da depressão tropical Ana 
passou dos anteriores 24 
mil, para 26.096 pessoas, 
com registo de três óbitos 
em Nampula. 

OITOCENTAS e cinquenta famílias afecta-
das pelas cheias causadas pela passagem da 
depressão tropical Ana, na Zambézia, estão 
a receber assistência da Cruz Vermelha de 
Moçambique (CVM). 

A secretária-geral da instituição, Cris-
tina Uamusse, apontou que os voluntá-
rios, entre várias actividades, sensibilizam 
a comunidade a prevenir-se das doenças 
frequentes na época chuvosa, através da 
demonstração de como purificar a água, in-
cluindo a promoção de práticas de higiene 
individual, bem como a prestação de pri-
meiros socorros aos feridos. 

“As famílias previamente selecciona-

das, consideradas com as condições de vul-
nerabilidade, irão beneficiar ainda de redes 
mosquiteiras, purificador de água, baldes, 
canecas, meios para protecção de docu-
mentos, entre outros itens”, disse.

O apoio da CVM enquadra-se no Pro-
tocolo de Acções Antecipadas (PAA), que 
é activado quando o nível hidrométrico 
alcança um limiar igual ou superior a 8.34 
metros.

O instrumento possibilita a criação de 
condições para a redução do impacto das 
cheias, nas comunidades afectadas, bem 
como minimiza a perda de vida e de meios 
de sobrevivência. 

Famílias afectadas 
recebem apoio 
na Zambézia

MOÇAMBIQUE registou, no fim-de-semana, cinco mortos 
por Covid-19 e a recuperação da infecção pelo novo coro-
navírus, 3674 pessoas, o que eleva para 2157 óbitos e 212.070 
curados.

As mortes, de um indivíduo do sexo masculino e quatro do 
sexo feminino, com idades que variam de 40 a 70 anos, ocor-
reram entre os dias 28 e 29 de Janeiro, sendo quatro na cidade 
de Maputo e um na província de Gaza.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde (MI-
SAU), 3506 dos recuperados foram declarados ontem e 168 
no sábado. Do total, 3283 são da província de Maputo, 222 da 
Zambézia, 169 cidade de Maputo. Assim o total de recupera-
dos no país subiu para 221

No período em referência, o sector da saúde internou 17 
pacientes com complicações ligadas à Covid-19 e deu alta 
hospitalar a 21, continuando 142 sob cuidados médicos nos 
centros de tratamento desta doença.

As autoridades da saúde referem ainda que, durante o fim-
-de-semana, 199 pessoas testaram positivo para o novo co-
ronavírus, 73 ontem e 126 no sábado, como resultado de 3813 
amostras testadas em todo o país.

Com os recentemente contaminados, subiu para 223.811 o 
cumulativo de casos positivos desde que o país confirmou o 
primeiro episódio em Março de 2020.

Assim, o número de casos activos baixou de 12.003 no sá-
bado para 8567 ontem.

DURANTE FIM-DE-SEMANA

Mais 3674 
recuperados 
da Covid-19

Impacto do acidente 

Acidente de viação fere no Alto Maé  
ONZE pessoas contraíram 
ferimentos, quatro das 
quais graves, num acidente 
de viação ocorrido  ontem 
no bairro do Alto Maé “B”, 
cidade de Maputo.

O sinistro envolveu um 
autocarro com a matrícula 
AIH-963 MC, que seguia 
no sentido Boane-Baixa, 
tendo embatido na parte 
lateral de uma viatura de 
transporte semicolectivo 
de passageiros com a pla-
ca ADC-685 MC, fazendo 
a rota Xipamanine-A.Voa-
dor.

O condutor do autocar-
ro conta que não andava à 

alta velocidade, mas não 
foi a tempo de imobilizar 
a viatura perante o semi-
colectivo que lhe cortou a 
prioridade, por causa do 
piso escorregadio, devido 
às chuvas e descida bas-
tante acentuada.  

O agente da Polícia de 
Trânsito, Edizio Valoi, disse 
que o acidente resultou da 
inobservância das regras 
básicas de trânsito.

Valoi acrescentou ainda 
que os feridos se encon-
tram a receber cuidados 
médicos no Hospital Cen-
tral de Maputo, para onde 
foram evacuados.  

FIPAG trabalha na reposição de infra-estruturas destruídas

APÓS DEPRESSÃO TROPICAL ANA

Cidade de Tete volta a ter água potável
TREZE dos 15 furos de água 
potável que ficaram submer-
sos na cidade de Tete, à pas-
sagem da depressão tropical 
Ana, foram recuperados na 
quinta-feira, permitindo que 
os munícipes tenham nova-
mente acesso ao recurso.

O facto foi revelado na 
sexta-feira, na cidade de 
Tete, pelo director-geral do 
Fundo de Investimento e Pa-
trimónio do Abastecimen-
to de Água (FIPAG), Victor 
Tauacale, que explicou que 
os outros dois, no rio Re-
vúbuè, ficaram danificados, 
havendo necessidade de 
abrir novos e equipá-los.

“O abastecimento de 
água está regularizado. Aci-
ma de 90 por cento do sis-
tema está a funcionar nor-
malmente e continuamos a 
trabalhar para fazer a repo-

sição na sua totalidade”, as-
segurou.

Disse ainda que os sis-
temas da cidade de Nam-
pula, Ilha de Moçambique e 
Nacala, que também foram 
afectados pela intempérie, 
já foram reparados, faltando 
o de Mocuba, na província 
da Zambézia, que deverá ser 
restabelecido com brevida-
de.

Segundo Tauacale, ao 
todo foram afectados pela 
depressão tropical, no Cen-
tro e Norte do país, 23 furos 
de água, provocando um 
prejuízo de aproximada-
mente 43 milhões de meti-
cais, considerando que há 
necessidade de investir em 
novas infra-estruturas, re-
por condutas danificadas e 
aumentar a disponibilidade 
de produtos químicos.

ASSOTSI quer membros 
inscritos na segurança social
A ASSOCIAÇÃO dos Operadores e Traba-
lhadores do Sector Informal (ASSOTSI) 
quer ver mais membros e outros seg-
mentos desta área económica inscritos 
no Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS).

O director executivo da ASSOTSI, 
Luís Job Muthombene, que defendeu a 
ideia há dias, durante um encontro com 
a direcção-geral do INSS, justificou que 
esta é uma das melhores formas de pre-
servar o futuro dos membros e das res-
pectivas famílias. 

De acordo com Muthombene, a AS-
SOTSI se predispõe a trabalhar, de forma 

articulada com o INSS, para que mais tra-
balhadores do sector informal canalizem 
as suas contribuições ao sistema da segu-
rança social.

A preocupação da ASSOTSI é que o 
sector informal empregue mais pessoas 
no país, o que é preciso para assegurar o 
seu futuro.

Por esta razão, vai reforçar a sensi-
bilização dos seus membros para se ins-
creverem no sistema e pagarem as con-
tribuições.

Muthombene pediu à direcção do 
INSS para a simplificação dos mode-
los de pagamento das contribuições, 

sobretudo para aqueles que estão em 
postos fixos, como mercados, através 
de introdução de plataformas elec-
trónicas e bancárias.

Explicou que muitos informais não 
conseguem se deslocar ao INSS ou ao 
banco para depositar valores das contri-
buições, por indisponibilidade de tempo 
e pela natureza da própria actividade. 

Por seu turno, Jaime Custódio Nhave-
ne, director da Administração e Finanças 
do INSS, falando em substituição do di-
rector-geral, descreveu o encontro como 
frutífero.

Sobre a demora ou falta de canaliza-

ção de contribuições ao sistema, por par-
te de alguns trabalhadores do sector in-
formal, Jaime Nhavene garantiu que a sua 
instituição já tem mecanismos em imple-
mentação, nomeadamente os serviços de 
pagamento por via de serviços bancários 
ou outras plataformas electrónicas como 
o M-Pesa e a Top-Up.

Indicou que o INSS vai trabalhar de 
forma a apurar toda a informação refe-
rente aos grupos que actuam no sector 
informal, em termos de localização, as 
suas agremiações, área de actividade, 
assim como as suas preferências de pa-
gamento.



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022
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REFUGIADOS DO TERRORISMO

PM pela permanência 
curta em centros
de acomodação

O 
PRIMEIRO-MINIS-
TRO, Carlos Agos-
tinho do Rosário, 
entende que as fa-
mílias provenien-

tes de Cabo Delgado devido 
aos ataques de terroristas 
não devem permanecer na 
condição de deslocados por 
muito tempo nos centros 
de reassentamento criados 
nos distritos da província de 
Nampula.

Carlos Agostinho do Ro-
sário indicou que as famílias 
de deslocados não devem 
estar de forma permanen-
te a viver numa determi-
nada zona durante muitos 

anos somente a depender de 
apoios de produtos alimen-
tares, vestuário, entre outros 
disponibilizados pelo gover-
no através do Instituto Na-
cional de Gestão e Reducão 
do Risco de Desastres (INGD) 
e parceiros.

O governante falava sex-
ta-feira, na cidade de Nam-
pula, quando orientava a 
sessão extraordinária de ba-
lanço da visita de três dias 
efectuada aos distritos de 
Liúopo e Larde, no âmbito 
da monitoria e avaliação dos 
efeitos causados pela depres-
são tropical Ana.

Entretanto, conforme 

defendeu, o tempo de per-
manência de pessoas numa 
determinada zona na con-
dição de deslocados é muito 
curto e passado algum tem-
po deve praticar a actividade 
agrícola para garantir o seu 
auto-sustento.     

“Eles devem produzir 
comida para o seu sustento. 
Os que quiserem regressar 
podem fazer e os que ficam 
devem estar mais organi-
zados e a produzirem para o 
sustento, porque essa políti-
ca de deslocados receberem 
alimentos a partir do INGD 
não é boa coisa”, disse Do 
Rosário.

Segundo apurou a nos-
sa Reportagem, o centro de 
reassentamento de Corrane, 
no distrito de Nampula, que 
acolhe maior número de fa-
mílias deslocadas dos ata-
ques armados em Cabo Del-
gado foram atribuídas pelo 
governo provincial nos finais 
do ano passado uma área de 
1,5 hectare de terra lavrada 
e insumos para cada família 
praticar a actividade agríco-
la, uma política encontrada 
para que elas deixem de de-
pender de apoios prestados 
pelo governo, parceiros de 
cooperacão e pessoas de boa-
-fé.

Seis moto-taxistas mortos
em acidentes de viação
SEIS operadores de moto-tá-
xi filiados à Associação dos 
Voluntários para a Organiza-
ção e Orientação dos Taxis-
tas de Nampula (AVOTANA), 
que exerciam actividades de 
transporte de passageiros em 
várias praças instaladas na 
cidade de Nampula, perde-
ram a vida vítima de aciden-
tes de viação ao longo do ano 
passado. Apontam-se como 
principais causas de morte 
dos moto-taxistas, o choque 
entre motorizada e viatura, e 
embate de motociclista com 
obstáculos lançados na via 
pública.

O presidente da AVOTA-
NA, Albertino José, deu a in-
formação no balanço das ac-
tividades dos operadores de 
moto-taxistas, referente ao 
ano passado.

“Um dos nossos moto-ta-
xista estava em alta velocida-

de e de repente um indivíduo 
lançou uma bicicleta em ple-
na via pública, criando-lhe 
descontrolo e em seguida ca-
potou. Foi socorrido, mas não 
resistiu, tendo morrido a ca-
minho do Hospital Central de 
Nampula”, disse José.

Segundo apurámos, em 
caso de morte do associado 
em pleno exercício das suas 
actividades a agremiação 
tem-se responsabilizado pe-
las despesas fúnebres.

Albertino José afirmou 
que a pandemia da Covid-19 
afectou algumas activida-
des como a capacitação dos 
seus membros sobre o Có-
digo de Estrada e as regras 
elementares de trânsito que 
era promovida pelo Coman-
do Provincial da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM), de Nampula através 
do Departamento da Polícia 

de Trânsito.
O memorando firmado 

entre a AVOTANA e o Coman-
do Provincial da PRM tinha 
em vista transmitir conheci-
mentos aos moto-taxistas so-
bre a condução defensiva na 
via pública.

Por conta da eclosão da 
pandemia da Covid-19, se-
gundo descreveu a nossa 
fonte, as receitas que eram 
colectadas pelos operadores 
de moto-táxi registaram uma 
redução significativa.

“Quando solicitamos o 
Comando para reactivar a ca-
pacitação, este diz que carece 
de autorização superior para a 
realização de encontros com 
um número elevado de pes-
soas”, sublinhou José.

Na cidade de Nampula, a 
AVOTANA conta neste mo-
mento com pouco mais de 
três mil operadores.

Sinais de trânsito vandalizados
GRANDE parte das estradas de Nampula, mes-
mo as que já beneficiaram de obras de vulto de 
reabilitação e/ou asfaltagem, actualmente não 
possuem sinais de trânsito, devido  à vandaliza-
ção protagonizada por pessoas desconhecidas, o 
que coloca em risco à vida dos automobilistas e 
peões.

O problema da destruição desses sinais que 
acontece, na maioria dos casos no período noc-
turno, se torna mais preocupante, quando se 
sabe, por exemplo, que neste momento também 
afecta as barreiras metálicas montadas nas pon-
tecas e pontes. É uma situação que perdura des-
de há muito tempo nas estradas da província de 
Nampula sem que aparentemente as autoridades 
façam algo visando resolvê-la. 

Júlio Uaqueio, da delegação provincial do 
Instituo Nacional dos Transpores Rodoviários 
(INATRO) em Nampula, disse que a persis-
tência da destruição dos sinais de trânsito nas 
estradas da região é uma preocupação da ins-

tituição, por perigar a circulação de viaturas 
e pessoas.  A falta de sinais de trânsito é tida 
como uma das principais causas que contribui 
para a ocorrência de acidentes de viação nas 
nossas vias.

As autoridades governamentais reconhecem 
que a Polícia de Trânsito tem feito o seu traba-
lho que é de educar os utentes da via, fiscalizar 
e sancionar os infractores das regras elementares 
de trânsito, porém, esses sinais também fazem 
parte dessa educação.

“Por isso é muito triste que as nossas estradas 
fiquem completamente sem sinais de trânsito 
por causa da destruição protagonizada por pes-
soas que não valorizam o esforço feito para a sua 
colocação com vista à prevenção de acidentes de 
viação”, salientou.

A vandalização dos referidos sinais e barras 
metálicas nas pontes constitui igualmente gran-
de preocupação para a delegação provincial da 
Administração Nacional de Estradas  (ANE).



8 Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

CONCURSO PÚBLICO Nº 39A002552/CP/020/2022

Electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save em Manica e Nioce em 
Nampula, através da rede Nacional

1. O FUNAE convida todas empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas (devendo ser uma 
original acompanhada de 2 cópias) para executarem obras de electrificação de Muaquia e Meluluca na Província 
do Niassa, Mpengo e Save em Manica e Nioce em Nampula, através da rede Nacional 

2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas e de Fornecimento de Bens e de Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016, de 8 de 
Março e está aberto a todos os concorrentes, conforme definido nos documentos do Concurso. 

3. Os concorrentes deverão ser titulares de licença de instalações eléctricas de média tensão.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los, 
a partir do dia 1de Fevereiro de 2022, na Rua da Imprensa, nº256, 6º Andar, Portas 607-618, Prédio 33 andares, 
Cidade de Maputo, mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 1.000,00MT, devendo para tal 
efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millennium Bim). 

5. O concurso apresenta-se segundo a tabela abaixo:

Lotes Província Distrito Local a electrificar
Posto Administrativo Localidade

Lote 1 Niassa Lago Meluluca -
Lote 2 Niassa Majune Muaquia -
Lote 3 Manica Machaze Save -
Lote 4 Manica Mossurize - Mpengo
Lote 5 Nampula Malema - Nioce

6. Todas as propostas devem ser acompanhadas de uma Garantia Provisória conforme consta no caderno de encargos.

7. É obrigatória a visita aos locais da obra, conforme as datas estabelecidas nos documentos de concurso. 

8. As propostas devem ser entregues até às 10.00 horas do dia 10 de Março de 2022, nos escritórios do FUNAE, na 
Rua da Imprensa, nº256, 6º Andar, Portas 607-618, Prédio 33 andares, Cidade de Maputo. 

9. Não será permitida a apresentação de propostas por via electrónica e as propostas entregues para além da data e 
hora-limite serão rejeitadas. 

10. A abertura das propostas e anúncio de posicionamento serão realizados nas datas e horas abaixo:
•	 Abertura das propostas será no dia 10/3/2022, pelas 10.15 horas; e
•	 Anúncio de posicionamento será no dia 24/3/2022, pelas 10.00 horas.

11. Local de entrega de propostas, abertura das propostas e anúncio de posicionamento:
•	 FUNAE, FP, Rua da Imprensa, nº256, 6º Andar, Portas 607-618, Prédio 33 andares, Cidade de Maputo

Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar • C.P.: 2289 – Maputo • Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 • Fax.: (+258) 21 30 92 28 • E-mail: funae@funae.co.mz • Webpage: www.funae.co.mz

                                                               

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado N’26INNOQ/13
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO N.º900120000/UGEA/ PDUL-SDMs/11/2021

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FISCALIZAÇÃO DE 8 FUROS POSITIVOS

1. O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento 
Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial 
e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação 
de 1 (um) Consultor Individual para a fiscalização das obras de construção de 8 furos positivos 
de água

2. Os serviços de consultoria individual (“os Serviços”) têm como objectivo a Fiscalização de Construção de 
8 furos positivos nos seguintes Bairros:
                  Furo 1: 01 fonte para o povoado de Mpilua
                  Furo 2: 01 fonte para o povoado de Nacuca
                  Furo 3: 01 fonte para o povoado de Mecupa centro
                  Furo 4: 01 fontes para o povoado de Matia
                  Furo 5: 01 fonte para o povoado de Nicora
                  Furo 6: 01 fonte para o povoado de Mevateni
                  Furo 7: 01 fonte para o povoado de Helua
                  Furo 8: 01 fontes para o Ncama

3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por e-mail no 
endereço abaixo indicado.

4. O Município da Cidade de Cuamba convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) a 
manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem enviar 
o Curriculum Vitae com informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a 
experiência relevante para executar os serviços. O Consultor deverá anexar cópias de documentos que 
atestam a sua elegibilidade constituído por: Cadastro Único, Quitação das finanças, Alvará Comercial, 
NUIT, BI, Diploma / Certificado de Habilitações Literárias, entre outros.

5. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais 
estabelecido no Decreto Nº. 5/2016 de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

6. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes 
selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até ao dia 16 de Fevereiro de 2022, pelas 15.30 
horas 

Endereço: Conselho Municipal da Cidade de Cuamba; 
Av. Eduardo Mondlane nº 80 
UGEA do Município de Cuamba
Província/Cidade: Cuamba-Niassa-Moçambique
Telefone: -Tel: +258 27162737
Fax número: +258 27162737
Endereço electrónico/E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com

Cuamba, aos 26 de Dezembro de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

O 
DECURSO do recen-
seamento militar é 
descrito como sendo 
normal na provín-
cia do Niassa, com as 

autoridades a fazerem um ba-
lanço preliminar satisfatório, 
tendo em conta o número de 
inscritos até este momento.

Até à passada sexta-feira, 
Niassa havia registado sete mil 
mancebos, o que representa 
metade da meta prevista de re-
censear 15 mil jovens nascidos 
em 2004, prevendo-se que até 
ao dia 28 de Fevereiro se ultra-
passe a meta prevista.

De acordo com Mbuana 

Binar, chefe da Repartição de 
Recrutamento no Niassa, os 
postos de recenseamento que 
funcionam em todos os distri-
tos recebem diariamente jo-
vens com intenção de se regis-
tar e espera-se maior afluência 
com a retorno às aulas, a partir 
de amanhã.

“Os números conseguidos 
até ao momento garantem o 
cumprimento da meta antes 
do encerramento oficial do re-
censeamento”, frisou Mbuana 
Binar, salientando que o reata-
mento de aulas vai galvanizar o 
processo.

Acrescentou que durante 

o período de férias escolares, 
as brigadas de recenseamento 
enfrentaram dificuldades de 
inscrever os jovens abrangidos 
por estarem fora das suas zonas 
de origem, período aprovei-
tado para fazer a mobilização 
dos pais e encarregados de 
educação para sensibilizarem 
os filhos a responderem a este 
chamamento.

“Paralelamente, publicita-
mos a importância do recen-
seamento para o futuro dos 
jovens abrangidos de variadas 
formas”, destacou.

Questionado se a chuva 
não vai comprometer a cam-

panha, Binar disse que foi 
pensando nessa situação que 
os materiais foram atempada-
mente colocados nos distritos 
de difícil acesso, nomeada-
mente Mavago, Lago, Muem-
be, Mecanhelas e Sanga, de 
modo a não comprometer as 
metas previstas.

No ano passado, a pro-
víncia do Niassa não cumpriu 
com a meta de inscrever 15 mil 
mancebos, tendo ficado em 
cerca de 90 por cento, o que 
leva as autoridades a “adop-
tar medidas necessárias para o 
cumprimento do desafio para 
este ano”.

NIASSA

Recenseamento 
decorre dentro
da normalidade

Mesmo com a chuva, Niassa está confiante no cumprimento da meta prevista
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QUESTÕES POLÍTICAS DO PAÍS

Envolvimento da mulher 
deve começar nos partidos
A PARTICIPAÇÃO da mulher 
nas actividades políticas do 
país deve começar nos par-
tidos políticos que precisam 
mudar de atitude e privilegiar 
o estabelecimento de quotas, 
e a alternância entre homens 
e mulheres nas listas de candi-
datura.

A ideia é defendida pela 
chefe nacional da organização 
e informação na Liga da Mulher 
do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), Sónia 
Boa, que afirmou a sua forma-
ção política já aceitou este pen-
samento. 

Sónia Boa afirmou que nova 
liderança do MDM possibilitou 
que a liga feminina volte a fazer 
lobby e advocacia, para que a 
Assembleia da República apro-
ve instrumentos nesse sentido.

A Assembleia da República, 
por exemplo, é composta por 
250 deputados, dos quais 106 
são mulheres. Destas, 90 são 
da Frelimo, 16 da Renamo e o 
MDM sem nenhuma deputa-
da dos seis assentos, situação 
que podia ter sido evitada com 
um modelo de alternância na 
composição de listas.

Num outro desenvolvi-
mento, Sónia Boa, apontou a 
falta de solidariedade entre as 
mulheres como um dos facto-
res que está na origem da sua 
fraca participação na vida po-

lítica.
A chefe nacional da organi-

zação e informação na Liga da 
Mulher do MDM entende que 
esta situação é visível também 
nos órgãos internos dos parti-
dos políticos, sobretudo quan-
do a liderança do mesmo órgão 
passa pela eleição.

Considera ainda que se as 
mulheres fossem mais unidas 
e solidárias teriam maior facili-
dade de se eleger em diferentes 
órgãos. 

Segundo Sónia Boa a falta 

de preparação atempada para 
grandes desafios políticos é 
outro elemento que impede o 
sucesso de mulheres nesta car-
reira. 

Geralmente, conforme de-
fendeu, as mulheres demoram 
decidir sobre passos importan-
tes como candidatar-se, uma 
atitude que acaba sendo de-
terminante para a sua partici-
pação política a todos os níveis.

“Por exemplo, sabemos 
que no próximo ano teremos 
eleições autárquicas, mas até 

aqui nenhuma mulher mani-
festou a intenção de se can-
didatar e será muito normal 
aparecer uma candidatura 
feminina já na boca das elei-
ções internas e, obviamente, 
esta pessoa não terá a mínima 
chance de passar”, chancelou. 

Lembrou que nas eleições 
autárquicas de 2019, o MDM 
apostou em algumas mulhe-
res como cabeças-de-lista nas 
corridas internas, mas não pas-
saram porque tiveram menos 
votos, 

Sónia Boa fala da necessidade de mudanças para dar mais espaço à mulher no MDM
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PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE CONCURSO 

1. A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) convida as empresas interessadas a apresentarem pro-
postas fechadas para a prestação de serviço conforme tabela abaixo: 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do con-
curso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 31 de Janeiro de 2022, contra o 
pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O paga-
mento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser 
levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, 
R/C, e  Av do trabalho, nr 3-A, Edificio da Central Electrica, na cidade de Nampula. 

 
3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, for-

necimento de bens e prestação de Serviços a EDM. 
 
4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 

15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira.  
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 
 

Maputo, 31 de Janeiro de 2022 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Item Nº do  
Concurso Objecto de Contratação 

Data e hora  
da entrega 

das propostas 

Data e hora  
da abertura  

das propostas 

Garantia  
provisória  
(em meticais) 

1 

Concurso 
Limitado № 

05/EDM-
DIA/2022 
Lote Único 

Contratação para a  
Prestação de Serviços de 
Desmatação nas Linhas 
de Transporte da DTNO 

24 de Feve-
reiro de 2022 
10:00 horas 

24 de Fevereiro 
de 2022 

10:15 horas 
15.000,00 MT 

Electricidade de Moçambique, E.P.

   
   

 
Limitado № 

 
  

 
 

 
 

 

843

867

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Assistente de Procurement
DONATIVO IDA D812-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um donativo do Banco Mundial para implementar o Projecto de Economia 

Rural Sustentável (PERS), e pretende usar parte destes recursos na contratação de serviços de consultoria (Assistente 

de Procurement).

2. Nexte contexo, o ProAzul, FP, pretende contratar um Consultor Individual que se enquadra na estrutura de 

funcionamento do ProAzul, FP, desempenhando as tarefas que lhe forem incumbidas pelo ProAzul as quais incluirão 

tarefas especificas ligadas ao (PERS).

3. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem o apoio na planificação, gestão e execução de todas as actividades 
inerentes ao ciclo completo de Procurement. A duração do contrato inicial será de 3 anos com avaliações anuais de 

desempenho e espera-se que o início do Contrato seja durante o mês de Março de 2022. Mais detalhes sobre os serviços 

encontram-se nos Termos de Referência.

4. A descrição detalhada dos serviços entre outros pode ser encontrados nos termos de referência aos quais se pode 

aceder seguindo o seguinte link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/

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

candidaturas.

6. Os requisitos de qualificação incluem:
a) Licenciatura em Direito, Gestão, Procurement, ou áreas afim; 
b) Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência relevante em procurement dos quais pelo menos 2 (dois) anos em 

projectos financiados pelo Banco Mundial;
c) Experiência relevante de contratação baseada na legislação nacional;
d) Experiência mínima de 3 anos com instrução de processos de contratação para o Tribunal Administrativo;
e) Experiência em programas de subvenções participadas (matching grants) e/ou procurement baseado na 

comunidade será uma vantagem;
f) Fluente em Português e com capacidade de comunicação em Língua Inglesa; e
g) Disponibilidade imediata para iniciar os serviços.

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

8.  O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores Individuais (IC) estabelecido 

no Regulamento de Aquisições.

9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve ser: 
“Assistente de Procurement.”. A não indicação do assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.

10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Fevereiro de 2022 às 14 Horas.

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022

O 
RESPONSÁVEL da 
Missão de Formação 
Militar da União Eu-
ropeia a Moçambique 
( E U T M - M o ç a m -

bique) admitiu a possibilidade 
de apoio financeiro europeu 
ao Ruanda, que tem tropas 
a combater o terrorismo em 
Cabo Delgado.

Durante uma audição na 
subcomissão de Segurança e 
Defesa do Parlamento Euro-
peu, o vice-almirante Hervé 
Bléjean, director da Capaci-
dade Militar de Planeamento 
e Condução EUTM-Moçam-
bique, referiu que Ruanda so-
licitou “um maior apoio finan-
ceiro” à União Europeia e que o 
chefe da diplomacia europeia 

está bastante determinado a 
responder favoravelmente. 

“Recentemente, a 9 de Ja-
neiro de 2022, teve lugar uma 
reunião de defesa e segurança 
entre Moçambique e Ruanda, 
na qual o Ruanda recebeu um 
pedido dos moçambicanos 
para continuar o apoio no com-
bate contra o terrorismo. Parte 
da negociação foi uma oferta 
de formação em exercício a ser 
fornecida às tropas destacadas 
na província de Cabo Delga-
do”, relatou Bléjean.

“Nesta fase não se conhe-
cem pormenores, mas isto 
pode ser positivo e comple-
mentar os esforços de for-
mação de EUTM e confirma a 
necessidade de coordenação 

entre Moçambique e forças 
ruandesas, que também se 
aproximaram à UE para um 
maior apoio financeiro através 
do Mecanismo de Apoio à Paz 
Europeu”, prosseguiu.

O vice-almirante acres-
centou que o alto representan-
te da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e a Polí-
tica de Segurança, Josep Borre-
ll, “está bastante determinado 
em responder favoravelmente” 
ao pedido do Ruanda, que tem 
cerca de mil homens no terre-
no, e que liderou, em conjunto 
com militares moçambicanos, 
a reconquista de praças-fortes 
dos rebeldes, começando por 
Palma.

Aquela que é a primeira 

missão militar da UE em Mo-
çambique, dedicada a treinar 
tropas para enfrentar a insur-
gência armada em Cabo Del-
gado, arrancou no início de 
Novembro passado e é coman-
dada por Hervé Bléjean e, no 
terreno, a direcção operacio-
nal cabe ao brigadeiro-general 
português Nuno Lemos Pires.

Desde Julho de 2021, uma 
ofensiva das tropas governa-
mentais com apoio do Ruanda 
a que se juntou depois à Comu-
nidade do Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) permitiu 
recuperar várias zonas ocupa-
das, mas continuam confron-
tos pontuais que em Dezembro 
se alastraram para a província 
do Niassa.

COMBATE AO TERRORISMO EM CABO DELGADO

União Europeia admite 
apoiar tropas do Ruanda

INHAMBANE

Frelimo enaltece esforços 
na provisão de serviços básicos

A FRELIMO, na província de 
Inhambane, reconheceu os 
esforços do governo provin-
cial na provisão de serviços 
básicos para as comunidades 
locais, não obstante as adver-
sidades que o país atravessa e 
a região em particular.

O facto foi enaltecido pela 
secretária do Comité central 
para área de organizações so-
ciais e chefe-adjunta da briga-
da central de assistência à pro-
víncia de Inhambane, Leonor 
Neves, que falava na abertura 
da oitava sessão ordinária do 
comité provincial da Frelimo.

O encontro tinha como 
objectivo fazer a apresenta-
ção do balanço dos trabalhos 
da sessão anterior e preparar a 

participação da província nos 
congressos das organizações 
sociais do partido que se real-
izam este ano.

Para além das reuniões 
nacionais da Organização 
da Juventude Moçambique 
(OJM), da Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) 
e da Associação dos Combat-
entes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), o encontro 
visava preparar a delegação 
de Inhambane ao 12.º Con-
gresso da Frelimo.

O congresso da OJM é 
marcado para os dias 30 de 
Março a 2 de Abril; o da OMM 
para os dias  9 a 12 de Abril; 
a  conferencia nacional da 
ACLLN para o dia 22 do mes-

mo mês e o 12.º da Frelimo 
para o mês Setembro do cor-
rente ano.

Leonor Neves disse que 
apesar dos desafios enfrenta-
dos, a província regista cres-
cimento assinalável em vários 
sectores como o abastecimen-
to de água, expansão da rede 
eléctrica, reabilitação da pon-
te sobre o rio Save, construção 
de vias de acesso, instalação e 
operacionalização de labora-
tório de análises clínicas.  

Segundo a dirigente polí-
tica, a sessão ordinária do co-
mité provincial decorre numa 
altura em que as atenções es-
tão viradas para mitigação dos 
efeitos da depressão tropical 
Ana que ceifou vidas huma-

nas, destruiu infra-estruturas 
sociais e económicas no Cen-
tro e Norte do país.

Por isso apelou os órgãos 
sociais do seu partido para 
maior adesão no movimen-
to de solidariedade de modo 
a minorar o sofrimento das 
populações assoladas pelas 
calamidades naturais.

“Os membros e simpa-
tizantes da Frelimo são cha-
mados a estar na dianteira 
na mobilização da população 
para ser solidária com as víti-
mas das intempéries, bem 
como para o cumprimento 
das medidas de prevenção da 
Covid-19 e para a adesão na 
campanha de vacinação mas-
siva”, disse.

Frelimo reconhece esforços do governo na melhoria de serviços básicos em Inhambane
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Limitado nº24A002141/CL/01/2022

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambique, 
sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela impor-
tância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), para cada conjun-
to, a ser depositado na conta da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Nº 
004400018101, ou pelo NIB 000880000440001810180, Banco Comer-
cial e de Investimentos (BCI).

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

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

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

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

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE  DE ASSISTÊNCIA AOS ANTIGOS PRESIDENTES DA REPÚBLICA E ATENDIMENTO DOS DIRIGENTES 

SUPERIORES DO ESTADO - GADE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d)  do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 2 do artigo 64 do Decreto n°5/2016, 
de 8 de Março, que aprova o  Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado , comunica-se a adjudicação de acordo com a  seguinte tabela:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Empresa
Valor de adjudicação 

com IVA 

Concurso Público 
nº 01/UGEA/
GADE/2021

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

técnica de equipamento informático 

PAPELARIA E 
LIVRARIA ALIANÇA, 

LDA
3.771.864,72MT

Concurso Público 
nº 02/UGEA/
GADE/2021

Manutenção, Reparação e Fornecimento de 
acessórios de Viaturas

 LOTE 1: Manutenção e  Reparação de Viaturas 

AUTO RALLY, LDA
8.379.908,76MT

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

TRICAR 
MOÇAMBIQUE, LDA

2.006.456,04MT 

Concurso Limitado 
nº 03/UGEA/
GADE/2021

Fornecimento de: Géneros Alimentícios e Material 
de Higiene e Conforto 

LOTE 1: Géneros Alimentícios 

SUPERMERCADO 
MUZAINAH, LDA

2.967.826,92MT 

LOTE 2: Material de Higiene e Conforto GRUPO MAHOMED & 
COMPANHIA, LDA

1.898.451,80MT

Concurso Público 
nº 04/UGEA/
GADE/2021

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

de Viaturas 

LOTE 1: Passagens Aéreas dentro e fora do País  

COTUR, LDA 4.484.411,00MT 

LOTE 2: Aluguer de Viaturas  EURO RENT, LDA 149.175,00MT 

Concurso Público 
nº 05/UGEA/
GADE/2021

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

Uma Residência 

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

HIDROMÁQUINAS, 
LDA 

3.482.732.81MT

LOTE 2: Fornecimento de Serviços de Sistema 
de Vídeovigilância CCTV

ELECTRICAL POINT
936.000,00MT 

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

CASA ARRUMADA 5.197.275,00MT 

LOTE 4: Fornecimento de Electrodomésticos 
compatíveis para uma residência protocolar

MOBÍLIAS MAMAD, 
LDA

1.181.397.94MT

Maputo, Janeiro de 2022

Autoridade competente   
821

803
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REFERÊNCIA DA CATEGORIA DESCRIÇÃO DA CATEGORIA

SECÇÃO A: FORNECIMENTO DE 
BENS

SECÇÃO A: FORNECIMENTO DE BENS

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

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

MGIC - 2021-22-03 Fornecimento de Veículos

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

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

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

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

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

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

MGIC - 2021-22-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO B: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

SECÇÃO B: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MGIC - 2021-22-30 Prestação de serviços jurídicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Critérios de pré-qualificação:

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

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

(b) Certificado de registo comercial/licença comercial.

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

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

(d) Declaração do NUIT.

(e) Cópia da Certidão de Quitação.

(f) Cópia do Boletim da República.

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

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

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

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

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

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

(j) Outras informações relevantes para sustentar o pedido.

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

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

Endereço para apresentação das propostas:

o O Director Interino do País 

o Maryland Global Initiatives Corporation 

o Av Tomás Ndunda 1050 r/c

o Maputo - Moçambique

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

UMA AFILIADA DA UNIVERSIDADE DE MARYLAND, BALTIMORE

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

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

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

Data de emissão: 26 de Janeiro de 2022

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

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

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

745
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PPrroojjeeccttoo  LLUUCCCCIIAA  

PPllaanneejjaammeennttoo  ddoo  UUssoo  ddaa  TTeerrrraa  ppaarraa  MMeellhhoorriiaa  ddaa  RReessiilliiêênncciiaa  ddaass  PPaaiissaaggeennss  

  

VVaaggaa::  AAssssiisstteennttee  TTééccnniiccoo  PPrrooggrraammaaççããoo  IInnffoorrmmááttiiccaa  ee  AAnnáálliissee  EEssppaacciiaall  
  

A NNiittiiddaaee é uma organização de orígem francesa e o seu objetivo é de desenvolver projectos que associam 

a preservação do meio ambiente e reforçam as economias locais. Com uma equipe de 120 colaboradores 

(economistas, agrônomos, florestais, engenheiros dos processos energéticos, especialistas em carbono do 

solo, SIG e sensoriamento remoto), a Nitidæ implementa mais de 50 projectos em Madagáscar, Burkina Faso, 

Costa do Marfim e Moçambique.  Também fornece assistência técnica às empresas de agronegócios para 

melhorar o desempenho das cadeias de valor agrícolas, mitigar os impactos ambientais (preservação dos 

recursos naturais, eficiência energética dos processos de processamento, actividades de compensação de 

carbono) e estimular o desenvolvimento econômico local em conexão com as organizações de produtores. 

Nitidae é membro da    UEBT (Union for Ethical Bio Trade), Conferências das Partes sobre o Clima e muitas 

iniciativas voltadas a sustentabilidade do sector de amêndoas (caju, cacau...). 

 

         O programa LAUREL (Planejamento do Uso da Terra para Melhoria da Resiliência das Paisagens) 

lançado em 2018 e financiado pelo Banco Mundial, teve como objectivo apoiar a operacionalização de 

estratégias de baixa emissão de carbono e foi implementado pela organização não governamental (ONG) 

francesa Nitidae. O programa LAUREL visa fomentar a tomada de decisão integrada para a gestão da 

paisagem em Moçambique através da produção de dados geoespaciais sobre a degradação do solo e o 

desenvolvimento de uma plataforma de modelação de protótipo (LANDSIM-P) para modelar e avaliar os 

impactos das mudanças no uso do solo causadas por políticas públicas.  Este projecto resultou em dois 

resultados principais: 

 

 Um estudo a escala nacional sobre mudanças de uso e cobertura de terra entre 2000 e 2016, bem como 

uma análise aprofundada dos factores explicativos dessas mudanças de uso da terra; 

 Uma plataforma de modelagem de protótipo (LANDSIM-P) que foi desenvolvida em escala nacional. 

A segunda fase deste programa chamado LUCCIA (Land Use and Climate Change Impact Assessment) visa 

melhorar os aspectos constatados na primeira fase e incluir módulos de análise de projectos e eventos 

extremos de mudanças climáticas. O projecto será implementado pela ONG Nitidae em parceria com a 

unidade de Monitoria, Relatório e Verificação (MRV) do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

(FNDS). Para dar suporte ao pessoal técnico envolvido na elaboração do protótipo, o projecto prevê a 

contratação de um assistente técnico programação informática e análise espacial.  

  

OObbjjeeccttiivvoo  

O objectivo principal da posição do assistente técnico é o de assegurar o bom desenvolvimento e 

implementação da ferramenta de modelação de LUCCIA.  

 

LLooccaall  ddee  ttrraabbaallhhoo    

O assistente técnico estará baseado no escritório da Unidade de Monitoria Relatório e Verificação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS). Este prestará contas à Nitidae, e estará sob a supervisão 

geral do coordenador da Unidade de MRV, e sob supervisão técnica directa do CIRAD, organismo de 

pesquisa Francês membro do consórcio do projecto. O posto está baseado na Cidade de Maputo e inclui 

possíveis deslocações pelos locais de implementação do projecto no país e no exterior. 

 

 

 

  

  





  

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  

O assistente técnico terá as seguintes tarefas e responsabilidades:  

 Acompanhar e participar no desenvolvimento dos modelos matemáticos de simulação do LUCCIA; 

 Interagir com o Assistente técnico da NITIDAE, equipa da CIRAD e Unidade de MRV, de modo a 

garantir a boa implementação dos objectivos estabelecidos para o sucesso do projecto LUCCIA; 

 Analisar, propor e testar diferentes métodos e algoritmos a implementar no LUCCIA; 

 Analisar os resultados das diferentes simulações e reportar as licções aprendidas; 

 Esclarecer dúvidas relacionadas ao funcionamento do LUCCIA; 

 Liderar, junto com o Assistente técnicos da NITIDAE, as reuniões de acompanhamento de actividades 

do LUCCIA; 

 Liderar as actividades de capacitação no uso do LUCCIA por parte das partes interessadas; 

 Participar na elaboração de relatórios, estudos e actividades ligadas aos estudos regionais e nacional 

previstos; 

 Dar suporte, sempre que necessário, a outros processos relacionados aos demais projectos do FNDS, 

priorizando sempre o programa LUCCIA. 

PPeerrffiill  ddoo  ccaannddiiddaattoo  

O assistente técnico deve ter o nível de licenciatura, de preferência com um diploma de licenciatura nas áreas 

de Engenharia informática, Matemática, Estatística ou outras áreas relacionadas, e com as seguintes 

habilidades: 

 Conhecimento profundo de modelos matemáticos, programação científica e da linguagem de 

programação Java preferido e outros (Python, R, Julia ...); 
 Experiência práctica de programação ligada a modelos de simulação será considerada uma 

vantagem; 

 Conhecimento de ferramentas de desenvolvimento colaborativo (git e GitLab ou GitHub) 

 Conhecimento gerais de sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto; 

 Compreender a arquitectura do software para suportar a resolução de defeitos; 

 Conhecimento no design de interfaces de usuário; 

 Disponibilidade para efectuar viagens frequentes e regulares aos locais de implementação do 

projecto; 

 Proactividade, criatividade e predisposição para aprender e inovar sempre bem como compartilhar 

o conhecimento adquirido; 

 Fluente em português e inglês, oral e escrito (conhecimento do Francês é uma mais valia).  

 

CCoonnddiiççõõeess  

A duração do projecto é até Dezembro de 2023. Os termos e condições do contrato serão discutidos em 

função do perfil do candidato.  

 

SSuubbmmiissssããoo  ddaa  ccaannddiiddaattuurraa  

A carta de candidatura acompanhada pelo curriculum vitae (no máximo 3 páginas), certificado de habilitações 

literárias e 3 referências contactáveis, deverão ser submetidas através do endereço eletcrónico:  

rh.mocambique@nitidae.org até o dia 25 de Fevereiro de 2022. 

 

Referência: AAssssiisstt..  TTééccnniiccoo  LLUUCCCCIIAA--nnoommee  ee  aappeelliiddoo  do candidato 

 

Sem uma resposta da nossa parte, dentro de 2 semanas após o término do prazo de candidatura, poderá 

considerar sua candidatura como não aprovada.  

PPrroojjeeccttoo  LLUUCCCCIIAA  

PPllaanneejjaammeennttoo  ddoo  UUssoo  ddaa  TTeerrrraa  ppaarraa  MMeellhhoorriiaa  ddaa  RReessiilliiêênncciiaa  ddaass  PPaaiissaaggeennss  
  

VVaaggaa::  AAssssiisstteennttee  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  
  

A NNiittiiddaaee é uma organização de orígem francesa e o seu objetivo é de desenvolver projectos que associam 

a preservação do meio ambiente e reforçam as economias locais. Com uma equipe de 120 colaboradores 

(economistas, agrônomos, florestais, engenheiros dos processos energéticos, especialistas em carbono do 

solo, SIG e sensoriamento remoto), a Nitidæ implementa mais de 50 projectos em Madagáscar, Burkina Faso, 

Costa do Marfim e Moçambique.  Também fornece assistência técnica às empresas de agronegócios para 

melhorar o desempenho das cadeias de valor agrícolas, mitigar os impactos ambientais (preservação dos 

recursos naturais, eficiência energética dos processos de processamento, actividades de compensação de 

carbono) e estimular o desenvolvimento econômico local em conexão com as organizações de produtores. 

Nitidae é membro da    UEBT (Union for Ethical Bio Trade), Conferências das Partes sobre o Clima e muitas 

iniciativas voltadas a sustentabilidade do sector de amêndoas (caju, cacau...). 

 

         O programa LAUREL (Planejamento do Uso da Terra para Melhoria da Resiliência das Paisagens) 

lançado em 2018 e financiado pelo Banco Mundial, teve como objectivo apoiar a operacionalização de 

estratégias de baixa emissão de carbono e foi implementado pela organização não governamental (ONG) 

francesa Nitidae. O programa LAUREL visa fomentar a tomada de decisão integrada para a gestão da 

paisagem em Moçambique através da produção de dados geoespaciais sobre a degradação do solo e o 

desenvolvimento de uma plataforma de modelação de protótipo (LANDSIM-P) para modelar e avaliar os 

impactos das mudanças no uso do solo causadas por políticas públicas.  Este projecto resultou em dois 

resultados principais: 

 

 Um estudo a escala nacional sobre mudanças de uso e cobertura de terra entre 2000 e 2016, bem como 

uma análise aprofundada dos factores explicativos dessas mudanças de uso da terra; 

 Uma plataforma de modelagem de protótipo (LANDSIM-P) que foi desenvolvida em escala nacional. 

A segunda fase deste programa chamado LUCCIA (Land Use and Climate Change Impact Assessment) 

visa melhorar os aspectos constatados na primeira fase e incluir módulos de análise de projectos e eventos 

extremos de mudanças climáticas. O projecto será implementado pela ONG Nitidae em parceria com a 

unidade de Monitoria, Relatório e Verificação (MRV) do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

(FNDS). Para dar suporte ao pessoal técnico envolvido no desenvolvimento da ferramenta, o projecto 

prevê a contratação de um assistente administrativo.  

  

OObbjjeeccttiivvoo  

O objectivo principal da posição do assistente administrativo é assegurar que todos processos 

administrativos do projecto sejam devidamente implementados.  

 

LLooccaall  ddee  ttrraabbaallhhoo    

O assistente administrativo estará baseado no escritório da Unidade de Monitoria Relatório e Verificação 

(MRV) do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS). O posto está baseado na Cidade de 

Maputo e inclui possíveis deslocações pelos locais de implementação do projecto no país. 

 

 

 

  

  































 

Sem uma resposta da nossa, parte dentro de 2 semanas após o término do prazo de candidatura, 

poderá considerar a candidatura como não aprovada. 



























 

Referência: AAssssiisstt..  AAddmmiinn..  LLUUCCCCIIAA--nnoommee  ee  aappeelliiddoo  do candidato 

 



























 

SSuubbmmiissssããoo  ddaa  ccaannddiiddaattuurraa  

As cartas de candidatura acompanhadas pelo curriculum vitae (no máximo 3 páginas), certificado de 

habilitações literárias e 3 referências contactáveis, deverão ser submetidas através do endereço 

eletcrónico:  rh.mocambique@nitidae.org até o dia 25 de Fevereiro de 2022. 

 



























 

CCoonnddiiççõõeess  

A duração do projecto é até fim de Dezembro de 2023. Os termos e condições do contrato serão discutidos 

em função do perfil do candidato. A posição de Assistente administrativo prestará contas à Nitidae, e 

trabalhará sob supervisão do coordenador da Unidade de MRV. 

 


















 

PPeerrffiill  ddoo  ccaannddiiddaattoo  

O assistente administrativo deve ter pelo menos 2 anos de experiência de trabalho administrativo e o nível 

de licenciatura, de preferência nas áreas de administração pública, ciências de comunicação, recursos 

humanos, sociologia, jornalismo e outras áreas relevantes com as seguintes habilidades: 

 Elevadas habilidades de comunicação verbal e escrita em inglês e português (Conhecimento de 

francês será considerado uma vantagem); 

 Experiência na organização de workshops e/ou conferências, incluindo reuniões virtuais; 

 Facilidade de utilização de ferramentas informáticas (Microsoft office, plataformas de 

comunicação, redes sociais, etc); 

 Integridade e rigor na elaboração de relatórios financeiros e de procurement; 

 Ser organizado e pró-activo; 

 Boa capacidade de relacionamento interpessoal. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  

O assistente administrativo terá as seguintes tarefas e responsabilidades:  

 Recolher informações sobre as partes interessadas (stakeholders) do projecto; 

 Planificar e assegurar a implementação das actividades administrativas (p. ex. reuniões, trabalhos 

de campo), conforme as normas estabelecidas pelo programa do projecto LUCCIA, bem como a 

observação das regras administrativas das instituições públicas; 

 Organizar e secretariar reuniões e outros eventos no âmbito do programa do projeccto LUCCIA, 

garantindo o devido registo de cada evento (acta, relatórios, preenchimento de formulários 

diversos e presenças dos encontros realizados, dar acompanhamento aos diferentes processos 

administrativos entre outros); 

 Apoiar na elaboração de relatórios financeiros e/ou técnicos e na realização de auditorias; 

 Coordenar e interagir com vários skakeholders no local e à distância; 

 Tratar documentos: registar a entrada e saída dos documentos, verificar se os documentos 

seguem as normas estabelecidas, submeter documentos para apreciação, classificação de 

documentos etc., e fazer arquivos físico e electrónicos; 

 Dar suporte administrativo na área de materiais, património e logística; 

 Dar suporte na gestão de caixa ou processos financeiros; 

 Levantar e sistematizar informações sobre os stakeholders do projecto; 

 Produzir material de suporte para comunicação de actividades do projecto para os stakeholders; 

 Produzir e divulgar conteúdos e material de multimédia sobre eventos, actividades, reuniões, 

resultados etc., através das plataformas de comunicação existentes; 

 Executar outras tarefas necessárias dentro do contexto das exigências do programa do projecto 

LUCCIA. 
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Com a revisão da Constituição da República de Moçambique (CRM) de 2004 através da Lei nº 
1/2018, de 12 de Junho, foram criados novos Órgãos de Governação Local, nomeadamente, entidades 
descentralizadas (Órgãos de Governação Descentralizada Provincial, Distrital e Autarquias Locais) e 
os Órgãos de Representação do Estado na Província.

Neste contexto o Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal 
e Função Pública, com o apoio da UNICEF, pretende lançar um Concurso para a Selecção de um 
Consultor Individual para proceder à Revisão do Manual das Assembleias Provinciais. 

1. Objectivos da Consultoria 
Rever o Manual da Assembleia Provincial acrescentando e melhorando o seu conteúdo e estrutura 
visando obter um instrumento que efectivamente apoie o Membro da Assembleia Provincial no 
exercício das suas funções. 

2. Duração da Consultoria
A consultoria terá a duração de 30 dias úteis. 

A Consultoria trabalhará em estreita coordenação com a Direcção Nacional da Administração Local 
(DNAL) no MAEFP.

Todos os produtos da consultoria deverão ser submetidos em formato electrónico, com uma cópia em 
formato PDF e cópia (s) em formato editável (MS Word para texto, Ms Excel para planilhas e shap file 
para mapas). As apresentações em PowerPoint que o Consultor irá efectuar deverão ser entregues ao 
grupo de referência que será criado pelo MAEFP para apreciação e acompanhamento da Consultoria.
Os produtos da consultoria após aceitação e aprovação pelo grupo de referência são propriedade do 
Governo de Moçambique. 

3. Perfil do Consultor
a) Formação Superior em Ciências Sociais (Administração Pública, Direito, Economia, Ciência 

Política, Sociologia ou Antropologia);

b) Experiência comprovada na realização de trabalho similar, aspectos de pedagogia e didáctica 
e formação;

c) Conhecimento do novo pacote legislativo sobre descentralização;

d) Experiência comprovada nos processos de descentralização e governação local em Moçambique;

e) Conhecimento comprovado sobre a organização e funcionamento da Assembleia Provincial 
constitui uma vantagem;

f) Experiência na realização de trabalhos de capacitação dos membros da Assembleia Provincial 
constitui uma vantagem;

g) Facilidade de trabalhar em equipa.

4. O Ministério da Administração Estatal e Função Pública convida os consultores interessados e 
elegíveis a manifestarem o seu interesse na prestação destes serviços. Os consultores devem 
fornecer informações credíveis que demostrem que possui as qualificações exigidas e necessárias, 
bem como experiência relevante e comprovada para executar os serviços.

5. Os Termos de Referência (TdR) detalhados para os serviços bem como outras informações podem 
ser obtidos no endereço abaixo indicado, nas horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30horas.

6. O Consultor será seleccionado com base na modalidade de “selecção de pessoas singulares” e o 
concurso será regido de acordo com os procedimentos indicados no Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser submetidas em triplicado no envelope fechado e selado 
no endereço abaixo até ao dia 15 de Fevereiro de 2022

8. Endereço:
Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Departamento de Aquisições
Rua da Rádio, nº 112, Caixa Postal 4116
Telefones: 258 (21) 350900 e 258 (21) 350970
Telemóveis: 258823284270 e 258843284240

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
----------

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de Consultor Individual para Revisão do Manual das Assembleias Provinciais
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MUNICÍPIO DE BOANE

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE BOANE

2º AVISO
O Conselho Municipal da Vila de Boane, publicou aos 12 de Outubro de 
2017, um aviso a comunicar a todos os que se beneficiaram de atribuição 
de parcelas nos Bairros Picoco-I, Picoco-II (Associação Jossias Tongogara), 
Bairro Belo-Horizonte I e II, (Associação Kape-Kape), Bairro Fiche (Vetagro), 
Bairro 06, Campoane Aldeia, Massaca-II, Marien Nguabi e Eduardo 
Mondlane, sobre a necessidade de regularização dos mesmos, uma vez que 
as referidas parcelas se encontravam na situação de abandono e ilegalidade 
por caducidade do prazo do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra.

Nestes termos, verificando-se que em grande parte, as razões que 
determinaram a publicação do primeiro aviso permanecem inalteráveis, o 
Conselho Municipal, pela segunda vez estende de forma improrrogável o 
prazo de legalização das parcelas na situação descrita, por mais 30 dias 
contados a partir da data de publicação do presente aviso para efeitos da 
referida regularização do DUAT, nos termos prevístos na lei nº19/97, de 1 
de Outubro (Lei de Terra), sob pena de incorrer em sanções puníveis nos 
termos da mesma lei.

Boane, aos 28 de Janeiro de 2022

Presidente do Município
Jacinto Lapido Loureiro
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Escritórios de Moçambique
Rua. A.W Bayly N°61 Maputo, Moçambique
Tel: +258.21.490370 Cell: +258.82.0001955 Fax: +258.21.490375  www.jhpiego.org

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Ref. 002/2022 – TIPTOP

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio as empresas interessadas e 
elegíveis a manifestarem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA 
FECHADA para fornecimento de serviços de:

Impressão de diversos Intrumentos de Monotoria e Avaliação destinado ao 
Programa de TIPTOP.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinando os 
Documentos do Concurso, pelo que estes, poderão ser levantados sem nenhum 
encargo, através do endereço abaixo indicado, das 8.00 às 15.30 horas , a partir do 
dia 1 de Fevereiro até ao dia 4 de Fevereiro de 2022.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário 
para cada item e total dos items, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA 
deve ser referenciado a sua percentagem. TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, 
enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL SERÃO 
INVALIDADAS.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias úteis, no mínimo.

5. A manifestação de interesse está aberta 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 Jhpiego 
Moçambique.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo no dia 4 de Fevereiro de 
2022, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada dirigida por um 
Comité de Avaliação interno criado para o efeito.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, N° 1608

Cell: 258 843123806
Maputo – Moçambique
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Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALISTA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até 14.00 
horas, do dia 17 de Fevereiro de 2022.

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

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

CONSULTANCY SERVICE
SOCIAL SPECIALIST

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

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

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

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

3. The Administration of Water and Sanitation Infrastructures, Public Institute (AIAS,IP), now invites qualified individual 
consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information 
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (CV, description 
of similar assignments, experience in similar conditions, availability, etc.).

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

5. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s 
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017, August 2018 and November 2020 
(“Procurement Regulations for IPF Borrowers”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

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

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

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

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

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALISTA AMBIENTAL

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até 14.00 
horas, do dia 17 de Fevereiro de 2022.

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

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

CONSULTANCY SERVICE
ENVIRONMENTAL SPECIALIST

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

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

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

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

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

3. The Administration of Water and Sanitation Infrastructures, Public Institute (AIAS;IP), now invites qualified individual 
consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information 
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (CV, 
description of similar assignments, experience in similar conditions, availability, etc.).

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

5. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s 
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017, August 2018 and November 2020 
(“Procurement Regulations for IPF Borrowers”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

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

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

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

Anúncio do Concurso Limitado nº24A002141/CL/04/2022

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

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

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

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

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

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

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Limitado Nº24A002141/CL/05/2022

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

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

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

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

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

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

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ESPECIALISTA DE AQUISIÇÕES

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

Grant N.º:D941-MZ

Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON011

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

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

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

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

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

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

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

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

8. O endereço referido acima é:

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

RURAL AND SMALL TOWNS WATER SECURITY PROJECT

CONSULTANCY SERVICE
PROCUREMENT SPECIALIST

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(This is an addendum of the previously request for expression of interest with the same Reference No: MZ-AIAS-RSTWSP-CON011. The 

candidates that have expressed interest before for this consultancy do not have to resubmit an expression of interest)

Grant N.º:D941-MZ

Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON011

1.  The Government of Mozambique has submitted to World Bank a request for a grant of US$150 million for the implementation of the 
Rural and Small Town Water Security Project (P173518) and it intends to apply part of the proceeds for consulting services.

2.  The scope of Services for the consultancy will include but not limited to: (i) direct responsibility for designing and establishing the 
procurement function, including personnel structure, functional allocations, liaison with other departments, training and guidance, 
and execution of procedures and development of procurement manuals, and (ii) carry out procurement activities, including, among 
other issues, preparing and consolidating procurement plans, tender documents and RFPs, facilitating obtaining necessary permits, 
preparing announcements, responding to requests for clarification from bidders on published contracts and play a central role in 
bid evaluation and contract management.

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

3. The Administration of Water and Sanitation Infrastructures, Public Institute (AIAS;IP), now invites qualified individual consultants to 
indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the 
required qualifications and relevant experience to perform the Services (CV, description of similar assignments, experience in similar 
conditions, availability, etc.).

4. The Consultant shall at least possess the following qualifications and experience: (i) bachelor’s degree in Economy, Engineering, 
Public Sector Management, Business Management, Law or any other related subject; (ii) at least seven (7) years of specific experience 
in World Bank funded procurement activities at a level of a Procurement Specialist or higher; Experience in Contract Management is 
instrumental; (iii) strong knowledge of World Bank Procurement Regulations; (iv) experience in the application of the Mozambican 
Procurement Decree; (v) strong skills in drafting and negotiating contracts; (vi) excellent computer skills (including knowledge of 
STEP) and (vi) Language proficiency –fluency in English and good Portuguese.

5. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement 
Regulations for IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017, August 2018 and November 2020 (“Procurement Regulations for 
IPF Borrowers”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

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

7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail by February 11 2022, at 
14h00.

8. The address referred to above is:

Administration of Water and Sanitation Infrastructures
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais 
Eduardo Mondlane Avenue, 1352, 4th floor
Maputo, Mozambique 

E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com 
 

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
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UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE MAPUTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E FILOSOFIA

Av. Moçambique Km 1 C.P. 4040, Telefones: + 258 825325656/823067111

EDITAL
MESTRADO EM CIÊNCIAS POLÍTICAS E ESTUDOS AFRICANOS,

MESTRADO EM FILOSOFIA
E 

MESTRADO EM SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

1. INTRODUÇÃO
A Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da Universidade 
Pedagógica de Maputo torna público que estão abertas, 
de 7 de Fevereiro a 7 de Março de 2022, as inscrições para 
os cursos de Mestrado em Ciências Políticas e Estudos 
Africanos, Mestrado em Filosofia e Mestrado em Sociologia 
do Desenvolvimento. As listas dos candidatos aceites serão 
publicadas até ao dia 21 de Março do ano em curso. O limite 
de vagas para cada curso é de 20 estudantes. 

2. DURAÇÃO DOS CURSOS E CRÉDITOS ACADÉMICOS
Os cursos decorrem em regime híbrido (presencial e online) e 

têm a duração de 2 anos e o total de 120 créditos. 

3. LINHAS DE PESQUISA
O Mestrado em Ciências Políticas e Estudos Africanos tem 
as seguintes linhas de pesquisa: Ética de governação e 
gestão pública; História da governação e administração 
territorial em Moçambique; Gestão de pequenas unidades 
territoriais e; Globalização, grupos de pressão e governação 
em Moçambique.

As linhas de pesquisa do Mestrado em Filosofia são: Filosofia 
Social; Filosofia, Artes e Linguagem e; Filosofia e Ciência.

O Mestrado em Sociologia do Desenvolvimento apresenta as 
seguintes linhas de pesquisa: Políticas de Desenvolvimento; 
Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento, Diversidades 
Locais e Desafios Mundiais; Sociedade, Ruralidade e Economia 
e; Teoria e Metodologia em Sociologia.

4. INÍCIO DAS AULAS
Para todos os cursos, as aulas têm o seu início em Abril de 
2022 na Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia, Campus de 

Lhanguene.

5.  ELEGIBILIDADE
Podem candidatar-se aos cursos os titulares do grau 
académico de Licenciatura nas áreas de Ciências Sociais, 
Humanas e Filosofia e outras afins, que tenham concluído 
com a classificação mínima de 13 valores. 

6. PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA
No acto de candidatura, os interessados deverão apresentar 
os seguintes documentos:

•	 Uma carta de candidatura dirigida ao Director da 
Faculdade, indicando a motivação da candidatura;

•	 Anti-Projecto de pesquisa;
•	 Ficha de candidatura a ser obtida na secretaria da   

Faculdade ou solicitar por e-mail:  
                secretariafcsfpos.up@gmail.com;

•	 Fotocópia autenticada do Certificado/Diploma de 
Licenciatura ou equivalente;

•	 Fotocópia autenticada do B.I ou Passaporte;
•	 Curriculum vitae (indicando aspectos relevantes, 

máximo de 3 páginas);
•	 Duas cartas de recomendação de profissionais do 

ramo, com o nível de Doutoramento;

•	 Talão de depósito de 2.000,00 Mt (dois Mil Meticais) 
para nacionais e, 5.000, mt (cinco mil meticais) para 
os estrangeiros a favor da Faculdade de Ciências 
Sociais na conta do Millennium Bim nº 9448965, 
não reembolsável e, entregue a secretaria nas horas 
normais do expediente.

6. MATRÍCULA E PROPINAS 
As propinas mensais por curso são 10.000, 00mt (dez mil 
meticais) para nacionais e 15.000, 00mt (quinze mil meticais) 
para estrangeiros pagáveis num período correspondente a 20 
meses. 

No acto da matrícula, os candidatos apurados deverão 
entregar: 
	O impresso/formulário de matrícula obtido na Secre-

taria da Faculdade ou por e-mail:  
           secretariafcsfpos.up@gmail.com;

	Talão de depósito da taxa de matrícula no valor de 
5.000,00 mt (cinco mil meticais) para nacionais e 
10.000, 00mt (dez mil meticais) para estrangeiros.

Para mais informações contacte-nos pelo número +258 84 
2022161 nas horas normais de expediente.

Maputo, 31/1/2022

Assinatura legível
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UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE MAPUTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E FILOSOFIA

Av. Moçambique Km 1 C.P. 4040, Telefones: + 258 825325656/823067111

EDITAL
DOUTORAMENTO EM FILOSOFIA

E
DOUTORAMENTO EM HISTÓRIA DE ÁFRICA CONTEMPORÂNEA

1. INTRODUÇÃO
A Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da Universidade 
Pedagógica de Maputo torna público que estão abertas, de 
7 de Fevereiro a 7 de Março de 2022, as inscrições para os 
cursos de Doutoramento em Filosofia e Doutoramento em 
História de África Contemporânea. As listas dos candidatos 

aceites serão publicadas até ao dia 21 de Março do ano em 
curso. O limite de vagas para cada curso é de 20 estudantes. 

2. DURAÇÃO DOS CURSOS E CRÉDITOS ACADÉMICOS
Os cursos decorrem em regime híbrido (presencial e online) e 

têm a duração de 3 anos e o total de 180 créditos. 

3. LINHAS DE PESQUISA
O Doutoramento em Filosofia apresenta as seguintes linhas 
de pesquisa:

•	 Filosofia Africana;
•	 Filosofia da interculturalidade;
•	 Ética;
•	 Filosofia da Educação;
•	 Filosofia Política.

O Doutoramento em História de África Contemporânea tem 
as seguintes linhas de pesquisa:

•	 Entre filosofias sistêmicas e funcionalidades 
dissimétricas dos processos formais em África;

•	 Sociabilidades em mudança em Moçambique: áreas 
geográficas, actores e processos;

•	 Temporalidades, (re)produções e (inter)mediações 

culturais em África;
•	 Conflitos em África: Cultura, Sociedade, economia e 

religião.

4. INÍCIO DAS AULAS
Para todos os cursos, as aulas têm o seu início em Abril de 
2022 na Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia, Campus de 

Lhanguene.

5.  ELEGIBILIDADE
Podem candidatar-se aos cursos os titulares do grau 
académico de Mestrado nas áreas de Ciências Sociais, 
Humanas e Filosofia e outras afins, que tenham concluído 
com a classificação mínima de 13 valores. 

6. PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA
No acto de candidatura, os interessados deverão apresentar 
os seguintes documentos:

•	 Uma carta de candidatura dirigida ao Director da 
Faculdade, indicando a motivação da candidatura;

•	 Anti-Projecto de pesquisa;
•	 Ficha de candidatura a ser obtida na secretaria da 

Faculdade ou solicitar por e-mail:  
         secretariafcsfpos.up@gmail.com

•	 Fotocópia autenticada do Certificado/Diploma de 
Licenciatura ou equivalente;

•	 Fotocópia autenticada do B.I ou Passaporte;
•	 Curriculum vitae (indicando aspectos relevantes, 

máximo de 3 páginas);

•	 Duas cartas de recomendação de profissionais do 
ramo, com o nível de Doutoramento;

•	 Talão de depósito de 2.000,00 Mt (dois Mil Meticais) 
para nacionais e, 5.000, mt (cinco mil meticais) para 
os estrangeiros a favor da Faculdade de Ciências 
Sociais na conta do Millennium Bim nº 9448965, 
não reembolsável e, entregue à secretaria nas horas 
normais do expediente.

7. MATRÍCULA E PROPINAS 
As propinas mensais por curso são 15.000, 00mt (quinze mil 
meticais) para nacionais e 20.000, 00mt (vinte mil meticais) 
para estrangeiros pagáveis num período correspondente a 
36 meses. 

No acto da matrícula, os candidatos apurados deverão 
entregar: 
	O impresso/formulário de matrícula obtido na Secre-

taria da Faculdade ou por e-mail:  
             secretariafcsfpos.up@gmail.com;

	Talão de depósito da taxa de matrícula no valor de 
5.000,00 mt (cinco mil meticais) para nacionais e 
10.000, 00mt (dez mil meticais) para estrangeiros.

Para mais informações contacte-nos pelo número +258 84 
2022161 nas horas normais de expediente.

Maputo, 31/1/2022

Assinatura legível                                 



PUBLICIDADE 17Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022

MUNICÍPIO DA CIDADE DE CUAMBA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA

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

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA – FIRMA: 

Ord Nº de concurso Designação

01
N.º900120000/UGEA/PDUL-
SDMs/08/2021

Serviços de Consultoria para elaboração 
de estudos e projecto executivo para 
Construção de 3 Salas de Aula incluindo bloco 
administrativo, bloco sanitário no povoado 
de Chepa e Construção de alpendre no bairro 
Adine 3.

02
N.º900120000/UGEA/PDUL-
SDMs/09/2021

Serviços de Consultoria para elaboração 
de estudos e projectos executivo para a 
reabilitação com colocação de pave da estrada 
que liga a avenida 25 de Setembro ao cemitério 
Mulapani, Rua 30 de Setembro; e Rua sem 
nome que liga a Rua 1 de Junho à Rua 30 de 
Setembro

1. O Conselho Municipal de Cuamba recebeu financiamento das Subvenções de 
Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, 
(PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para 
pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de consultoria 
firma para elaboração de estudos e projecto executivo para Construção de 3 Salas 
de Aula incluindo bloco administrativo, bloco sanitário no povoado de Chepa e 
Construção de alpendre no bairro Adine 3.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo Elaboração de Estudos de 
Especialidade e Projecto Executivo das actividades acima. O Consultor deverá: Realizar 
estudos de especialidade e ensaios para a actividade de construção de 3 salas de aula 
incluindo bloco administrativo, bloco sanitário no povoado de Chepa e Construção 
de alpendre no bairro Adine 3. (iii) Fornecer o projecto executivo de engenharia 
incluindo os documentos de concurso ao município e (iv) Garantir a retenção de parte 
da equipa de consultores para acompanhamento durante a fase de construção e cumprir 
com o escopo dos Termos de Referência.

3. Os Termos de Referência (TdR`s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados 
por e-mail no endereço abaixo indicado.

4. O Município da Cidade de Cuamba convida empresas de consultoria elegíveis 
(“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores 
interessados   devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações 
necessárias e a experiência relevante para executar os serviços constituídos por (i) 
descrição de trabalhos anteriores realizados pelo consultor com a informação da duração, 
o cliente e valor do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) 
certificados / cópias de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços 
indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias de documentos actualizados 
de elegibilidade da empresa (cadastro único, quitação das finanças, alvará Comercial, 
BR com estatutos actualizados, Certificado do INSS, INE, entre outros. Os especialistas 
principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

5. Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas 
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e 
/ ou sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No 
caso de consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis   pela totalidade 
do contrato, em caso de selecção.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade 
e no Custo (SBQC) estabelecido no Decreto Nr. 05/2016 de 08 de Março que aprova o 
Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado.

7. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou 
em envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até 16 de Fevereiro de 
2022, no intervalo das 7h30 às 15H30.

Endereço: Conselho Municipal da Cidade de Cuamba; 
Av. Eduardo Mondlane nº 80 
UGEA do Município de Cuamba
Província/Cidade: Cuamba-Niassa-Moçambique
Telefone: -Tel: +258 27162737
Fax número: +258 27162737
Endereço electrónico/E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com

Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
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MUNICÍPIO DA CIDADE DE CUAMBA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
---------- ¨¨¨ ----------

      Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL:

Ord Nº e Modalidade de concurso Designação

01
Concurso 
N.º 900120000/UGEA/PDUL-
SDMs/06/2021

Serviços de Consultoria para Elaboração 
do plano de mercado e feira do Município 
de Cuamba

02
Concurso 
N.º900120000/UGEA/PDUL-SDMs 
07/2021

Serviços de Consultoria para elaboração 
do plano de Gestão de riscos: drenagem, 
controlo de enchentes, erosão e 
inundações no município de Cuamba

1. O Conselho Municipal de Cuamba recebeu financiamento das 
Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto 
de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo 
Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para 
pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de 
1 (um) Consultor Individual para o objecto de concurso acima.

2. Os serviços de consultoria individual têm como objectivo a 
elaboração de estudos de especialidade e planos das actividades 
acima. O Consultor deverá elaborar os estudos e planos conforme 
os termos de referência. 

3. Os Termos de Referência (TdR`s) detalhados para os serviços 
acima podem ser solicitados por e-mail no endereço abaixo 
indicado ou podem ser acessados através do link: https://www.
pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos

4. O Município da Cidade de Cuamba convida consultores 
individuais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu 
interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados   
devem enviar o Curriculum Vitae com informações que 
demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a 
experiência relevante para executar os serviços. O Consultor 
deverá anexar cópias de documentos que atestam a sua 
elegibilidade constituída por cadastro único, quitação das 
finanças, alvará comercial, NUIT, BI, Diploma / Certificado de 
habilitações Literárias, entre outros.

5. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de 
Selecção de Consultores Individuais estabelecido no Decreto 
Nr. 05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento de 
Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

6. As manifestações de interesse em Português podem ser 
submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão 
ser enviadas no endereço abaixo até 16 de Fevereiro de 2022, 
no intervalo das 7h30 às 15H30.

Endereço: Conselho Municipal da Cidade de Cuamba; 
Av. Eduardo Mondlane nº 80 
UGEA do Município de Cuamba
Província/Cidade: Cuamba-Niassa-Moçambique
Telefone: -Tel: +258 27162737
Fax número: +258 27162737
Endereço electrónico/E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com

Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
17
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I. Prime Rate Do Sistema Financeiro Moçambicano
No quadro da implementação do Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano, 
a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) comunica o Indexante Único, o Prémio de Custo e a 
Prime Rate a vigorar no mês de Fevereiro de 2022, conforme descrito na tabela abaixo:

 Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (calculado pelo BM e AMB)

Descrição Taxa
Indexante Único* (calculado pelo Banco de Moçambique - BM) 13,30%
Prémio de Custo (calculado pela AMB) 5,30% 
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano 18,60%

       *O Indexante Único é calculado tendo como base informação referente ao período do dia 26 de cada 
mês até ao dia 25 do mês seguinte.

O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efectuadas no Mercado 
Monetário Interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil (prazo overnight), nomeadamente 
(i) as operações à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) entre o BM e os Bancos Comerciais, 
actualmente fixada em 13,25%, (ii) as operações repo entre Bancos Comerciais e (iii) as operações de 
permutas de liquidez entre Bancos Comerciais. O Indexante Único é calculado mensalmente pelo BM.

O Prémio de Custo é a margem que representa os elementos de risco da actividade bancária não 
reflectidos nas operações do mercado interbancário, o qual é adicionado ao Indexante Único 
para constituir a Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano. O Prémio de Custo é calculado 
trimestralmente pela AMB, com base numa metodologia que toma em conta o rating do país, o rácio 
do crédito em incumprimento, o rácio de crédito saneado e o coeficiente de reservas obrigatórias 
para passivos em moeda nacional. A avaliação destes factores pela AMB resultou no Prémio de Custo 
referido, conforme comunicação ao Banco de Moçambique por ofício 17/DIR/AMB/2021, de 25 de 
Março. 

A Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano é a taxa única de referência para as operações 
de crédito de taxa de juro variável e resulta da soma do Indexante Único e do Prémio de Custo. Esta 
taxa aplica-se às operações de crédito contratualizadas (novas, renovações e renegociações) entre as 
instituições de crédito e sociedades financeiras e os seus clientes, acrescida de uma margem (spread) 
que será adicionada ou subtraída à Prime Rate, mediante a análise de risco de cada categoria de 
crédito ou operação em concreto. 

O Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano visa promover uma maior 
transparência no processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e melhorar o mecanismo 
de transmissão da política monetária.

II. Spreads Padronizados de Taxas de Juro
As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em geral o spread 
de crédito padronizado para cada categoria de produto de crédito.

Para cada categoria de produto de crédito será adicionado à Prime Rate o Spread, à vigorar no mês de 
Fevereiro de 2022. 

1. Spread Padronizado de Taxas de Juro dos Bancos Comerciais

Empréstimos a Particulares Empréstimos a Empresas

Leasing 
Mobiliário

Leasing 
ImobiliárioInstituição Habitação Consumo Empréstimos de curto 

prazo (até 1 ano)
Empréstimos de longo 
prazo (acima de 1 ano)

1. BCI 4,50% 4,50% 4,50% 5,25% 3,00% 4,50%

2. MBIM 1,20% 4,75% 1,30% 1,78% 3,50% 1,20%

3. Standard Bank 1,00% 6,27% 3,31% 3,20% 2,50% -

4. ABSA 2,75% 10,75% 0,00% 1,00% 5,00% -

5. Nedbank 2,00% 4,50% 4,50% 2,50% 1,50% 1,00%

6. Moza Banco 5,00% 6,50% 2,00% 3,00% 5,00% 4,50%

7. FNB 2,50% 5,00% 2,00% 2,00% 4,00% 4,00%

8. ABC 4,00% 14,50% 5,00% 5,00% 7,75% 7,75%

9.  BNI - - 2,00% 4,00% - -

10. Société 
Générale

6,00% 10,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00%

11.  Ecobank - 10,00% 4,00% 6,00% - -

12.  Big - - 4,00% 4,50% - -

13.  First Capital 
Bank

2,50% 10,00% 0,50% 3,00% - -

14. UBA 4,00% 3,00% 4,00% 5,00% - -
O spread que consta da tabela é indicativo, sendo que a concessão de financiamento é sujeita à análise de risco interna 
de cada banco, de forma a aferir a capacidade de endividamento do mutuário. Cada banco reserva-se o direito de aplicar 
condições adicionais distintas, em função do perfil de risco, historial comercial e creditício e eventuais protocolos 
celebrados com o cliente ou a sua instituição. O prazo, o grau de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento 

comercial em todas as categorias de crédito podem variar em função da avaliação de risco a ser efectuada por cada banco.

2. Spread Padronizado de Taxas de Juro de Microfinanças
Empréstimos a Particulares

Instituição
Consumo

6M 12M 24M 36M 48M 60M 72M 84M

1. MyBucks Mozambique MCB, SA 26.10% 26.10% 26.10% 26.10% 25.43% 25.43% 19.70% N/A

2. MAIS – Microbanco de Apoio aos 
Investimentos SA

16.40% 16.40% 16.40% 16.40% 16.40% 16.40% 16.40% N/A

3. Bayport 26.70% 30.18% 24.82% 24.92% 20.75% 16.21% 12.42% 11.69%

4. Banco Letshego 10.10% 10.10% 10.10% 10.10% 10.10% 10.10% 10.10% 10.10%

5. Socremo 53.40% 53.40% 53.40% N/A N/A N/A N/A N/A

Empréstimos a Particulares Empréstimos a Empresas

Leasing 
Mobiliário

Leasing 
ImobiliárioInstituição Habitação

Empréstimos de 
curto Prazo (prazo 

até 1 ano)

Empréstimos de 
longo Prazo (prazo 

acima de 1 ano)

MyBucks Mozambique MCB, SA N/A 23.00% 23.00% N/A N/A

MAIS – Microbanco de Apoio aos 
Investimentos SA

5.83% 4.00% 4.25% N/A N/A

Socremo 53.40% 53.40% 25.40% N/A N/A

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

efectuada por cada instituição.

III. Condições padronizadas por categoria de crédito

1. Condições padronizadas dos Bancos Comerciais

1.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito: 

a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de transacções;
b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do BM nem 

outros incidentes junto do sistema bancário à data do pedido de crédito;
c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco.

1.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

a) Empréstimo a Particulares para 
Habitação:

i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma 

cobertura de 120% do valor a financiar. Avaliação 
do imóvel com menos de 3 meses, efectuada por 
uma empresa reconhecida pelo banco;

1.2.1 Seguro de vida do mutuário e seguro do 
imóvel;

iii. O valor a financiar não pode exceder a taxa de 
esforço máxima de 30% do rendimento líquido 
mensal do mutuário.

b) Empréstimo a Particulares para 
Consumo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa 

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

iii. Seguro de vida;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de 

esforço máxima de 30% do rendimento líquido 
mensal do mutuário.

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

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos.

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

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de 

negócios.
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e) Leasing Mobiliário, para Particulares 

e Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;

ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

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

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

v. O título de propriedade do objecto do leasing 
deve passar a estar em nome do banco após a 
concessão do financiamento;

vi. Seguro de vida e do objecto do leasing.

f) Leasing Imobiliário, para Particulares 

e Empresas:

i. Prazo: 20 anos 

ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. Deve ser apresentada uma avaliação recente do 

objecto do leasing, efectuada por uma empresa 

reconhecida pelo banco;

iv. O montante a financiar deve corresponder ao 
máximo de 90% do valor avaliado do objecto do 

leasing;

v. O título de propriedade do objecto do leasing 

deve passar a estar em nome do banco após a 

concessão do financiamento;
vi. Seguro do objecto do leasing;

vii. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um 

particular;

viii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de 

negócios, no caso de o mutuário ser uma empresa.

2. Condições padronizadas de Microfinanças
2.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito: 

a) Particular: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:

i) Carta a formalizar o pedido de financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e 
garantias.

ii) B.I./ DIRE ou PASSAPORTE

iii) NUIT (Número Único de Identificação Tributária).
iv) Atestado de residência.

v) Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, se aplicável, com indicação 

do tempo de trabalho, do regime de contratação e da actual remuneração.

vi) Comprovativos de outras fontes de rendimento (se aplicável).

vii) Carta informativa sobre a descrição e/ou relação dos bens registados e rendimentos 

auferidos, a favor do cliente e/ou avalista.

viii) Título de provimento (para os Funcionários Públicos)

ix) O mutuário deverá ser funcionário publico há pelo menos 6 meses, ou estar no regime de 

contratado;

x) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registo de Crédito do Banco 

de Moçambique e outros incidentes não regularizados junto do sistema bancário à data do 

pedido de crédito;

xi) Anexo à Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, com indicação da 

data da reforma do trabalhador.

b) Empresas: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:

i) Carta formal a solicitar o financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e garantias.
ii) Estatutos publicados no B.R (Boletim da República), e/ou alterações efectuadas aos 

Estatutos da sociedade (todas actualizações sofridas). Aplicável para sociedades

iii) Certidão de Registo Comercial com validade máxima de 90 dias, em fotocópia autenticada.

iv) NUIT (Número Único de Identificação Tributária);
v) Alvará ou licença

vi) Informação financeira actualizada, nomeadamente:
	Demonstrações Financeiras referentes aos últimos 3 (três) exercícios económicos 

(fecho oficial de contas de acordo com PGC-NIRF);
	Balancete contabilístico (acumulado), mais recente.

vii) Extratos bancários das instituições referentes aos últimos 12 meses

c) O mutuário (particular e empresa) não deve ter incidentes registados e não regularizados na 

Central de Registo de Crédito do Banco de Moçambique e outros incidentes junto do sistema 

bancário à data do pedido de crédito;

d) O mutuário (particular e empresa) deverá apresentar uma livrança em branco.

2.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

g) Empréstimo a Particulares 

para Habitação:

i. Prazo:   4 anos

ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma cobertura de 

120% do valor a financiar. Avaliação do imóvel com menos 
de 3 meses, efectuada por uma empresa reconhecida pela 

instituição;

iii. Seguro de vida do mutuário e seguro multiriscos do imóvel;

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

familiar.

v. Possuir conta salário e/ou outros rendimentos a pelo 

menos 3 meses.

h) Empréstimo a Particulares 

para Consumo:

i. Prazo: até 5 anos;

ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em 

regime de contrato por prazo indeterminado e deve ser 

apresentada a carta da empresa a confirmar as suas 
funções, contrato e rendimento líquido;

iii. Seguro de vida;

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

v. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima 

de 120% do crédito pretendido

i) Empréstimo aos Funcionários 

Públicos

i. Prazo mínimo de 6 meses e máximo de 84 meses.

ii. Cadastramento da prestação mensal no CEDSIF/E-SISTAFE 

ou outras plataformas em uso na instituição.

iii. Seguro de vida.

iv. O mutuário deve ser funcionário público com nomeação 

definitiva e deve apresentar carta da instituição a confirmar 
as suas funções, contrato e rendimento líquido;

v. Comissão de serviço superior a 10 anos; 

vi. Seguro de crédito;

vii. Capacidade de retenção da prestação na fonte;

j) Empréstimo de Curto Prazo 

(até 1 ano) a Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;

ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima 

de 120% do crédito pretendido;

iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos.

k) Empréstimo a Empresas de 

Longo Prazo (acima de 1 ano)

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);

ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima 

de 120% do crédito pretendido;

iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano de 

Negócios.

l) Leasing Mobiliário, para 

Particulares e Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;

ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de novo, 

e deve ser apresentada uma avaliação recente do mesmo 

efectuada por uma empresa reconhecida pela instituição;

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

v. O título de propriedade do objecto do leasing deverá passar 

a estar em nome da instituição aquando da concessão do 

financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing.

m) Leasing Imobiliário, para 

Particulares e Empresas:

ix. Prazo: 20 anos 

x. Tipo de colateral: objecto do leasing;

xi. Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto 

do leasing, efectuada por uma empresa reconhecida pela 

instituição;

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

xiii. O título de propriedade do objecto do leasing deverá 

passar a estar em nome do instituição após a concessão do 

financiamento;
xiv. Seguro do objecto do leasing;

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

xvi. Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano de 

Negócios, no caso de o mutuário ser uma empresa.

IV. Definição dos termos e conceitos (metainformação)
1. Particulares

O sector dos particulares é composto por clientes que sejam pessoas singulares (indivíduos ou 

grupos de indivíduos) residentes, reúnam parte ou a totalidade do seu rendimento e património e 

consumam certos tipos de bens e serviços. 

2. Empresas

O sector das empresas é constituído pelo conjunto de entidades (empresas) que se tenham constituído 

ou registado sob uma das formas comerciais reconhecidas na República de Moçambique, cuja 

actividade principal consista na produção de bens e serviços mercantis não financeiros. Integram 
o sector das empresas, além das sociedades comerciais (conforme definidas no Código Comercial), 
os empresários em nome individual, as associações e organizações não governamentais, partidos 

políticos e entes públicos.

3. Empréstimo para habitação

Empréstimo destinado à aquisição de nova habitação, entendendo-se como nova habitação aquela 

que vai ser habitada pela primeira vez, independentemente da data da sua construção.

4. Empréstimo para consumo

Empréstimo concedido a particulares para operações que não se prendam com os seus negócios e 

profissões e estejam relacionadas exclusivamente com créditos usados para a compra de bens e/ou 
serviços consumidos pelos particulares individualmente. Inclui, por exemplo, créditos destinados 

à aquisição de veículos, mobiliários, electrodomésticos, equipamento informático e reabilitação de 

habitação própria.

5. Empréstimos de curto prazo (até 1 ano) a empresas 

Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade até 1 

ano, para aquisição de meios circulantes.

6. Empréstimos de longo prazo (acima de 1 ano) a empresas 

Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade acima 

de 1 ano, para fins de investimento.

7. Leasing mobiliário e imobiliário

O leasing é uma operação de empréstimo concedido para o financiamento de investimentos de 
longo prazo em activos fixos (por exemplo, máquinas e veículos, edifícios e moradias). 

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022

Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022
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Agência de Implementação do 
Projecto:

Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável 

Projecto: Projecto de Administração de Terras (Terra Segura)

Serviços de Consultoria:
Contratação do Consultor para a Recepção, controlo e 
garantia de qualidade de fotografias aéreas e imagens satélite

País: Moçambique

Fonte de Financiamento: IDA Grant No. D401-MZ

Referência: 128/MLAND/IC/2021 

Date of issuance: 28 de Janeiro de 2022

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
(FNDS), recebeu fundos para a implementação de um projecto de modernização dos serviços de 
administração de terras e regularização dos direitos de posse da terra em Moçambique, intitulado 
“Projecto MozLand” (Terra Segura), financiado pelo Grupo Banco Mundial e pretende aplicar 
parte destes fundos para a contratação de um Consultor para a Recepção e Controlo de Qualidade 
de imagens de satélite e fotografias aéreas. 

2. O principal objectivo da posição é apoiar a CENACARTA no controle de qualidade e aceitação de 
todos os entregáveis e produtos dos projectos de fotografia aérea e imagens de satélite de alta 
resolução através de um sistema de garantia e controlo de qualidade que assegure a qualidade 
dos resultados dos projectos.

3. A este respeito, o FNDS convida os Consultores Individuais a submeterem as suas candidaturas 
para esta posição. O Consultor será responsável entre outros:

•	 Acompanhar e supervisionar das actividades do provedor de serviços na aquisição das imagens 
aéreas ortorretificadas para o mapeamento de base; 

•	 Proceder ao Controlo de qualidade dos produtos entregues pelos provedores de imagens de 
satélite e de Fotografias Aéreas de acordo com a metodologia descrita no ponto 3;

•	 Participar nas acções de formação que os provedores de imagens de satélite e de fotografia 
aérea providenciarem de acordo com o estabelecido nos seus contratos, na qualidade de 
formador e de disseminar os conhecimentos adquiridos por todo o pessoal do CENACARTA.

•	 Em coordenação com a equipa de IT do Centro de dados DNDT/CENACARTA, estabelecer 
na infra-estrutura de dados disponibilizada um sistema de arquivo, configurar serviços e 
disseminação das imagens de satélite e de fotografia aérea aos vários utilizadores dos serviços 
do CENACARTA, em particular actores do projecto Mozland, 

•	 Coordenar com a equipa de IT do Centro de dados DNDT/CENACARTA e com o fornecedor 
das fotografias aéras do lote 2 do Concurso 23/MLAND/NCS/2020-1 - Acquisition of High-
Resolution Aerial Photography and Orthorectified Imagery for Base Mapping, a instalação e 
configuração da aplicação baseada em SIG, conforme especificações do referido concurso.

•	 Será também responsabilidade do Consultor se assegurar que os produtos são devidamente 
instalados na infra-estrutura de dados que for providenciada para o efeito, de se assegurar que 

cópias de segurança são devidamente criadas e conservadas em segurança e de estabelecer 
um sistema de controlo de conformidade com os termos das licenças de uso e distribuição das 
imagens de satélite. 

4. O consultor deverá ter:
•	 Um grau académico, no mínimo de mestrado em Ciência de Informação Geográfica, 

Sensoriamento Remoto, Fotogrametria, Engenharia geográfica ou áreas afins;
•	 Experiência de 10 anos após a graduação na área de Mapeamento, Cartografia, Produção de 

Ortofotoplanos, Mosaicos, GIS e Sensoriamento Remoto, preferencialmente na aquisição de 
dados de imagiologia e fotografia aérea, DTM / DSM, Mapeamento 3D e ortofotomapas;

•	 Conhecimentos sólidos das teorias e princípios de fotogrametria e Sensoriamento remoto;
•	 Experiência nos procedimentos aeronáuticos necessários para obter as autorizações de voo 

exigidas para operações de levantamento aéreo fotogramétricos pode ser vantagem;
•	 Experiência em alguns softwares de fotogrametria, nomeadamente SocetSet Leica 

Photogrammetry (LPS), Pix4D, Agisoft PhotoScan, Autodesk Remake e Photomodeler.
•	 Extensiva experiência de trabalho em software de GIS como Global Mapper, ArcGIS e QGIS.
•	 Conhecimento e experiência em diferentes tipos de dados e padrões de qualidade das imagens 

digitais;
•	 Experiência em aerotriangulação, estereoscopia e foto interpretação.

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, definidos 
no “Regulamento do Banco Mundial para Mutuários do IPF” datado de Julho de 2016 e revisto 
sucessivamente em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, e o método de contratação será “Selecção 
de Consultores Individuais”.

6. A duração inicial do Contrato será de 12 meses. As prorrogações serão por sucessivos períodos de 
igual duração e estarão condicionadas ao desempenho satisfatório do consultor e a disponibilidade 
de fundos. Informações adicionais e termos de referência (na língua portuguesa) poderão ser 
obtidos no website do FNDS https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos ou por 
solicitação através do endereço electrónico abaixo indicado.

7. Os candidatos interessados poderão enviar as suas candidaturas consistindo em, carta de 
candidatura, Curriculum Vitae, mínimo de 3 referências, certificados ou diplomas, documento 
de identificação pessoal entre outros documentos de prova das qualificações exigidas através 
do seguinte email: satelite.mozland@fnds.gov.mz com o assunto “Consultor para a Recepção, 
Controlo e Garantia de Qualidade de Fotografias Aéreas e Imagens Satélite”

8.  O prazo para a submissão das candidaturas é: 15 de Fevereiro de 2022, 15.30 Horas locais. Apenas 
candidatos qualificados serão contactados. 

O endereço é:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
Praça dos Heróis, Caixa Postal 1406, rés-do-chão
Tel: 21360957
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Maputo-Moçambique

Pedido de Manifestações de Interesse

Serviços de Consultoria
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Avenida Acordos de Lusaka – Praça dos Heróis Moçambicanos, |Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – Bloco A – R/Ch, Cidade de Maputo – Moçambique

LICEU ALVORADA 

MATRÍCULAS 

2022 

Da 8ª a 12ª classe, Curso Diurno. 

 Vagas limitadas; 

 Paralelismo Pedagógico Completo; 

                           (Exames na própria escola); 

 Salas climatizadas. 

Para mais Informações: 

Ligue para os contactos: 21320004, 825374327, 845209915, e 879129415 

 

Av. Eduardo Mondlane n° 1267 (próximo da EDM/Piquete), 

das 8.00 às 17.00 horas. 

E- mail: liceualvorada@tvcabo.co.mz 
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       NUEL: 100805332
       BELA-VISTA- MATUTUINE
       TEL(FAX).+25821 620001.863136345
       E-mail: gestao@confianca.co.mz

Convocatória para Assembleia Geral Ordinária

Nos termos número um do artigo décimo quarto dos estatutos do Microbanco 
Confiança SA e das disposições gerais do código comercial de Moçambique, convoco 
a assembleia geral a ter lugar na sede social cito em Bela Vista-Matutuine com inicio 
as 9h do dia 25 de Fevereiro 2022 com a seguinte ordem de serviço: 

Ø	Apreciação e deliberação sobre os resultados financeiros das contas auditadas 
do exercício findo 31 de Dezembro 2021;

Ø	Apreciação e deliberação sobre o relatório fiscal do Microbanco Confiança 
SA exercício findo a 31 de Dezembro 2021; 

Ø	Apreciação e deliberação sobre aplicação de resultados do exercício findo 31 
de Dezembro 2021 e, 

Ø	Apreciação e aprovação de outros assuntos relevantes do Microbanco 
Confiança SA. 

Nos termos do preceituado nos estatutos do Microbanco, os accionistas podem 
nomear os seus procuradores para os representar na devida assembleia mediante a 
indicação dos poderes conferido para este acto através de uma procuração, na qual 
deverá apresentar antes do início da reunião. 

Bela Vista, 28 de Janeiro 2022

O Presidente de Mesa

(Vasco Alfredo Muchanga)

RELATÓRIO E cOnTAs dO ExERcícIO f

exercício findo a 31 de Dezembro de 2020.

SA, um Microbanco de tipo caixa financeira rural constituído em 2017 

tualmente com 12 agências distribuídos por todos distritos da Província 
de Maputo e com reconhecimento pela eficiência e qualidade dos servi
ços prestados aos seus Clientes, bem como contributo na promoção de 
finanças e bancarização rural.

Não obstante as adversidades conjunturais da economia Moçambicana 
e no Mundo geral devido a pandemia mundial SARS COVID-19, o 
Microbanco não alcançou resultados positivos no presente exercício 
mas manteve-se a servir os seus Clientes tradicionais com Excelência, 
disponibilizando soluções financeiras inovadoras adequadas às suas ne
cessidades. E essa cultura de enfoque no Cliente, inovação e excelência 
está cada vez mais enraizada entre todos os Colaboradores. Fazem parte 
desta tradição desde 2001 servindo população da Província de Maputo 
e como parte integrante do combate a pobreza a através dessas soluções 
financeiras especificas a pessoas de baixa renda com capacidade e acti

presente.

equipa de Colaboradores e parceiros acreditamos que os resultados 

manter nosso compromisso com os nossos clientes. E sem dúvida um 

equipa e parceiros estratégicos comprometidos com a missão do Micro
banco Confiança, SA. 

Embora os resultados e rácios financeiros atingidos, sejam desfavoráveis 
devidos aos factores adversos do mercado, o Microbanco Confiança SA 
adoptou sempre critérios de prudência na actuação, gestão de liquidez, 
na concessão de crédito aos clientes, no modelo de segmentação de 

suporte de negócio.

forma muito própria e única. Somos um Microbanco eficaz orientado 

que abraçam diariamente os atributos que valorizamos: compromisso, 
Integridade, profissionalismo, Responsabilidade Social, Trabalho em 
Equipa e Inovação.

Foi bastante desafiador sobretudo para a equipa de DSI do Microbanco, 

segurança e implementação de um conjunto de sistemas e procedimentos 
novos para dar suporte à nova estratégia comercial e na implementação 

e reduzir custos de transações, bem como qualidade de informação e 
relatórios para gestão e regulador. 

Para que fosse possível a concretização dos objectivos de moderniza
ção dos sistemas informáticos, o Microbanco investiu fortemente nos 
Sistemas de Informação, com destaque para: Implementação da solução 
mais avançada do sistema core-banking ORBIT-R que culminou com 
forte investimento em infraestruturas também na aquisição e Instalação 

aplicação “core-banking” do Microbanco Upgrade dos sistemas de co
municação e VPN. Esta postura trousse uma melhoria substancial das 

forma mais eficiente. 

2020 foi um ano em que estiveram sempre presentes na nossa actuação 
a vontade de redesenhar a experiência do cliente na sua interação com 
o Microbanco, a capacidade de implementar a transformação organi
zacional adequada ao novo modelo de negócio e o desafio premente 
de o fazer gerando maior produtividade e rendibilidade. Porém, com o 
surgimento da pandemia mundial SARS COVID-19, todos os objectivos 
foram reajustados de modo a garantir a continuidade da instituição.

No aspecto de vista organizacional, 2020 foi um ano de crescimento e 
maturidade. A desafiante envolvente comercial tornou-se um terreno de 

nossa capacidade de suportar choques. Fomos mais longe do que cons
truir uma simples resiliência. Em consequência, a nossa ênfase estratégica 

com nossos clientes. Os nossos actos foram deliberados e guiados pelos 
nossos valores e prioridades estratégicas, que põem os nossos clientes 
em primeiro lugar. Em consonância com essa postura, focámo-nos em 
apoiar e ajudar os nossos clientes durante tempos difíceis. O Resultado 
alcançado de 2020 testemunha o crescimento louvável da nossa equipa 

COVID-19. Mantendo-se fiel aos nossos valores e a equipa manteve o 
foco, mesmo sob forte pressão das condições adversas causadas pela 
COVID-19. Esta atitude fortaleceu a lealdade com os nossos clientes.

negativos de MZN (16.292 milhões) em 2020 ficaram aquém dos nossos 
resultados de 2019, que registamos um lucro alcançado de 5.347 milhões. 

,SA

Microbanco

,SA

Microbanco

nossa margem financeira aliado a forte queda de mercado global e ao 
agravamento dos nossos custos operacionais. Estes resultados reflectem 

influenciado pela pandemia SARS 2 COVID-19 e inflação da moeda 

procura de crédito e a pressões regulamentares, todavia, o nosso negócio 
não se manteve tao fundamentalmente sólido. A nossa posição de capi
tal é sólida. Apesar de uma inflação anual de 3,52% e de investimentos 
substanciais na nossa capacidade operacional sobretudo informática, 
o nosso rácio de eficiência manteve-se muito relativamente baixo, em 
-4,27% (2019: 1,36%). Por outro lado, o nosso rácio de rendibilidade 
de fundos próprios sofreu uma queda significativa para menos 5,737%, 
face a 1,77% em 2019, a reflectir resultados mais baixos e não havendo 
assim lugar a distribuição ou reinvestimento de lucros na actividade do 
Microbanco por parte dos nossos accionistas 

No Microbanco Confiança SA, estabelecemos uma estrutura de go
vernação robusta, eficaz e forte, que nos tem permitido incutir uma 
elevada cultura de cumprimento das normas aos nossos colaboradores. 
Fazer o negócio certo da forma correcta, continua a ser a nossa base. A 
este respeito, esforçamo-nos por garantir que os nossos colaboradores 
continuem a trabalhar com os mais elevados padrões de integridade, 
conforme plasmado nos nossos valores. Durante o ano, mantivemos 

relacionamentos. Desenvolvemos a nossa actividade em consonância com 
as recomendações dos nossos reguladores e de acordo com as melhores 
práticas internacionais. Também continuamos a beneficiar do total apoio 
e orientação por parte dos nossos accionistas e parceiros estratégicos.

O Microbanco mantém-se bem capitalizado e líquido. Estamos confiantes 
e preparados para identificar e remediar quaisquer potenciais desafios a 
sinais de riscos que necessitem de gestão adequada. Embora a situação 
do COVID19 esteja ainda a evoluir, já e visível o impacto nas comu

ainda é imensurável. Esse impacto também levamos em consideração no 
presente exercício e incorporamos também nas provisões para perdas de 
crédito previstas na NIRF 9, e em todas as outras estimativas financeiras, 
incluído na estratégia e planos orçamentais de curto e longo prazo, bem 
como nas projecções financeiras para exercício de 2021.

O Microbanco enfrentou um ano desafiador em 2020, a reflectir condições 
operacionais e económicas difíceis, caracterizadas por baixos níveis de 
investimento, consumo doméstico, bem como por uma forte concorrência e 
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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

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE GULAM MOHAMED 

MUSSA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 

vinte de Janeiro de dois mil e vinte 

e dois, exarada de folhas quarenta 
e seis a quarenta e sete, do livro 

de notas para escrituras diversas 

número trezentos e sessenta e 

quatro, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, 

perante mim, Alcinda Raimundo 
Banguine Mazive, Conservadora 

e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada 

uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Gulam 
Mohamed Mussa, de sessenta 

anos de idade, no estado de 

solteiro, maior, que era natural de 

Maputo, filho de Mussa Ravat e de 
Aman.

Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 

disposição da sua última. 

Deixando como único e universal 
herdeiro de todos seus bens, seu 

filho Ismail Gulam Mohamed 
Ravat, solteiro, maior, natural de 

Lourenço Marques.

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.

Está Conforme

Maputo, aos 21 de Janeiro de 

2022 

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º 

andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ALBERTO 

JOSÉ DO NASCIMENTO 
CHISSANO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e seis de 
Janeiro de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas trinta e duas 
a folhas trinta e quatro, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número oitocentos e oitenta e cinco 
“D”, no Terceiro Cartório Notarial, 
perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ALBERTO 
JOSÉ DO NASCIMENTO CHISSANO, 
casado com Helga Júlia da Silva 
Hunguana, natural que foi de 
Chibuto, residente que foi na cidade 
de Maputo, sendo filho Alberto 
Chissano e de Mariana Muianga.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos os seus bens e direitos, sua 
cônjuge acima identificada e seus 
filhos: Rui Plácidio do Nascimento 
Chissano, natural da Beira, 
solteiro, Ana Mafalda Martires 
Nascimento Chissano, casada 
com Jerónimo Samuel Guenha, 
sob o regime de bens adquiridos, 
natural de Quelimane, Herinque do 
Nascimento Chissano, casado com 
Laura Marisa Cangela de Mendoça, 
sob o regime de bens adquiridos, 
Dambuza Joaquim do Nascimento 
Chissano, solteiro, natural de 
Maputo, onde reside e Elsa Nheleti 
do Nascimento Chissano, solteira, 
natural de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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 05/2016 de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do 
concurso abaixo indicado:

Nome da Empresa Objecto do Concurso
Valor de Adjudicação 

Incluindo IVA (MT)

F&L, LDA
Fornecimento e Entrega de Materiais de Canalização, Produtos Químicos, 
Equipamentos Electromecânicos e Hidromecânicos aos Sistemas de Abastecimento 
de Água em Situações de Emergência

7.539.822,48

Maputo, Janeiro de 2022

A Entidade Competente
(Ilegível)
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo No.: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província de 
Zambézia.
Nº do Concurso: 20/GE-ANE, IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto Integrado de 
Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para Serviços de Consultoria de 
Especialista em GBV para a ANE, IP na Província da Zambézia.  

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

3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403 
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

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

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

	Nível Universitário em Saúde Pública, Estudos do Género, Sociologia, Antropologia, Economia ou em área 
similar;

	Mínimo de cinco (5) anos de experiência profissional em Violência Baseada no Género (GBV) e áreas 
relacionadas, violência contra a Mulher, violência doméstica e/ou violência contra a criança, incluindo 
avaliação de intervenção em GBV;

	 Fluência em Português e Inglês (fala, leitura e escrita).

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

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

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

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse, na Língua Inglesa, claramente indicando o Concurso Nr. 20/GE-ANE, IP/370/2021 
- “Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província da Zambézia” deverão ser 
submetidas por escrito para o endereço abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio electrónico) 
até as 15.30 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022. 

Entidade Contratante

Endereço 
:

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

Cidade : Maputo
País : Mozambique
Telefone : +258 21 476 163 / 7
Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant No.: D2490-MZ
Assignment Title: Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP Provincial Level 
(Zambézia Province)
Reference No: 20/GE-ANE, IP/370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the 
Integrated Feeder Roads Development Project (IFRDP), and intends to apply part of the proceeds for consulting 
services for Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP Provincial Level 
(Zambézia Province).

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

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

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

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust matrix of strengths 
and weaknesses and the shortlist will be composed from the list of qualified individual consultants considering the 
following criteria:
	University degree in Public Health, Gender Studies, Sociology, Anthropology, Economics, or in similar field;
	Minimum of five (5) years’ general professional experience in Gender-Based Violence (GBV) and related 

themes, violence against women, domestic violence and/or violence against children prevention and expose 
programing, including assessing GBV intervention.

	 Fluency in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking, reading and writing).

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

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

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours local time, 
Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest in English Language clearly marked Reference No: 20/GE-ANE, IP/370/2021 -  
“Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP Provincial Level (Zambézia 
Province)” must be delivered in a written form to the address below (in hard copy, or by post mail or by e-mail) 
on or before 15:30 p.m. (local time), on 11th of February 2022.

Client

Street Address 

: Administração Nacional de Estradas (ANE)
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

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

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
vinte e seis de Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada de 
folhas quarenta e oito a folhas quarenta e nove, do livro de 
notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta 
e dois, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante mim, 
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 Carlota Cossa, no estado de viúva, residente que foi no 
distrito da Manhiça-sede. 
Que ainda pela mesma escritura pública foram declaradas 
como únicas e universais herdeiras de todos os seus bens 

móveis e imóveis, incluindo contas bancárias, suas filhas: 
Olga Francisco Moiana, solteira, maior e Elisa Chichupene 
Moiana, viúva, naturais de Maputo e residentes nesta 
cidade.
Não houve lugar a inventário obrigatório.
Que não há quem com elas concorra a sucessão.

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

O Conservador Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CARLOTA COSSA

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 

Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)

Grant No.: D2490-MZ  

Assignment Title: Consultancy Services for Provincial Social Development Specialist for 

ANE, IP Provincial Level (Nampula Province)

Reference No: 106/GE-ANE, IP/370/2021

Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank 
toward the cost of the Integrated Feeder Roads Development Project (IFRDP), and 

intends to apply part of the proceeds for Consultancy Services for Provincial Social 

Development Specialist for ANE, IP Provincial Level (Nampula Province).

2. The general objective of the consultant services is to support the Project Implementations 

Unit (PIU) which was created at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of 

requirements stipulated in the International Development Association (IDA) financing 
agreements, execution and monitoring of the projects on due time. 

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the ad-

dress given below:

Administração Nacional de Estradas, IP

Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telephone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants 

to express their interest in providing the Services during 4 years. Interested Consultants 

should provide information demonstrating that they have the required qualifications 
and relevant experience to perform the Services. 

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a 

robust matrix of strengths and weaknesses and the shortlist will be composed from the 
list of qualified individual consultants considering the following criteria:
	Degree in social sciences or a closely related discipline;

	Minimum of five (5) years’ experience obtained from working on social development 
projects; 

	A skilled experience in social impact assessment and mitigation measures being ad-

opted for road construction in developing countries, particularly in Mozambique; 

	Experience in developing instruments related to resettlement and implementing re-

settlement plans in infrastructure projects;

	Possess a thorough knowledge of the World Bank’s environmental and social safe-

guards policies, and the applicability of the new Environmental and Social Frame-

work and related instruments;
	Be familiar with in Mozambique, or have relevant experience from other countries 

with similar socio-economic and environmental characteristics;

	Ability to deal with communities and affected persons including Government offi-
cials, and all aspects related to resettlement and compensation;

	Fluent in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking, reading, 
writing).

6. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, 

and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 
(“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of 
interest.

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) 

method set out in the Procurement Regulations.

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 
07:30 - 15:30 hours local time, Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP

Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telephone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest in English Language clearly marked Reference No: 106/GE-
ANE, IP/370/2021 -“Consultancy Services for Provincial Social Development 
Specialist for ANE, IP Provincial Level (Nampula Province)” must be delivered in 
a written form to the address below (in hard copy, or by post mail or by e-mail) on or 

before 15:30 p.m. (local time), on 11th of February 2022.

Client

Street Address 
:

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

Attention : Director General

City : Maputo

Country : Mozambique

Telephone : +258 21 476 163 / 7

Email :  aneconsultant21@gmail.com 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique

Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP

Donativo No.: D2490-MZ

Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Especialista em Desenvolvimento Social 

para a ANE, IP na Província de Nampula.

Nº do Concurso: 106/GE-ANE, IP/370/2021

Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do 
Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos 

fundos para Serviços de Consultoria de um Especialista em Desenvolvimento Social para a ANE, 

IP na Província de Nampula.  

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de apoiar a Unidade de Implementação de 

Projectos (UIP) que foi criada na ANE, IP, e com a responsabilidade de garantir o cumprimento 

dos requisitos estipulados nos acordos de financiamento da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) e execução dos projectos dentro dos prazos estabelecidos.

3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir 

indicado:

Administração Nacional de Estradas, IP

Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telefone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida Consultores Individuais elegíveis 

para manifestarem o seu interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores 

interessados deverão fornecer informação demonstrando que possuem qualificações e 
experiência relevante para a prestação dos serviços.

5. A avaliação das expressões de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz 

robusta de pontos fortes e fracos, e a lista curta será composta a partir da lista de Consultores 

Individuais qualificados, tendo em consideração os seguintes critérios: 
	Licenciatura em Ciências Sociais ou áreas relacionadas;

	Mínimo de cinco (5) anos de experiência em projectos de desenvolvimento social;

	Experiência qualificada na avaliação do impacto social e medidas de mitigação a serem adoptadas 
para a construção de estradas em países em vias de desenvolvimento, particularmente em 

Moçambique; 

	Experiência no desenvolvimento de instrumentos relacionados com os reassentamentos e na 

implementação de planos de reassentamentos em projectos de infra-estruturas;

	Possuir conhecimento das políticas de salvaguarda ambientais e sociais do Banco Mundial, e a 
aplicabilidade dos recentes instrumentos lógicos ambientais e sociais e outros instrumentos 

afins;
	Estar familiarizado com as condições em Moçambique, ou ter experiência relevante de outros 

países com características sócio- económicas e ambientais semelhantes;

	Capacidade de lidar com as comunidades e pessoas afetadas incluindo entidades governamentais, 

e todos aspectos ligados aos reassentamentos e compensações;

	Fluência em Português e Inglês (fala, leitura e escrita).  

6. Chama-se atenção aos consultores interessados para a Seção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos 

Regulamentos de Licitação do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 
2016 (“Procurement Regulations”), que estabelece a política do Banco Mundial no concernente 
a conflitos de interesse.

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

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de 

expediente, isto é, das 07.30 às 15.30 horas locais de segunda a sexta-feira, excepto aos feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP

Departamento de Aquisições 
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Maputo - Mozambique

Telephone: 258 21 476 163/7

Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse, na Língua Inglesa, claramente indicando o Concurso Nr. 106/GE-ANE, 
IP/370/2021 - “Serviços de Consultoria de um Especialista em Desenvolvimento Social 
para a ANE, IP na Província de Nampula” deverão ser submetidas por escrito para o endereço 

abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio electrónico) até as 15.30 horas 
do dia 11 de Fevereiro de 2022.

Entidade 

Contratante

Endereço 

:

Administração Nacional de Estradas, IP

Gabinete do Director-Geral 
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7

Correio 

Electrónico 
: aneconsultant21@gmail.com

883



PUBLICIDADE 23Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 

Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)

Grant No.: D2490-MZ

Assignment Title: Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for ANE, IP 

Provincial Level (Nampula Province)

Reference No: 19/GE-ANE, IP/370/2021

Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the 
cost of the Integrated Feeder Roads Development Project (IFRDP), and intends to apply part of 

the proceeds for consulting services for Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV 

Specialist for ANE, IP Provincial Level (Nampula Province).

2. The general objective of the consultant services is to support the Project Implementations Unit 

(PIU) which was created at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of requirements 
stipulated in the International Development Association (IDA) financing agreements, execution 
and monitoring of the projects on due time. 

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:

Administração Nacional de Estradas, IP

Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants to express 
their interest in providing the Services during 4 years. Interested Consultants should provide 

information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to 
perform the Services. 

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust 
matrix of strengths and weaknesses and the shortlist will be composed from the list of qualified 
individual consultants considering the following criteria:
	University degree in Public Health, Gender Studies, Sociology, Anthropology, Economics, or 

in similar field;
	Minimum of five (5) years’ general professional experience in Gender-Based Violence (GBV) 

and related themes, violence against women, domestic violence and/or violence against 
children prevention and expose programing, including assessing GBV intervention.

	Fluency in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking, reading and 
writing).

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

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

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 
hours local time, Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP

Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Maputo - Moçambique

Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest in English Language clearly marked Reference No: 19/GE-ANE, 
IP/370/2021 -  “Consultancy Services for Recruitment of Provincial GBV Specialist for 
ANE, IP Provincial Level (Nampula Province)” must be delivered in a written form to the address 
below (in hard copy, or by post mail or by e-mail) on or before 15:30 p.m. (local time), on 11th of 

February 2022.

Client

Street Address 
:

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

Attention : Director General

City : Maputo

Country : Mozambique

Telephone : +258 21 476 163 / 7
Email :  aneconsultant21@gmail.com 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo No.: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na 
Província de Nampula.
Nº do Concurso: 19/GE-ANE, IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto 
Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para 

Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província de Nampula.  

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de apoiar a Unidade de Implementação de Projectos 

(UIP) que foi criada na ANE, IP, e com a responsabilidade de garantir o cumprimento dos requisitos 

estipulados nos acordos de financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) e 
execução dos projectos dentro dos prazos estabelecidos.

3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir 

indicado:
Administração Nacional de Estradas, IP

Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403 

Maputo - Moçambique

Telefone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida consultores individuais elegíveis 

para manifestarem o seu interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores 

interessados deverão fornecer informação demonstrando que possuem qualificações e experiência 
relevante para a prestação dos serviços.

5. A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz 

robusta de pontos fortes e fracos, e a lista curta será composta a partir da lista de consultores 

individuais qualificados, tendo em consideração os seguintes critérios:

	Nível Universitário em Saúde Pública, Estudos do Género, Sociologia, Antropologia, Economia 

ou em área similar;
	Mínimo de cinco (5) anos de experiência profissional em Violência Baseada no Género (GBV) 

e áreas relacionadas, violência contra a Mulher, violência doméstica e/ou violência contra a 

criança, incluindo avaliação de intervenção em GBV;
	Fluência em Português e Inglês (fala, leitura e escrita).

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

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

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de 

expediente, isto é, das 07.30 às 15.30 horas locais de segunda a sexta-feira, excepto aos feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse, na Língua Inglesa, claramente indicando o Concurso Nr. 19/GE-ANE, 
IP/370/2021 - “Serviços de Consultoria de Especialista em GBV para a ANE, IP na Província 
de Nampula” deverão ser submetidas por escrito para o endereço abaixo indicado (em formato 
físico, por correios, ou por correio electrónico) até as 15.30 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022.

Entidade Contratante

Endereço 
:

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

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7
Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis



PUBLICIDADE24 Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO Nº 900120000/UGEA/PDUL-SDMs/10/2021

CONSTRUÇÃO 8 FUROS POSITIVOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES LOCAIS: MPILUA, 
NACUCA, MECUPA CENTRO, MATIA, NICORA MEVATENI, HELUA E NCAMA

1. O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento 
Municipal do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e 
pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos no âmbito do contrato de Construção de 8 Furos 
Positivos para Abastecimento de Água nos seguintes locais: Mpilua, Nacuca, Mecupa Centro, Matia, Nicora 
Mevateni, Helua e Ncama.

2. O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba convida os concorrentes a submeterem as suas propostas em 
envelopes selados para a construção de 8 furos positivos nos seguintes Bairros:

FURO 1: 01 Fonte para o povoado de Mpilua 
FURO 2: 01 Fonte para o povoado de Nacuca
FURO 3: 01 Fonte para o povoado de Mecupa Centro
FURO 4: 01 Fontes para o povoado de Matia
FURO 5: 01 Fonte para o povoado de Nicora
FURO 6: 01 Fonte para o povoado de Mevateni
FURO 7: 01 Fonte para o povoado de Helua
FURO 8: 01 Fontes para o Ncama

A avaliação e adjudicação serão feitos na globalidade dos furos acima a 1 (um) empreiteiro.

3. Para além dos documentos de elegibilidade devidamente actualizados tais como: Cadastro da UFSA; 
Alvará actualizado igual ou superior a 3ª Classe, Categoria; Certificado de Quitação das Finanças Públicas 
Certidão de Segurança Social actualizada; pelo menos 5 cartas abonatórias de contratos satisfatoriamente 
executados etc, o concorrente deverá apresentar na proposta a Declaração de Garantia da Proposta 
devidamente carimbada e assinada pelo representante do concorrente com poderes para o efeito e 
autenticada pelo notário.

4. O concurso será conduzido por meio de procedimentos nacionais plasmados no Decreto Nº. 5/2016, de 8 de 
Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado.

5. Os Concorrentes elegíveis interessados podem obter mais informações na UGEA do Conselho Municipal da 
Cidade de Cuamba , e-mail: ugeacuambapdul@gmail.com e consultar o documento de concurso durante o 
horário de expediente das 8.30 às 14.00 horas no endereço abaixo.

6. Os documentos de concurso podem ser obtidos gratuitamente pelos concorrentes elegíveis interessados 
mediante o preenchimento e submissão da Ficha de inscrição enviando o pedido para o endereço abaixo 
ou pelo pagamento de uma taxa correspondente a sua reprodução gráfica no valor não reembolsável de 
2.000,00MT. Os formatos electrónicos dos documentos de concurso serão enviados por e-mail em pdf.

7. As Propostas devidamente seladas deverão ser válidas por 90 dias e entregues no endereço abaixo até 23 de 
Fevereiro de 2022, às 10.15 horas. A abertura das propostas irá se realizar no local abaixo, às 10.30 
horas do mesmo dia. Não serão aceites propostas electrónicas. Propostas atrasadas serão rejeitadas. As 
propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes designados pelos concorrentes ou 
qualquer pessoa que opte por comparecer no endereço abaixo.

8. O (s) endereço (s) referido (s) acima é (são):

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADEDE DE CUAMBA
UGEA do Município de Cuamba

       E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com 

Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
17

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.

Devido a violência que está a ocorrer na Região Norte de Moçambique em Cabo Delgado e Niassa, 
a ADRA está a planear ajudar as famílias deslocadas internamente no distrito de Montepuez com 
Alimentos. Neste âmbito a ADRA Pretende contratar provedores para o fornecimento de Alimentos, 
onde vão fornecer de acordo com um calendário especificado às comunidades de Montepuez durante 
3 meses, utilizando um sistema de voucher, onde o fornecedor é pago após a apresentação das senhas 
assim que as distribuições estiverem concluídas. O fornecedor será responsável pela entrega dos 
alimentos no local de distribuição durante o momento em que os vouchers são distribuídos.

As propostas devem ser segregadas de acordo com as lista e quantidade incluindo o valor de 
transporte as comunidades. Para verificar o mapa de quantidade do material e as comunidades a 
serem distribuídas os alimentos verifique o site: concursos.adramozambique.org 

As empresas interessadas devem submeter as suas propostas, até ao dia 3 de Fevereiro, pelas 17.00 
horas, em Carta Fechada, nos nossos escritórios na Av. Eduardo Mondlane, 2091, Maputo. Para além 
do envio das propostas, os proponentes podem enviar amostras através de fotografias colocadas na 
proposta.
 As propostas devem ser acompanhadas pelos seguintes documentos dos proponentes:

1. Registo comercial da empresa;
2. Alvará correspondente a actividade; 
3. Certificado de Quitação 
4. Cartas de referências 
5. E indicar o prazo de entrega do material aos distritos. 
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  Projecto de Investimento Florestal (MozFip) 

Anúncio de manifestação de interesse
1. O governo de Moçambique através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) tem em implementação o Projecto 

de Investimento Florestal de Moçambique, comumente designado por MozFIP, que considera um período de execução de 5 anos 
(2017-2022). O projecto financiado pelo Banco Mundial tem como objectivo principal contribuir para a transformação do sector 
florestal rumo a uma gestão mais sustentável com benefícios acrescidos para as comunidades rurais.

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

Referência Designação da consultoria
Duração do 

Contrato
Critérios de Selecção

197/IC/MOZFIP/2021

Assistente de Matching Grants 
e Procurement Baseado no 
Distrito de Mocuba, Província da 
Zambézia 

6  meses

Ter no mínimo o Grau de Licenciatura em Gestão Financeira, 
Contabilidade, Gestão de Agronegócio ou Gestão de Empresas; 
Mínimo de 5 (anos) de experiência de trabalho em projectos 
financiados por doadores e experiência directa em lidar com 
aspectos financeiros; 
Estar familiarizado com práticas e procedimentos de 
procurement, incluindo elaboração de cadernos de 
encargos, abertura, avaliação de propostas dos concorrentes, 
negociação e gestão de contratos. 

207/IC/MOZFIP/2021

Assistente de Desenvolvimento 
de Negócios Baseado no Distrito 
de Mocuba, Província da 
Zambézia

6  meses

Ter nível de Licenciatura em Economia, Florestas, Agricultura 
ou Gestão e Administração de Empresas;
Mínimo de 5 (anos) de experiência de trabalho com 
características similares após a formação; 
Experiência comprovada de pelo menos 2 (anos) em projectos 
florestais agronegócio ou de complexidade similar. 

208/IC/MOZFIP/2021
Assistente Técnico de PAPs para 
Unidade de Monitoria, Relatório 
e Verificação  

6  meses

Ter no mínimo o grau de Licenciatura em Engenharia 
Florestal, Ecologia e Conservação da biodiversidade, gestão 
ambiental ou áreas afins;
Pelo menos 2 (anos) de experiência profissional em 
inventários de parcelas de amostragem permanentes e 
inventários de florestas temporários;
Pelo menos 2 (anos) de experiência profissional no uso de 
sistemas de informação geográfica e sensoriamente remoto.

3. Assim sendo, o FNDS convida  todos os interessados a manifestarem o seu interesse para realizar os trabalhos acima referidos. Os 
candidatos serão seleccionados de acordo com o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n⁰5/2016, de 8 de Março. o método de selecção será de Pessoa 
Singular (PS).

4. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas propostas de candidatura que devem consistir nos 
seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus académicos e mínimo 3(três) 
referências contactáveis, até às 13.30 horas de 15 de Fevereiro de 2022,para o endereço abaixo indicado. Apenas candidatos 
pré-seleccionados serão contactados. 

5. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo indicado, de segunda a sexta-feira, 
das 8.00 às 13.30 horas. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse devem estar claramente identificados com a 
referência descrita acima.

Endereço: 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, rés- do- chão
Telefone: 21360957.
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique.
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Projecto de Investimento Florestal (MozFip) 

Anúncio de manifestação de interesse
1. O governo de Moçambique através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) tem em implementação o Projecto 

de Investimento Florestal de Moçambique, comumente designado por MozFIP, que considera um período de execução de 5 anos 
(2017-2022). O projecto financiado pelo Banco Mundial tem como objectivo principal contribuir para a transformação do sector 
florestal rumo a uma gestão mais sustentável com benefícios acrescidos para as comunidades rurais.

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

Referência Designação da consultoria
Duração do 

Contrato
Critérios de Selecção

209/IC/MOZFIP/2021

Assistente Técnico para 
Unidade de Monitoria, 
Relatório e Verificação  para 
Paisagem da Zambézia

6  meses

Ter no mínimo o nível de Licenciatura em Engenharia 
Florestal, Ecologia e Conservação da biodiversidade, 
gestão ambiental ou áreas afins;
Experiência em trabalhos de mapeamento florestal e 
possuir conhecimentos sólidos na área de gestão dos 
recursos florestais e ambientais;
Experiência no processamento e na interpretação 
visual de imagens de satélite de todas resoluções 
(baixa, média e alta) (Ex: imagens de Landsat, MODIS, 
Sentinel-2);
Pelo menos 2 (anos) de experiência profissional uso 
de sistemas de informação geográfica e sensoriamente 
remoto. 

210/IC/MOZFIP/2021

Assistente Técnico de para 
Unidade de Monitoria 
,Relatório e Verificação  para 
Paisagem da Zambézia

6  meses

Ter no mínimo Licenciatura em Engenharia Florestal, 
Ecologia e Conservação da biodiversidade, gestão 
ambiental ou áreas afins;
Experiência em trabalhos de mapeamento florestal e 
possuir conhecimentos sólidos na área de gestão dos 
recursos florestais e ambientais;
Pelo menos 2 (anos) de experiência profissional no uso 
de sistemas de informação geográfica e sensoriamente 
remoto; 
Experiência em levantamento de dados em inventários 
florestais bem como no uso de instrumentos 
tecnológicos de campo (yuma, Truepulse, GPS, etc).

3. Assim sendo, o FNDS convida  todos os interessados a manifestarem o seu interesse para realizar os trabalhos acima referidos. Os 
candidatos serão seleccionados de acordo com o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n⁰5/2016, de 8 de Março. o método de selecção será de Pessoa 
Singular (PS).

4. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas propostas de candidatura que devem consistir nos 
seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus académicos e mínimo 3(três) 
referências contactáveis, até às 13.30 horas de 15 de Fevereiro de 2022, para o endereço abaixo indicado. Apenas candidatos 
pré-seleccionados serão contactados. 

5. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo indicado, de segunda a sexta-feira, 
das 8.00 às 13.30 horas. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse devem estar claramente identificados com a 
referência descrita acima.

Endereço: 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, rés-do-chão
Telefone: 21360957.
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

HOSPITAL  PROVINCIAL DE TETE
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE ARENDAMENTO DE IMÓVEL TIPO III

1. O Hospital  provincial de Tete convida todas empresas e elegíveis a manifestarem o seu interresse para 
prestação de Serviços de Arrendamento de Imóvel tipo-III.

2. As empresas e pessoas singulares interessadas deverão fornecer informação indicando a localização do imó-
vel, descrição dos bens existentes, área do imóvel e outras informações que julgar relevantes.

3. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 
8 de Março.

4. As manifestações de interresse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
•	 Localização do Imóvel ( arredores do HPT, zona Pavimentada e de fácil acesso);
•	 Nível de Segurança
•	 Disponibilidade de água;
•	 Climatização.
•	 Espaço para parqueamento de viaturas;
•	 Móveis em perfeitas condições (sofás, 3 Camas,Televisor, Geleira, Congelador, Fogão misto, Mesa de 

Jantar de 6 lugares, Louça diversa, Guarda-roupas, Microondas e Máquina de Lavar).

5. Requisitos:
•	 Título de propriedade do imóvel.
•	 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade do proprietário

6. As manifestações de interesse deverão ser redigidas em língua portuguesa, devendo conter um (1) Original e 
duas (2) Cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do dias 7 de Fevereiro de 2022, em 
envelope fechado com indicação dos serviços e nome do concorrente.

7. A sessão de abertura das manifestações será pública, no dia 7/2/2022 até às 10.00 horas, na Sala de reuniões 
do Hospital Provincial de Tete, na presença de concorrentes que desejarem comparecer.

8. Os envelopes contendo as manifestações de interesses deverão indicar  claramente “Manifestação de interesse 
para Arendamento de Casa .

9. Os candidatos podem obter informação adicional no endereço abaixo:
Hospital Provincial de Tete, Cidade de Tete, Avenida  Kwame Nkrumah, Telefones +258 252 22153, Tete- 
Cidade.

Tete, aos 24 de Janeiro de 2022
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Programa Economia Rural Sustentável (PERS)

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 57/CS/PERS/2021 

Para Contratação de um consultor para realizar o Estudo de viabilidade para a implementação do   Esquema 
de Fomento Florestal na Província de Tete

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), 
Ministério da Terra e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com o apoio do 
Banco Mundial, aprovou a iniciativa de desenhar um Programa Multifásico designado Programa de Economia 
Rural Sustentável como estratégia de desenvolvimento da economia rural integrada de médio prazo, para reduzir 
a pobreza rural através do aumento da renda agrícola dos beneficiários-alvo e melhoria da resiliência nas zonas 
rurais seleccionadas

2. Nesta sequência, o FNDS pretende recrutar um individual para realizar o Estudo de viabilidade para a 
implementação do Esquema de Fomento Florestal na Província de Tete

3.  O objectivo dos serviços:
•	 Avaliar a viabilidade tecnológica, socioeconómica (tendo em conta a proximidade dos viveiros, de modo 

a garantir a oferta de insumos de boa qualidade, proximidade dos mercados, área mínima por produtor ou 
grupo de produtores, recursos financeiros para início da actividade, tempo mínimo de operação, entre outros), 
ambiental (incluído as condições edafoclimáticas) e cultural para a implementação do Esquema de Fomento 
Florestal na Província de Tete

4. Duração do contrato
•	 6 Meses

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no “Regulamento de 
Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do IPF”, de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 
2018 e o método será Consultor Individual (IC).

6. Os critérios para avaliação de manifestações de interesse são:
•	 Formação académica em Engenharia Florestal ou Agronómica, Sociologia ou Economia e Biologia ou áreas afins, 

preferencialmente com pós-graduação e experiência comprovada em temas relacionados à sociologia rural, 
economia, desenvolvimento sustentável e gestão ambiental;

•	 Mais de 10 anos de experiência em levantamentos socioambientais e económicos em áreas rurais e de análise 
de dados; 

•	 Experiência no uso de ferramentas de sensoriamento remoto (GIS), mapeamento de áreas degradadas e 
produção de mapas

7. As Informações adicionais e Termos de Referência podem ser obtidos no endereço abaixo nos dias úteis, das 8.00 
às 15.00 horas. O exterior do envelope contendo Manifestação de Interesse deve conter o seguinte: Consultor 
Individual para realizar o Estudo de viabilidade para a implementação do   Esquema de Fomento Florestal 
na Província de Tete

8. Os candidatos interessados com o perfil requerido devem enviar as suas propostas de candidatura, que devem ser 
constituídas pelos seguintes documentos: (1) Carta de candidatura, (2) CV (3 páginas), (3) cópias de diplomas ou 
certificados de qualificações académicas e 3 referências. As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 14 de 
Fevereiro de 2022, às 14.00, para o endereço abaixo. Somente candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, Rés- do- chão
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Telefone: 21360957.
Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique
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Programa Economia Rural Sustentável (PERS)

Anúncio de manifestação de interesse

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), Ministério da 
Terra e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com o apoio do Banco Mundial, aprovou a 
iniciativa de desenhar um Programa Multifásico designado Programa de Economia Rural Sustentável (PERS) como estratégia de 
desenvolvimento da economia rural integrada de médio prazo, para reduzir a pobreza rural através do aumento da renda agrícola 
dos beneficiários-alvo e melhoria da resiliência nas zonas rurais seleccionadas.

2. O PERS será implementado pelos três ministérios envolvidos (MADER, MTA, MIMAIP) e coordenado pelo MADER através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS). Terá o Fundo Nacional de Economia Azul (ProAzul) como instituição fiduciária 
responsável pela gestão das actividades do sector das pescas e o BIOFUND (uma instituição financeira privada vocacionada para 
a conservação da biodiversidade) fará gestão de parte dos recursos relacionados com às actividades das áreas de conservação 
envolvidas nas paisagens definidas no Projecto. O resto das actividades nos sectores agrícola e de florestas serão geridas pelo 
FNDS. 

3. Para garantir a implementação adequada das actividades do Programa, o FNDS pretende contratar consultores individuais 
conforme a tabela abaixo:

Referência
Designação da 

consultoria
Duração do Contrato Critérios de avaliação de manifestações de interesse

61/IC/
PERS/2021

Administrador 
de Sistemas e 
Manutenção de 
Redes SIF Central

12 meses, renováveis 
pelo mesmo período 
em função do 
desempenho

•	 Licenciatura em Engenharia Informática, informática, redes e 
sistemas informáticos, tecnologia de informação e comunicação, 
Ciência da Computação ou áreas afins,

•	  5 anos de experiência comprovada em administração de data 
center;

•	 Conhecimentos especializados de segurança de redes e 
sistemas (planeamento, instalação, monitorização, manutenção 
e gestão)

89/IC/
PERS/2021

2 (dois) Analistas 
Programadores SIF 
Central

12 meses, renováveis 
pelo mesmo período 
em função do 
desempenho

•	 Formação em Informática ou áreas afins, com experiência 
mínima comprovada de pelo menos 5 anos em desenvolvimento 
de aplicações web e mobile de missão crítica

74/PERS/
IC/2021

Oficial de 
comunicação para 
a Direcção Nacional 
de Florestas

12 meses, renováveis 
pelo mesmo período 
em função do 
desempenho

•	 Licenciatura e experiência em Jornalismo ou área relevante 
•	 Experiência no manuseamento de equipamento fotográfico e 

audiovisual e habilidades fotográficas;
•	 Excelente capacidade de comunicação interpessoal

4.  Assim sendo, o FNDS convida  todos os interessados a manifestarem o seu interesse para realizar os trabalhos acima referidos.                                  
Os candidatos serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, conforme definido no Regulamento de 
Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de 
Consultoria, datado de Novembro de 2020, o método de contratação será Consultor Individual (IC). 

5. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas propostas de candidatura que devem consistir nos 
seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus académicos e referências, até  
às 15.00 horas de 14 de Fevereiro de 2022 para o endereço abaixo indicado. Apenas candidatos pré-seleccionados serão 
contactados. 

6. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo indicado, de segunda a sexta-feira, 
das 8.00 às 15:00 horas. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse devem estar claramente identificados com a 
referência descrita acima.

Endereço: 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, rés-do-chão
Telefone: 21360957.
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique.

Programa Economia Rural Sustentável (PERS)

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 71/CS/PERS/2021

Para o Mapeamento e Inventário de Recursos Florestais da Província de Tete na escala de 1:250,000, 
ou mais detalhada

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), 
Ministério da Terra e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com o 
apoio do Banco Mundial, aprovou a iniciativa de desenhar um Programa Multifásico designado Programa 
de Economia Rural Sustentável como estratégia de desenvolvimento da economia rural integrada de 
médio prazo, para reduzir a pobreza rural através do aumento da renda agrícola dos beneficiários-alvo e 
melhoria da resiliência nas zonas rurais seleccionadas

2. Nesta sequência, o FNDS pretende Contratar  uma firma para efectuar o Mapeamento e Inventário de 
Recursos Florestais da Província de Tete na escala de 1:250,000, ou mais detalhada

3. O objectivo dos serviços:
•	 Actualizar a informação sobre a localização e distribuição actual do património florestal da 

província de Tete à escala de 1:250,000, bem como as mudanças ocorridas tendo em consideração 
o mapa de referência  de recursos florestais 2013 para alimentar o processo de planificação do 
inventário provincial.

•	 Actualizar a informação quantitativa e qualitativa dos recursos florestais da província de Tete. 

4. Duração do contrato: 9 meses

5. Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos de 
acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no “Regulamento de Aquisições do Banco 
Mundial para Mutuários do IPF”, de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018 e o 
método será Selecção Baseada na Qualidade e Custo (QCBS).

6. Os critérios para avaliação de manifestações de interesse são: 
•	 Mais de 10 anos de experiência em trabalhos do género
•	 Conhecimento das florestas de Moçambique, de preferência que tenha feito trabalhos do género no País 

ou na região

7. As Informações adicionais e Termos de Referência podem ser obtidos no endereço abaixo nos dias 
úteis, das 8.00 às 15.00 horas. O exterior do envelope contendo Manifestação de Interesse deve conter o 
seguinte: Contratação de uma consultoria para o Mapeamento e Inventário de Recursos Florestais 
da Província de Tete na escala de 1:250,000, ou mais detalhada 

8. As Manifestações de Interesse deverão ser depositadas no endereço abaixo indicado até ao dia 14 de 
Fevereiro de 2022, às 14.00. Apenas as firmas da Lista Curta serão contactadas

                Endereço:
                Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
                Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, Rés-do-chão
                Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
                Telefone: 21360957.
                Email: procurement@fnds.gov.mz
                Maputo – Moçambique

Programa Economia Rural Sustentável (PERS)

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 65 /CS/PERS/2021

Para Contratação de um Consultor Individual para o desenho da arquitectura institucional do 
Instituto de Desenvolvimento Florestal

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), 
Ministério da Terra e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com o apoio do 
Banco Mundial, aprovou a iniciativa de desenhar um Programa Multifásico designado Programa de Economia 
Rural Sustentável como estratégia de desenvolvimento da economia rural integrada de médio prazo, para 
reduzir a pobreza rural através do aumento da renda agrícola dos beneficiários-alvo e melhoria da resiliência 
nas zonas rurais selecionadas

2. Nesta sequência, o FNDS pretende recrutar um Contratação de serviços de um consultor individual para o 
desenho da arquitectura institucional do Instituto de Desenvolvimento Florestal

3.  O objectivo dos serviços:
•	 Elaborar a proposta da arquitectura institucional e funcional do instituto nacional de desenvolvimento 

florestal a diversos níveis (nacional, provincial e distrital). 
•	 Definir mecanismos de arrecadação de fundos e meios de garantir a sustentabilidade económica para 

funcionamento e cumprimento de competências, desenvolvimento e expansão da instituição proposta.
•	 Elaborar, em colaboração com o Jurista da DINAF, a proposta de Regulamento de funcionamento do 

Instituto a ser submetida ao Conselho de Ministros para aprovação

4. Duração do contrato
•	 6 Meses

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no “Regulamento 
de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do IPF”, de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e 
Agosto de 2018 e o método será Consultor Individual (IC).

6. Os critérios para avaliação de manifestações de interesse são:
•	 Nível universitário em Administração Pública, Direito ou áreas afins, com pelo menos 10 anos de 

experiência comprovada em Administração Pública; 
•	 Conhecimentos gerais de florestas, negócios florestais, empreendimentos de larga escala na área agrária;
•	 Conhecimento em mecanismos de financiamento do sector público é primordial;

7. As Informações adicionais e Termos de Referência podem ser obtidos no endereço abaixo nos dias úteis, das 8.00 
às 15.00 horas. O exterior do envelope contendo Manifestação de Interesse deve conter o seguinte: Consultor 
Individual para o desenho da arquitectura institucional do Instituto de Desenvolvimento Florestal 

8. Os candidatos interessados com o perfil requerido devem enviar as suas propostas de candidatura, que devem 
ser constituídas pelos seguintes documentos: (1) Carta de candidatura, (2) CV (3 páginas), (3) cópias de 
diplomas ou certificados de qualificações académicas e 3 referências. As candidaturas devem ser submetidas 
até ao dia 14 de Fevereiro de 2022, às 14.00, para o endereço abaixo. Somente candidatos pré-seleccionados 
serão contactados.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, Rés- do- chão
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Telefone: 21360957.
Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

PUBLICIDADE

Programa Economia Rural Sustentável (PERS)

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 77/PERS/IC/2021

Para Contratação de um consultor para a produção de um Catálogo Digital (Webportal)

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), 
Ministério da Terra e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com o 
apoio do Banco Mundial, aprovou a iniciativa de desenhar um Programa Multifásico designado Programa 
de Economia Rural Sustentável como estratégia de desenvolvimento da economia rural integrada de 
médio prazo, para reduzir a pobreza rural através do aumento da renda agrícola dos beneficiários-alvo e 
melhoraia da resiliência nas zonas rurais seleccionadas 

2. Nesta sequência, o FNDS pretende Contratar  um consultor para a produção de um Catálogo Digital 
(Webportal) para servir de um entreposto virtual de Produtos Florestais Provenientes florestas 
geridas de forma sustentável 

3. O objectivo dos serviços:
•	 O objectivo desta consultoria é conceber uma webportal/entreposto virtual  de produtos florestais 

e seus derivados, provenientes  de áreas de operadores florestais e comunidades, devidamente 
manejada

4. Duração do contrato
•	 6 Meses

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no 
“Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do IPF”, de Julho de 2016, revisto em 
Novembro de 2017 e Agosto de 2018 e o método será Consultor Individual (IC).

6. Os critérios para avaliação de manifestações de interesse são:
•	 Formação em Informática ou áreas afins, com experiência mínima comprovada de pelo menos 5 

anos em desenvolvimento de páginas web de missão crítica;
•	 Conhecimento no desenho e implementação de APIs RESTFul e especificação OAuth2 e JWT
•	 Larga experiência na Plataforma JAVA, HTML5, CSS3, Angular 2+, Spring, UML, SOA, REST e Ionic;

7. As Informações adicionais e Termos de Referência podem ser obtidos no endereço abaixo nos dias 
úteis, das 8.00 às 15.00 horas. O exterior do envelope contendo Manifestação de Interesse deve conter o 
seguinte: Contratação de um consultor para a produção de um Catálogo Digital (Webportal) para 
servir de um entreposto virtual de Produtos Florestais Provenientes florestas geridas de forma 
sustentável

8. Os candidatos interessados com o perfil requerido devem enviar as suas propostas de candidatura, que 
devem ser constituídas pelos seguintes documentos: (1) Carta de candidatura, (2) CV (3 páginas), (3) 
cópias de diplomas ou certificados de qualificações académicas e 3 referências. As candidaturas devem 
ser submetidas até ao dia 14 de Fevereiro 2022, às 14.00, para o endereço abaixo. Somente candidatos 
pré-seleccionados serão contactados.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, Rés- do- chão
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Telefone: 21360957.
Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique
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Oitocentas pessoas
em risco de inundações

M
AIS de oitocentas 
pessoas estão em 
risco de isolamento, 
nos próximos dias, 
no distrito de Chic-

ualacuala, província de Gaza, 
se se mantiver a tendência de 
chuvas que caem torrencial-
mente nos países vizinhos.

A informação foi avança-
da, semana passada, pela ad-
ministradora daquele distrito, 
Cacilda Banze, referindo que, 
apesar da situação estar ain-
da controlada, o alarme pode 
soar a qualquer momento, caso 
Zimbabwe decida abrir as suas 
comportas e escoar as águas 
para o solo pátrio, no seu per-
curso em direcção ao mar.

Segundo a dirigente, a 
preocupação é mesmo com os 

residentes das comunidades de
Bacanhamanlha, Búzi, 

Cunguma, nas redondezas 
das bacias hidrográficas do 
Mwanezi e Limpopo, que re-
cebem muita água vinda dos 
países vizinhos, nomeada-
mente África do Sul e Zimba-
bwe, referindo que as pessoas 
estão a ser sensibilizadas para 
estarem atentas aos riscos que 
podem advir da subida do cau-
dal dos rios.

“Aquela população preocu-
pa-nos porque está entre dois 
rios que, se estiverem cheios, 
podem ficar totalmente iso-
lada e impossibilitada de sair 
da região. Nos últimos dias, a 
chuva cai com alguma inten-
sidade no Zimbabwe, facto que 
pode provocar o transbordo 

do rio Mwanezi e a inundação 
daquelas comunidades. Por 
isso, já estamos a sensibilizar as 
famílias para estarem em aler-
ta”, assegurou Cacílda Banze.

Sobre o rio Mwanezi, a di-
rigente referiu que os níveis 
das águas oscilam acima de 2.1 
metros de profundidade, mas 
que pode sofrer incremento a 
qualquer altura, dado os in-
dicadores pluviométricos que 
apontam para a ocorrência de 
chuvas normais, com tendên-
cia para acima do normal nesta 
época.

Cacílda Banze indicou que, 
devido aos fenómenos natu-
rais, cerca de 130 crianças terão 
início condicionado do ano 
lectivo por conta da destruição 
parcial de uma escola naquele 

distrito, com a passagem de 
uma tempestade, em Novem-
bro do ano passado.

A propósito, Sancho Hum-
bana, administrador de Mas-
sangena, outro distrito do ex-
tremo norte da província, que 
também faz limite com Zim-
babwe, fez saber que a solução 
passa pela sensibilização das 
populações para se retirarem 
das zonas de risco, ou optarem 
por construções resilientes. 

Aquele dirigente afirma 
que o seu executivo está aten-
ta, devido às enxurradas do ano 
passado, que deixaram o distri-
to isolado do resto da provín-
cia, estando, actualmente, a 
concluir o levantamento das 
necessidades para poder fazer 
face ao período chuvoso.

As autoridades monitoram a situação pluviométrica de países vizinhos

Melhoramento genético aumenta 
disponibilidade do gado bovino  
O EFECTIVO bovino da 
província de Gaza aumentou, 
este ano, em 2,1 por cento, 
estando, actualmente, cal-
culado em cerca de 523 mil 
cabeças, fruto da implantação 
de novos programas de melho-
ramento genético e de intensi-
ficação das vacinas para o con-
trolo e prevenção de doenças 
que afectam os animais. 

Com este passo, Gaza con-
firma a sua hegemonia na pro-
dução de carne, estando em 
primeiro lugar ao nível do país, 
com uma população bovina 
estimada em mais de 523 mil, 
contra mais de 511 mil cabeças 
registadas no princípio do ano 
passado. Entre os pequenos 
ruminantes, a província teve 
resultados satisfatórios, pas-
sando a contar com um efec-
tivo de 90.941 suínos, 170.262 
ovinos e 328.411 caprinos. As 
aves estimam-se em mais de 
695.600.  

O chefe substituto do De-
partamento Provincial de Pe-
cuária de Gaza, Célio Manga-
ze, que falava semana passada 
para o nosso Jornal, disse, sem 
avançar muitos detalhes, que 
este crescimento se deve à 
aposta em novas técnicas para 
o melhoramento da produção 
bovina, através do cruza-
mento de vacas com touros 
de raças melhoradas para a 
procriação de novas espécies, 
visando melhor qualidade da 
carne. 

Para aquele responsável, 
com essas técnicas pretende-se 
que haja maior produtividade 
e aumento do peso médio da 
carcaça. Segundo Mangaze, 
há também uma atenção es-

pecial às doenças endémicas 
que afectam os animais, como 
a febre aftosa, dermatose nod-
ular, carbúnculos, raiva e new-
castle, recorrendo-se sempre e 
em tempo oportuno a assistên-
cia veterinária adequada aos 
criadores. 

No  ano passado, os serviços 
veterinários travaram surtos de 
peste suína africana no distri-
to de Chibuto, que afectou 161 
suínos, causando a perda de 73 
animais. 

Refira-se que, esta doença 
já foi extinta. Por sua vez, os 
distritos de Mandlakazi, Chib-
uto e Guijá notificaram casos 
da theileriose em 142 animais, 
dos quais 64 morreram. Em 
Chókwè, 48 bovinos morreram 
devido à riquetsiose, sendo que 

seis distritos, nomeadamente 
Xai-Xai, Bilene, Guijá, Chók-
wè, Chicualacuala e Massange-
na tiveram a doença de derma-
tose nodular, mas sem grande 
impacto. 

Para fazer face a essas 
ameaças, mais de 2.2 milhões 
de animais foram imunizados.

Deste universo vacinado, 
452.306 são bovinos, o que 
corresponde a 86,5 por cen-
to daquele gado totalmente 
imunizado contra doenças 
endémicas. 

“Este nível de cobertura 
é satisfatório. Vários estudos 
sugerem que sejam vacinados, 
no mínimo, 80 por cento dos 
animais em risco, para que o 
efectivo pecuário esteja pro-
tegido. Nós já vacinámos mais 

de 86 por cento, o que é muito 
bom para o controlo da sani-
dade animal”, referiu Manga-
ze. 

Entretanto, a província 
movimentou mais de 26 mil 
animais para alimentar o mer-
cado local e da cidade de Xai-
Xai, bem como da província 
de Maputo. Anotou ainda que 
durante este período foram in-
speccionados 105.769 bovinos 
e 2583 outras pequenas mana-
das, visando aferir a situação 
sanitária dos animais.

Outros desafios do sector, 
segundo Mangaze, passam 
pelo aumento e melhoramento 
dos banhos carracicidas, con-
trolo do abate e movimentação 
clandestina de gado, registo e 
marcação dos animais.

Técnicas genéticas melhoram o gado

Mais cinco ambulâncias 
reforçam sector da saúde
CINCO novas ambulâncias 
foram entregues, semana pas-
sada, aos Serviços da Saúde dos 
distritos de Limpopo, Chibuto, 
Chókwè, Guijá e Chigubo, na 
província de Gaza, para facil-
itar o transporte de doentes 
para os centros hospitalares de 
referência.

A cerimónia foi orien-
tada pela governadora da 
província de Gaza, Margarida 
Mapandzene Chongo, que, na 
ocasião, pediu a fiscalização 
dos meios para que possam 
cumprir os seus objectivos.

A chefe do executivo de 
Gaza considerou que o au-
mento de ambulâncias para o 
sistema de saúde da provín-
cia poderá proporcionar mel-
hores condições na missão de 
salvar vidas e no atendimento 
às urgências e emergências 
médicas, garantindo que pa-
cientes sejam transferidos em 
condições condignas, para 
prosseguirem com os trata-
mentos nas unidades sanitárias 
de referência.

“Não gostaríamos de ou-
vir que estes meios estão a 
transportar carvão, lenha ou   
servem de transporte de pas-
sageiros, que não sejam paci-
entes das unidades sanitárias, 
porque não foram adquiridos 
para esses fins”, advertiu a 
governante.

“A luta continua”, prosse-
guiu Margarida Mapandzene, 
afirmando que o próximo pas-
so é de alocar os transportes 
aos serviços da saúde de out-
ros distritos, concretamente 
Massingir, Mabalane, Mapai e 
Massangena.

Segundo a directora pro-
vincial de Saúde de Gaza, 
Mulássua Simango, as am-
bulâncias vão responder às 

necessidades das diversas uni-
dades sanitárias dos cinco dis-
tritos, pois há muito tempo que 
se debatem com a falta destes 
meios. Referiu que a esper-
ança é que ainda este ano sejam 
completados os sete distritos 
que ainda se ressentem da falta 
dos meios.

Já Maria Moçambique Ton-
ela, administradora do distrito 
do Limpopo, explicou que com 

a ambulância que o seu distri-
to recebeu, as dificuldades de 
transporte de doentes ficam 
atenuadas e as distâncias re-
duzidas. Referiu também que 
a viatura vai ajudar a alcançar 
melhores resultados no com-
bate à malária e tuberculose.

Refira-se que, as ambu-
lâncias foram alocadas pelo 
Governo central, através do 
Ministério da Saúde.
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MARCOS CARLOS

UMA das grandes preocupações dos cida-
dãos prende-se com o congestionamento nas 
principais vias de acesso. A estrada “circu-
lar” de Maputo é uma das vias preferidas por 
muitos automobilistas porque o congestiona-
mento, comparado com o da Avenida de Mo-
çambique, por exemplo, é aceitável.

Aquando da construção desta infra-es-
trutura foram delimitados locais apropriados 
para a imobilização de veículos, de modo 
particular os de transporte público. Contraria-
mente ao que foi projectado, alguns transpor-
tadores optam por embarcar e desembarcar 
logo após à rotunda, em local impróprio, não 
deixando espaço para que os outros automo-

bilistas façam as suas manobras.
Esta situação está a embaraçar de certa 

forma o trânsito, pois vezes há que se regista 
congestionamento, tudo porque uma viatura 
ficou imobilizada em local impróprio, não 
por falha mecânica, mas com o propósito de 
embarcar ou desembarcar passageiros.

Devido a esta situação, regista-se conges-
tionamento de viaturas, particularmente nas 
horas de maior movimento, altura em que as 
pessoas se dirigem ou voltam do serviço.

Trata-se de uma situação que requer a in-
tervenção das autoridades, sabido que aquan-
do da construção da infra-estrutura, foi pre-
visto o local apropriado para a imobilização 
de veículos, em particular os “chapas”.

Espero que as autoridades estejam aten-

tas à situação e corrijam-na o mais breve pos-
sível. Reconheço que poderá ser difícil impor 
a ordem, devido ao tempo que os transporta-
dores levaram a não cumprir com as normas.

Aliás, não sei se em algum momento 
houve advertência aos automobilistas sobre 
como devem-se comportar naquela infra-es-
trutura. Também é verdade que o código de 
estrada prevê onde imobilizar a viatura e a 
quantos metros pode ser admissível.

Tratando-se de paragens localizadas logo 
após às rotundas, é importante que se corrija 
esta situação. Pois, os automobilistas imobi-
lizam a viatura logo após à rotunda, enquanto 
os cobradores chamam passageiros que ainda 
estão longe ou do outro lado da estrada, etc. 
E enquanto isso, vai-se criando congestiona-

mento nesta via muito movimentada devido 
à sua aproximação com o Mercado Grossista 
do Zimpeto, muito visitado por pessoas de 
várias partes da capital e província de Ma-
puto.

Assim sendo, sou da opinião que é 
preciso sensibilizar os automobilistas para 
boas práticas. O que se espera é que os au-
tomobilistas encontrem nesta via de acesso 
uma maior flexibilidade e menos tempo de 
viagem para chegar ao centro da cidade e 
vice-versa.

Assim sendo, vale a pena sensibilizar os 
automobilistas para boas práticas de modo 
que ninguém fique prejudicado nas viagens, 
pois é aborrecedor o que está a acontecer.

Espero ter me feito compreender.

JOÃO JOSÉ PASCOAL *

NESTES termos, se a lei limitar a remessa de 
certo objecto de conflito à arbitragem, em virtude 
do seu foro exclusivo estiver cometido à ju-
risdição estadual, ou seja, aos tribunais judi-
ciais, e ainda assim as partes subverterem o 
espírito do ditame legal em causa, o tribunal 
arbitral que eventualmente tenha apreciado 
ou decidido sobre a matéria, pode dar causa 
ao vício de incompetência em razão da ma-
téria.

Note-se que o objecto do litígio consti-
tui um dos elementos essenciais da sentença 
do tribunal arbitral, estando individualizado, 
conforme constata-se do n° 1 da alínea c) do 
artigo 39 da Lei 11/99, quiçá, para que no 
momento da decisão os juízes do tribunal 
arbitral chamem à consciência para efeitos 
de se pronunciarem ou melhor aferir a sua 
competência, ao abrigo do artigo 37 n° 1 da 
mesma lei, decidindo sobre a sua própria 
competência. Afinal, se os juízes arbitrais 
fizerem “vista grossa”, ou negligenciarem o 
objecto do litígio que incida sobre a conces-
são de petróleo e gás, que não caiba à arbi-
tragem pode dar lugar à anulação da senten-
ça, nos termos do artigo 44 n° 2 alínea b). No 
plano da arbitragem internacional é exigível 

a indicação do objecto no requerimento de 
arbitragem, em conformidade com o artigo 
36 n° 2 do ICSID.

Este é o percurso do raciocínio respei-
tante à discrepância entre o objecto do litígio 
que seja assumido como razão e fundamento 
da convenção arbitral com a demais legis-
lação da ordem jurídica que regule sobre a 
matéria que coincida com aquele objecto. 
Se ocorrer uma extrapolação da convenção 
arbitral aos limites legais, podemos ter cer-
teza das consequências referenciadas sobre a 
anulação. Mas, se a ordem jurídica encontrar 
mecanismos de harmonia ou remédios entre 
a convenção arbitral que fixa certa matéria 
como objecto de litígio e a lei, certamente 
que não haverá motivos de alarme.

A jurisprudência é consentânea tanto 
com a lei 11/99, (vide o artigo 5 n° 2 alínea 
b)), como com a doutrina em relação ao ob-
jecto da convenção arbitral, cuja desconfor-
midade com a lei possa dar lugar à nulidade. 
Pela limitação do objecto em que a cláusula 
compromissória assente, o tribunal arbitral 
é declarado incompetente, como sucedeu 
no Acórdão de 6 de Janeiro de 1977 - BMJ 
263/185, (Manuel Barrocas, op. cit, p. 905), 
e no mesmo sentido, o Acórdão de 30 de Ja-
neiro de 2014, Processo 1257/13.2TBVCT.

GI (Dário Moura Vicente, Lei da Arbitragem 
Voluntária Anotada, p. 179).

Conclusões

A natureza jurídica administrativa do 
contrato de concessão tem como efeito a 
condução dos conflitos dele decorrentes ao 
foro regulado pela Lei do Processo Admi-
nistrativo Contencioso. Este foro é aplicável 
aos investidores nacionais que explorem os 
hidrocarbonetos, nos casos em que os mes-
mos não tenham previamente, no contrato, 
estabelecido competente cláusula arbitral 
que submeta a matéria à arbitragem. Situa-
ção diversa não se verifica em relação ao 
investidor estrangeiro cujo foro dos tribu-
nais estatuais lhe desfavorece em virtude da 
propensão de um amplo desequilíbrio entre 
as partes, com o Estado a fazer eventualmen-
te uso do seu ius imperi e instrumentalizar 
os órgãos jurisdicionais a seu favor. As ga-
rantias de imparcialidade que a arbitragem 
oferece ao investidor estrangeiro – aspec-
to crucial nas relações entre particulares e 
entes públicos de países diversos, em que 
por via de regra as partes ocupam posições 
muito desiguais e os riscos económicos são 
por isso também muito elevados – justifi-
cam plenamente esta opção do legislador 

moçambicano (Dário Moura Vicente, Arbi-
tragem e Outros Meios de Resolução de Li-
tígios no Direito Moçambicano, (texto que 
serviu de base à palestra na Beira, em 2006, 
a convite da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Eduardo Mondlane).

A arbitragem de matérias cujo objecto 
seja conteúdo ambiental, mormente danos 
ecológicos, eventualmente causados por 
derrame de combustíveis em certa faixa do 
mar, urge citar o artigo 25 da Lei n° 20/97, 
de 1 de Outubro (Lei do Ambiente), que re-
gula a matéria do seguro de responsabilidade 
civil com o fim de vir a sancionar a título 
pecuniário a todos aqueles cuja actividade 
represente risco de degradação, caso a de-
gradação ocorra.

A outra limitação que julgamos impor-se 
à hipótese de resolução de litígio por via da 
arbitragem, prende-se com a responsabilida-
de civil delitual, ora prevista no nº 5 do arti-
go 54 da Lei 21/2014, dado que o titular do 
direito de exercício de operações petrolífe-
ras pode causar prejuízo a sujeitos diversos 
daquele com quem tenha celebrado contra-
to administrativo de concessão (Estado).

* Docente da Faculdade de Direito da 
UEM

O RIO Umbelúzi andava demasiadamente sa-
ciado. Estava até a rebentar pelas costuras e an-
dava muito bravo. O sinal da sua bravura podia 
notar-se mesmo junto à cachoeira, na entrada 
da vila do Município de Boane, ido da cidade 
de Maputo.

Nos momentos de seca, o mesmo local é 
também um indicador de que as coisas não vão 
bem e que dias maus se auguram para os pro-
dutores e consumidores de água potável, cuja 
fonte é este curso de água, que alimenta os cen-
tros distribuidores de Maputo, Matola e Boane.

A bravura da corrente das águas tinha cor-
tado o acesso rápido às comunidades do inte-
rior do distrito, a partir da zona da Estação de 
Tratamento de Água (ETA), nos povoados de 7 
de Setembro, Saldanha, 25 de Junho, entre ou-
tras, afectando também a gente que, não sendo 
destas bandas, tem interesse lá, pois o drift que 
estabelece a ligação com a Estrada Nacional 
número 2, tinha sido galgada pelas águas do 
Umbeluzi e submersa. A alternativa era o uso 
de embarcações.

Tinha um imperativo de chegar à Saldanha 
para resolver uma emergência e como tinha 
também a informação sobre a possibilidade de 
lá chegar de carro, usando outras vias porém, 
complicadas, não restava mais nada senão ar-
riscar. A questão era: como chegar?

Alcançar a vila de Boane era o primeiro 
passo e, uma vez lá, era necessário abordar 
pessoas que eventualmente pudessem dar 
orientação. Dos diferentes itinerários, os nos-
sos interlocutores falaram-nos, invariavelmen-
te, de PSK. 

Familiarizamo-nos com a sigla, de tanto 
ouvi-la, porém ninguém soube explicar onde 
se localizava o tal de PSK, muito menos deci-
frar, depois de o ter solicitado. A primeira ideia 
que surgiu em mim e nos meus companheiros 

de viagem, era nome de um projecto desenvol-
vido localmente ou de uma empresa. 

Por conselho de um grupo de indivíduos 
abordados, na circunstância, acabamos optan-
do pelo pior, longo e sinuoso caminho que nos 
podia fazer chegar ao destino, uma autêntica 
volta ao mundo. Mas o mais importante era 
chegar à Saldanha.

Numa altura em que a noite batia à porta, 
fizemo-nos a uma das mais jovens estradas do 
país, Boane-Ponta d’Ouro para alcançar a zona 
de Mahubo, no distrito de Boane e, de lá, pro-
curar uma via que nos levasse ao tão procurado 
destino.

Entre poças de água e lamas profundas, 
enfrentámos imprevistos e, finalmente chega-
mos, mas sempre tacteando, pois se alguém 
nos pusesse à prova, certamente que não se-
ríamos capazes de indicar o itinerário seguido.

Uma vez no terreno, contámos a odisseia 
aos nativos. Para eles, foi um esforço em vão, 
pois não havia necessidade de tamanho sofri-
mento e risco, numa via deserta, para além de 
insegura, com alguns pontos sem sinal de pas-
sagem de viaturas e noutros nem vivalma.

A saída era única e exclusiva: mais uma 
vez a PSK era mencionada, sem que ninguém 
soubesse nos explicar o significado.

Afinal PSK, não passa da sigla de Paulo 
Samuel Kankhomba, nome de um combatente 
da luta de libertação nacional, atribuído a um 
povoado de Boane na altura da implantação de 
aldeias comunais, depois da independência do 
país, em 1975.

Esta é uma história que, provavelmente, 
muitos dos nossos interlocutores e outras pes-
soas não têm o domínio, embora tenham nas-
cido e crescido naquele distrito. Desta forma, 
também torna-se longa a marcha de conhecer 
o PSK.     

Mal soube que tinha sido matriculado para in-
gressar na escola, no novo ano lectivo, júnior 
mudou completamente a rotina. Até às cinco 
horas cruzava a porta dos pais impondo que 
o levassem à escola. As aulas ainda não ti-
nham começado, por isso, os pais tinham que 
encontrar sempre um argumento para adiar o 
desejo do menino, ávido por estudar.

Tomara que esta vontade que o menino 
tem de estudar dê frutos - dizia o pai, fitando 
a mãe do Júnior.

Os dias foram passando e Júnior ficava 
cada vez mais exigente. Entrar para a escola 
era o seu desejo primário. A ansiedade estava 
estampada nos olhos do filho caçula dos Bi-
tones.  

Todos conhecemos algum “Júnior”. É co-
mum as famílias darem o nome do “dono” da 
casa a um dos seus filhos.

Também é comum na família alargada 
haver muitos júnior, a ponto de quando esta 
estiver reunida, em pleno, criar-se uma hierar-
quia, a ponto de distinguir um Júnior do outro.

Aqui também é comum se formar a hie-
rarquia  dos pais e das mães dos Júnior. Na 
rua, a mãe do júnior não tem outro nome, sen-
do chamada apenas de mãe do júnior, para seu 
orgulho e altivez.

Na conversa do mercado, todas falam das 
peripécias dos seus Júnior e, curiosamente, 
cada uma sabe de quem se está a falar.

Achei interessante assistir um jogo de 
basquetebol em que o Júnior era um dos pro-
tagonistas na quadra. Curiosamente, a equipa 
tinha outros tantos júnior. Por isso me pare-
ceu prodigioso que a bola saísse de um Júnior 
para o outro e não paravam de gritar- Júnior!... 
lança Júnior! E os Júnior estavam plenamente 
sintonizados.

Mas voltemos ao nosso Júnior.
A escola finalmente abriu. No pátio havia 

tantos Júnior e na turma também.
A professora, inicialmente ficou confusa. 

Como é que iria gerir tantos Júnior que nunca 
foram tratados pelos próprios nomes?

Chamar Júnior, dentre tantos Júnior, seria 
uma tarefa e tanto. Um nome impessoal, não 
do Júnior, um nome de outro. 

- Tenho uma pergunta a lhe fazer, profes-
sora!

 – Pois faça, Júnior. Terei prazer em aju-
dá-lo. 

– Tentei eu mesmo encontrar a resposta 
por meio dos meus conhecimentos. Não con-
segui.

– E que conhecimentos são esses? 
– Os que venho adquirindo desde que en-

trei na escola. 
– Seja mais exacto.
 –Tem razão, professora. Como posso ter 

o mesmo nome de meu pai, sem que saibam 
que eu sou eu? 

À partida a professora começou a imagi-
nar com que Júnior estava a lidar. Como tinha 
crescido, desde que entrara pela primeira vez 
na escola. Alto, olhos castanhos, cabelos escu-
ros, atlético, ar de quem se sabe.

A docente costumava estar sempre atenta 
aos seus alunos para melhor lidar com eles e 
trocava ideias com uma colega de confiança. 

Aos poucos, o que parecia a todos apenas 
entusiasmo do Júnior, menino inteligente, foi 
revelando-se algo mais - bom aluno. O pai, 
enfermeiro, tinha vindo transferido para a ci-
dade. 

A professora já conseguia identificar com 
qual dos Júnior podia contar para alinhar os 
outros Júnior que, por sinal eram traquinas e 
mimados. 

E, justamente por tais características, pas-
sou a tê-lo consigo como o Júnior da profes-
sora, como os outros trataram, rapidamente, 
de o tratar.

Naquele dia, mal a professora entrou, 
sentiu a tensão na sala. Como se alguma coisa 
tivesse feito subir a temperatura. A emoção 
estava na cara dos meninos. 

O pai do júnior se transferira de novo, es-
tavam de mudança. Surpreendente, já que os 
enfermeiros não costumavam permanecer tão 
pouco tempo numa cidade. Júnior já não fre-
quentava as aulas. 

Hoje estive com Júnior que me alegrou 
dizendo que Juninho está bem e esteve com 
Júnior, que também está bem, recuperado da 
lesão que contraiu num jogo de basquetebol, 
na escola, onde ele e Júnior quase perderam 
porque chegou à última quadra e se esqueceu 
de passar a bola ao Júnior, mas o Juninho, aca-
bou por marcar.

Longa marcha para “PSK”

Os Júnior da turma 1 

Limites da arbitragem 
em litígios petrolíferos - (Concl.)

Sensibilizar automobilistas para boas práticas
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Anúncio de Concursos

O Instituto Nacional de Acção Social, IP-Delegação da Matola, convida  pessoas colectivas ou 
singulares, nacionais interessadas, que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 
em envelopes fechados, para Construção Civil e Obras Públicas, nos objectos discriminados na 
tabela abaixo.

Nº
Modalidade de 
Contratação

Objecto de 
Contrato

Data e hora 
de entrega de 
propostas

Abertura de 
proposta

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória 
Observação

01
Concurso Limitado nº 
01/62K00024/INAS, IP/ 
RAQ/ E.U/2022 

Construção 
do Bloco 

Administrativo

15/2/2022
9.00 horas

15/2/2022
9.15 horas

90 Dias Requerida

02
Concurso Limitado
02/62K00024/INAS, IP/ 
RAQ/ E.U/2022

Construção de 
(2) duas Salas de 

Aulas

15/2/2022
11.15horas

15/2/2022
11.30 horas

90 Dias Requerida

03

Concurso de 
Pequeno Demissão 
01/62K00024/INAS, IP/ 
RAQ/ E.U/2022

Construção de 
(1) um Campo 

Polivalente 

15/2/2022
13.00 horas

15/2/2022
13.15 horas

90 Dias Requerida

1. Os concorrentes interessados deverão apresentarem propostas seladas para o concurso 

pretendido. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter os documentos do concurso no endereço abaixo, 

ao preço não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), a ser depositado na 

conta nº 306878513 Millennium Bim, a favor do Infantário da Matola.

3. As propostas deverão ser válidas por um período mínimo de 90 dias.

4. Endereço:

Instituto Nacional de Acção Social, IP-Delegação da Matola, Maputo

Bairro da Matola “F” Rua das Barreiras nº 671. Telefax nº21 783036, Nuit. 500168897.

Matola, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente 

(Assinatura Ilegível) 

Bairro da Matola “F”, Rua das Barreiras nº671.,Tel. Nº21-783023, Nuit: 500168897
82 894

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
Concurso Ref. 01/2022 – IPAS

Ipas Moçambique convida por este empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu 
interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para o fornecimento de:

(Detalhes Incluindo as especificações) Quantidade

Ar-condicionado - Capacidade 12 mil BTU 10

Montagem de AC 10

Cacifo – Metálicos, com duas portas e compartimentos internos para armazenar 10

Tigelas – com tampa hermética, retangulares, transparentes, 5 a 10l. 2

Cortinas – Azul-escuro ou verde-escuro 3 metros 10

Sanefas – 3,5metros 10

Lâmpadas de foco clínico para tecto-LED 10

Lâmpadas de Emergência LED branca com capacidade de 12h 10

Relógio - Analógico, de Parede 10

1. As amostras são obrigatoriamente requeridas (Catálogos/imagens)

Material destinado para apetrechar as unidades sanitárias financiadas pelo projecto Bergstrom 
nas províncias de Nampula e Zambézia.

As propostas deverão ser apresentadas em Meticais, indicando o valor unitário para cada item e 
total dos itens, o número do NUIT: 700184307 do Ipas, o valor do IVA deve ser referenciado a sua 
percentagem. TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas 
ou ENVIADAS POR E-MAIL SERÃO INVALIDADAS.
O período de validade das propostas deverá ser de 30 (trinta) dias uteis, no mínimo.

A manifestação de interesse está aberta a todos os concorrentes legalmente registados e/ou 
elegíveis (Anexar documentação relativa), pelo que o processo será regido de acordo com as 
normas e procedimentos em vigor no Ipas Moçambique.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo a partir do dia 31 de Janeiro até 12.00 
horas do dia 4 de Fevereiro de 2022, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada 
dirigida por um comité de Avaliação interno para o efeito.

Ipas Moçambique
Av. Eduardo Mondlane, Nº 502, Maputo

UM robô criado por cientistas 
norte-americanos conseguiu 
fazer a primeira cirurgia la-
paroscópica sem intervenção 
humana e alcançou resultados 
melhores do que os médicos no 
mesmo procedimento.  

Segundo Axel Krieger, pro-
fessor de engenharia mecânica 
da Faculdade de Engenharia da 
Universidade Johns Hopkins, 
a experiência conduzida em 
porcos    mostrou que é possí-
vel automatizar uma das tare-
fas cirúrgicas mais delicadas e 
complexas como voltar a ligar 
duas extremidades de um in-
testino. 

Indicou que a operação, 
denominada anastomose, é 
realizada através de pequenas 
incisões no abdómen intestinal 
e requer um alto nível de pre-
cisão, bem como movimentos 
repetitivos, sem o tremer de 
mãos ou suturas mal coloca-

A
RRANCAM hoje e vão 
durar até sexta-feira, 
em todo o país, os 
exames de admissão 
para ingresso à Uni-

versidade Eduardo Mondlane 
(UEM), a maior instituição de 
ensino superior no país.

Para este ano lectivo, a 
universidade registou 25.429 
candidatos que concorrem à 
5890 vagas, contra 21.021 do 
ano passado.

Do número total de vagas 
disponíveis, 2950 são para os 
cursos leccionados no regime 
laboral, 1560 no pós-laboral e 

as restantes no modelo de en-
sino à distância.

Dentre os cursos mais con-
corridos destacam-se Medici-
na, Contabilidade e Finanças, 
Direito, Biologia e Saúde e En-
genharia Informática.

Os candidatos das pro-
víncias serão examinados lo-
calmente e os da cidade de 
Maputo, que concentra maior 
número de concorrentes, 
prestarão as provas no Campus 
Universitário e noutros locais 
previamente identificados.

Isabel Guiamba, chefe do 
Departamento de Admissão à 

UEM, disse que a instituição 
adoptou dois modelos para 
a realização dos exames, dos 
quais um integrado e outro 
não integrado, a fim de redu-
zir a mobilidade e aglomerado 
de candidatos, no quadro da 
prevenção da Covid-19.

Esclareceu que para os 
cursos com carácter especí-
fico como Música, Teatro e 
Ensino de Língua, Cultura e 
Literatura Chinesa, os exa-
mes serão feitos no modelo 
não integrado, que prevê a 
realizarão de provas de uma 
disciplina, de cada vez, com a 

duração de 1.30 hora.
No dia marcado, os candi-

datos devem fazer-se às salas 
com 30 minutos de antece-
dência e munidos de docu-
mento de identificação, bem 
como observando o protocolo 
sanitário.

A UEM recomenda ain-
da aos concorrentes para não 
portarem telefones celulares, 
máquina calculadora, cábu-
las, relógios inteligentes e 
outros artigos que podem ser 
considerados material auxi-
liar e não recomendável para 
os testes.

Arrancam hoje exames
de admissão à UEM

UEM é a terceira instituição de ensino superior a realizar exames de admissão 

Robô faz cirurgia 
sem intervenção humana

das, que podem levar a fuga na 
junção dos tecidos com conse-
quências catastróficas para os 
doentes.

O robô, baptizado de STAR, 
foi criado com a ajuda de inves-
tigadores do Hospital Pediátri-
co Nacional norte-americano 
e usa um sistema guiado pela 

visão gerada especificamente 
para suturar tecidos moles. 

Trata-se de um modelo 
aperfeiçoado num outro robô 
que, em 2016, operou com su-
cesso o intestino de um porco, 
mas com necessidade de uma 
grande incisão e orientação 
humana. 

 A experiência foi conduzida em porcos e alcançou resultados satisfatórios

Foguetão da SpaceX
em rota de colisão com a Lua
UMA parte do foguetão Falcon 9 da agên-
cia espacial SpaceX, que há mais de cinco 
anos vagueia pelo espaço, está em rota de 
colisão com a Lua, alertaram os especia-
listas. 

O aparelho, lançado em Fevereiro de 
2015 na Florida, fazia parte de uma mis-
são interplanetária de envio de um saté-
lite meteorológico espacial, o Observató-
rio do Clima do Espaço Profundo.

O foguetão ficou sem combustível 
depois de enviar o satélite para o pon-
to de Lagrange, a mais de um milhão de 
quilómetros da Terra. 

“Sem possibilidade de regressar à at-
mosfera terrestre ou de escapar à gravi-
dade do sistema Terra-Lua, seguiu uma 

órbita caótica”, explicou o meteorologis-
ta Eric Berger.

Segundo observadores espaciais, esta 
parcela do equipamento, com cerca de 
quatro toneladas métricas de lixo espa-
cial, está viajar a uma velocidade de 2,58 
quilómetros por segundo.

Bill Gray, responsável por um softwa-
re de localização de objectos próximos da 
Terra como asteroides ou cometas, esti-
mou que o Falcon 9 irá atingir o lado mais 
distante da Lua próxima do equador a 4 
de Março. 

Mas, o local exacto do embate perma-
nece por determinar, uma vez que a luz 
solar poderá empurrar aparelho e alterar 
ligeiramente a sua órbita. 

Jonathan McDowell, astrónomo nor-
te-americano, alertou para o crescimen-
to do lixo espacial que está a ocupar os 
limites espaciais terrestres e que podem 
atingir a Lua.

“É basicamente um tanque de metal 
vazio de quatro toneladas, com um mo-
tor de foguete na traseira. Portanto, se 
imaginarmos lançar isto a uma pedra a 
cinco mil milhas por hora (cerca de oito 
mil quilómetros por hora) será grave”, 
explicou. 

McDowell, sublinhou que ao longo 
das décadas foram perdidos cerca de 50 
grandes objectos e pode ter havido coli-
são algumas vezes, mas não foi percebi-
do. 

“As intervenções em teci-
dos moles são especialmente 
difíceis de serem feitas pelos 
aparelhos por causa da impre-
visibilidade, que os obriga a te-
rem que adaptar as suas acções 
face a obstáculos inesperados, 
mas o STAR tem um sistema de 
controlo que lhe permite ajus-
tar em tempo real o plano da 
cirurgia, como faria um ser hu-
mano”, explicou Krieger. 

Acrescentou que a anasto-
mose robotizada é uma das for-
mas de garantir que as tarefas 
cirúrgicas que exigem alta pre-
cisão e repetitividade posam 
ser desempenhadas com mais 
exactidão em todos os pacien-
tes, independentemente da 
habilidade do cirurgião 

“O resultado do projecto 
será uma democratização de 
cuidado aos pacientes e ganhos 
mais previsíveis e consisten-
tes”, apontou.- (Lusa)



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

31Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022

31 de Janeiro de 2022

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

“Quem deseja ver o arco-íris, precisa aprender 
a gostar da chuva”.

- Paulo Coelho, escritor brasileiro

LUA NOVA - É amanhã, às 7.47 horas

02.00- GENTE DA NOSSA TERRA

03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04.57- HINO NACIONAL

05:.10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.30- OCS-CARTAS

09.10- TEMPERATURA AMBIENTE

10.10- VERÃO

10.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS 
NÃO DECLARADAS

11.30- PARABÉNS A VOCÊ

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

14.10- OCS-CARTAS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15.10- VERÃO

16.10- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS 

NÃO DECLARADAS

16:15- VERÃO

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- RÁDIO-NOVELA “OURO 

NEGRO”

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20.00- BALANÇO GOVERNADOR DA 

PROVÍNCIA DE MAPUTO

23.15- INSS

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22.00 E 23.00 HORAS.

PREIA-MAR - Às 6.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - À 0.29 horas e às 
12.37, com 0.98 e 1.10 metro, re-
spectivamente 

INHAMBANE

32/24

VILANKULO

31/24

TETE

32/24

QUELIMANE

31/24

NAMPULA

31/22

PEMBA

31/23
LICHINGA

25/14

BEIRA

30/25

XAI-XAI

32/23

CHIMOIO

29/20

MAPUTO

30/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40 HINO NACIONAL 

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

06.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
(DIRECTO)

08.00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE -  O 
BOM MENINO GULI 
(EPISÓDIO 47)

08.15 DOCUMENTÁRIO: HÓS-
PEDE DA CHINA 
(EPISÓDIO 02)

09.00 NOTÍCIAS 

09.05 PELA LEI E ORDEM 
(REPETIÇÃO)

09.30 A HORA DO CTP - QUELI-
MANE: “OGUMANA”   (DI-
RECTO / QUELIMANE)

10.00 NOTÍCIAS 

10.05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
1.ª PARTE

11.00 NOTÍCIAS 

11.05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
2.ª PARTE

12.00 NOTÍCIAS 

12.05 3600 SEGUNDOS  
(REPETIÇÃO)

13.00 JORNAL DA TARDE  

14.00 A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO” DIRECTO 
- INHAMBANE

15.00 NOTÍCIAS 

15.05 JUNTOS À TARDE 
(DIRECTO)

16.00 NOTÍCIAS 

16.05 ENCONTROS DA MALTA  
(DIRECTO)

17.00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  
(DIRECTO)

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

18.00 CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO   (DIRECTO) 

19.00 SAÚDE E BEM-ESTAR: SÍN-
DROME DE DOWN 

19.30 O MÁGICO 
(REPETIÇÃO)

19.50 PUBLICIDADE 

20.00 TELEJORNAL (DIRECTO)

21.00 FUN ZONE (DIRECTO)

22.00 FILME NACIONAL:  CHIKW-
EMBO 

23.00 A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”   
(REPETIÇÃO) 

00.00 JUNTOS À TARDE 
(REPETIÇÃO)

01.00 CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO  (REPETIÇÃO)

02.00 ENCONTROS DA MALTA 
(REPETIÇÃO)

03.00 TUDO ÀS 10 
(REPETIÇÃO)

04.40 FUN ZONE  
(REPETIÇÃO)

05.40 HINO NACIONAL 

A Fundação François Sommer, Fundação Internacional 
para a Gestão da Fauna (FFS-IGF), em parceria com a 
Administração do Parque Nacional do Gilé (PNAG) 
procura uma empresa qualificada para a abertura de 
uma picada de maneio/quebra fogo ao longo do limite 
sul do PANG. Para solicitação dos Termos de Referência 
e esclarecimentos, as empresas interessadas queiram 
por favor contactar aos seguintes endereços de correio 
electrónico: t.buruwate@fondationfrancoissommer.
org & alessandrofusari@yahoo.it. Data-limite para 
recepção das propostas técnicas e financeira: 28 de 
Fevereiro de 2022.

AVISO
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Chico Buarque

O MÚSICO brasileiro Chico 
Buarque decidiu excluir do 
seu reportório o tema “Com 
Açúcar, com Afeto”, por 
romantizar a opressão con-
jugal e a passividade da mu-
lher face ao adultério.

Chico Buarque, que 
compôs esta música a pedi-
do da cantora brasileira Nara 
Leão em 1967, não nega que 
gostou de produzir a canção 
e sublinha que naquela épo-
ca a letra não foi interpreta-
da como sexista.

“Ela falou - Nara Leão 
- ‘eu quero agora uma mú-
sica de mulher sofredora’”, 
contou, explicando que 
Leão deu exemplos das can-
ções de Assis Valente e Ary 
Barroso “onde os maridos 
saíam para a gandaia e as 
mulheres ficavam em casa 
sofrendo”.

Buarque mostrou este 
posicionamento sobre a 

Chico Buarque “desiste” 
duma das suas canções

Morreu
o cantor Lalarita

PERDEU a vida no sábado, em sua residência, no distrito 
municipal KaTembe, em Maputo, o cantor e compositor 
da “velha-guarda” moçambicana Cândido Araújo Lobo, 
mais conhecido por Lalarita.

Natural da Zambézia, Lalarita é autor de “singles” de 
muito sucesso nos anos 1970,  como “Rosa Chamba” e 
“Garota para Mim não é Nada”. 

O artista viu algumas das suas músicas a serem grava-
das no início dos anos 1970, nos estúdios da Rádio Clube 
de Moçambique, actual Rádio Moçambique (RM), antes 
de em 1973 lançar, pelo selo Afro Som, o seu trabalho dis-
cográfico de muito sucesso “Lalarita e os Moçambicanos”.

E
SCREVER contos 
para honrar a mu-
lher moçambicana 
é o desafio deixado a 
escritoras jovens do 

país, pela editora Trinta Zero 
Nove, que com esta iniciativa 
pretende publicar a antolo-
gia no feminino “As Sete Por 
Quatro”.

A obra deverá ser lançada 
a 7 de Abril, Dia da Mulher 
Moçambicana, e será com-
posta por contos de sete es-
critoras emergentes, a serem 
conhecidas nos próximos 
dias, visto que, com efeito, 
as candidaturas para a anto-
logia estão abertas até quin-
ta-feira. 

De acordo com a editora 
e tradutora Sandra Tame-
le, fundadora da Trinta Zero 
Nove, a ideia é fazer “As Sete 
por Quatro” uma reunião de 
contos inéditos cujo pano de 
fundo são as mulheres.

“Queremos promover 
autoras que não tenham ain-
da obra publicada ou que, 
tendo, não seja no género 
conto, até porque no ano 
passado tivemos uma escri-
tora que já publicou em poe-
sia, mas se estava a estrear 
como contista”, referiu. 

Para tal, continuou, as 
concorrentes deverão enviar 
textos com um mínimo de 
1500 palavras e um máximo 

de três mil, acompanhados 
duma autobiografia.

As “Sete por Quatro”, 
explicou, acaba por ganhar 
este título por ser um casa-
mento entre a efeméride e as 
línguas nas quais a obra será 
disponibilizada, pois, para 
além da língua portuguesa, 
a mesma será posteriormen-
te traduzida para emakwua, 
xicena e xichangana. 

“São línguas que apesar 
de serem as mais faladas do 
país têm ainda pouco acervo 
disponível”, disse a organi-
zadora.

Esta é a continuação 
duma iniciativa anual que 
teve o seu ponto de partida 

no ano passado, cuja publi-
cação da antologia, sempre 
com o mesmo nome, é o cul-
minar de um processo que 
também inclui a realização 
de oficinas de escrita literá-
ria, depois da fase das candi-
daturas. 

“Vamos polindo as narra-
tivas, em termos da sua evo-
lução nas técnicas da escri-
ta”, disse Tamele, referindo 
que após este processo são 
seleccionadas sete autoras 
finalistas, conforme aconte-
ceu em 2021, edição em que 
participaram 28 autoras, com 
temáticas mais abrangentes, 
como, a título de exemplo, 
infantis e eróticos.

“AS SETE POR QUATRO”

Contos inéditos 
para honrar a mulher

música no terceiro episó-
dio da série documental “O 
Canto Livre de Nara Leão”, 
produzida para a plataforma 

Globoplay.
Disse ainda que nem a 

própria Nara Leão voltaria 
a interpretar o tema e, des-

te modo, deu razão aos que 
criticam a postura submis-
sa da mulher na canção, ao 
esperar e perdoar os deslizes 
do marido que a sustenta.

“Precisam compreender 
que naquela época não exis-
tia, não passava pela cabeça 
da gente que isso era uma 
opressão, que a mulher não 
precisa ser tratada assim. 
Elas têm razão. Eu não vou 
cantar ‘Com Açúcar, com 
afecto’”, diz o artista no do-
cumentário.

Há muito tempo que a 
música deixou de fazer par-
te dos espectáculos do tam-
bém escritor Chico Buar-
que, vencedor do Prémio 
Camões 2019, o galardão 
literário mais importante da 
língua portuguesa. 

A última vez que inter-
pretou esse tema terá sido 
num espectáculo realizado 
em 1975.

SANCTO LUCIO DE COUMBOSCURO

Aldeia italiana onde não se fala italiano
SANCTO Lucio de Coumbos-
curo, apelidada por muitos 
de a “pequena província” de 
Itália, é uma aldeia isolada e 
peculiar, onde a língua ofi-
cial é o provençal, um antigo 
dialecto medieval neolatino, 
falado numa das regiões da 
França.

Os prados montanho-
sos são a casa de apenas 30 
pessoas, que vivem nesta 
pequena aldeia isolada e en-
frentam dificuldades como 
falhas constantes de electri-
cidade durante o Inverno ou 
a fraca ligação à internet.

Ainda assim, o sossego de 
Sancto Lucio de Coumbos-
curo faz desta província o lo-
cal ideal para os turistas que 
procuram aproveitar as férias 
para descansar.

Em total harmonia com a 
natureza, também o estilo de 
vida dos habitantes é lento 
e simples. Enquanto muitos 
dos residentes mais jovens 
da aldeia fugiram em busca 
de um futuro melhor, Agnes 
Garrone e os seus irmãos de-
cidiram ficar e trabalhar nas 
terras dos seus antepassados.

“Não temos televisão. 
Não se sente falta do que 
nunca se teve. Quando há 
uma falha de energia duran-
te 15 dias seguidos, não há 
razão para pânico: desenter-
rámos as velhas lâmpadas de 
petróleo dos nossos avós”, 
disse a pastora, à CNN.

“Estou habituada a acor-
dar ao amanhecer para cui-

dar das ovelhas. Trabalho 365 
dias por ano, sem férias. Não 
conheço Natal nem véspera 
de ano novo, porque mes-
mo durante as festividades, 
os meus rebanhos precisam 
de comer e de ser tratados. É 
uma vida de sacrifício, mas é 
tão gratificante quando se vê 
um cordeiro nascer”, acres-
centou.

A jovem de 25 anos consi-
dera o provençal uma mistu-
ra entre o francês e o italiano, 
como a sua língua materna, 
em detrimento do italiano. 
Para Agnes Garrone, fazer 
parte de uma comunidade 
sócio-cultural e linguística 
que remonta a séculos atrás 
dá-lhe um forte sentido de 
identidade e de pertença ter-
ritorial.

A área da região do Pie-
monte, onde se situa a al-
deia, passou entre o domínio 
italiano e francês várias ve-
zes durante a sua história, o 
que de certa forma explica o 
facto de os habitantes não se 
sentirem nem italianos, nem 
franceses.

A população da aldeia 
diminuiu durante muitos 
anos, até ter passado por 
uma espécie de renascimen-
to nos anos 50, quando o avô 
de Garrone, Sergio Arneodo, 
assumiu o cargo de professor 
da escola da aldeia.

Depois de estudar a lín-
gua local ancestral, ajudou a 
recuperar as raízes linguísti-
cas e o apelo da língua pro-

vençal, proporcionando à 
comunidade um impulso 
muito necessário.

Actualmente, quer se 
trate de uma peça de teatro, 

espectáculos de arte, con-
certos, festivais, danças fol-
clóricas, concursos, labora-
tórios de escrita ou mesmo 
lojas de artesanato, há mui-

tas actividades e eventos 
diferentes que celebram as 
tradições provençais.

Ainda assim, o proven-
çal continua a ser uma lín-

gua em perigo de extinção 
futura, tendo sido inscrita 
no Atlas das Línguas Mun-
diais em Perigo pela UNES-
CO em 2010. - (ZAP)
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DR. NAO NORMAN 
SIPULA
FALECEU

Seus afilhados Felizmina Zita e 
Maxcêncio Tamele, netos Elpídio e 
Clodoaldo Tamele comunicam com profunda dor o 
falecimento do seu padrinho e avô, Dr. NAO NORMAN 
SIPULA, ocorrido no dia 28/1/2022, na RSA, cujo fu-
neral se realiza no dia 5/2/2022, em Giyani-Limpopo, 
antecedido de velório na Igreja Presbiteriana, em Da-
veyton, no dia 2/2/2022. À Família Sipula, em especial 
as madrinhas Gwen e Antónia, primos Petunia, Joey, 
Et, Kondzo, Maphefo e Tatenda apresentam profundos 
sentimentos. Descanse em paz padrinho.

908

MÁRIO ARTUR 
BASTOS
FALECEU

Sua mãe Helena Panagiotes, 
irmãos Tina, Lina e Maria, 
cunhados, sobrinhos e demais 
familiares comunicam com profunda dor o fa-
lecimento do seu ente querido MÁRIO ARTUR 
BASTOS, ocorrido no dia 29/1/2022, em Ma-
puto, cujo funeral se realiza no dia 1/2/2022, 
às 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório na capela do Hospital 
Central, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

907

PAULINO LIBOMBO

(Vítima de acidente de viação)

Sua esposa Delfina Libombo, filhos, ir-
mãs, primos e restantes familiares comuni-
cam o falecimento do seu ente querido PAU-
LINO LIBOMBO, ocorrido no dia 29/1/2022, 
vítima de acidente de viação, cujo funeral se 
realiza na terça-feira, dia 1/2/2022, em local e 
hora por anunciar oportunamente.

909

DR. NAO NORMAN 
SIPULA
FALECEU

É com profunda dor e consternação 
que Rosa e Amosse Zitha e família 
comunicam a morte do seu compadre Dr. NAO NOR-
MAN SIPULA, ocorrida no dia 28/1/2022, na RSA, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza no dia 5/2/2022, em 
Giyani, Lipompo-RSA, antecedido de velório em JHB, 
no dia 2/2/2022, na Igreja Presbiteriana de Daveyton. 
À família Sipula e em especial às esposas Gwen e 
Antónia, filhos Petunia, Joey, Et, Kondzo, Maphefo e 
Tatenda apresentam sentimentos de pesar. Paz à sua 
alma.

908

PITA TEMBE
(1.º ano de eterna saudade)

Papá, faz um ano que Deus te levou para junto Dele. Vamos 
seguindo com a vida, nunca te esqueceremos. Para sempre 
viverás nos nossos corações. Saudades eternas de sua espo-
sa Nora Aloi, filhos Tininha, Sarita, Celeste, Cláudia, Armindo e Cecí, neta Vivi, 
genros Inácio e Juma. Descansa em paz papá.

1222

ESTEVÃO FABIÃO MANANZE
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos 
os trabalhadores comunicam com profunda dor e consterna-
ção o falecimento do Sr. ESTEVÃO FABIÃO MANANZE, filho 
do Sr. Fabião Zacarias Mananze, trabalhador reformado deste 
Banco, ocorrido no dia 14/1/2022, em Maputo, vítima de doença. 
As cerimónias fúnebres tiveram lugar no dia 15/1/2022, no Cemitério do Zimpeto, 
pelas 14.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

892

JOÃO JOSÉ
(1 ano de eterna saudade)

São 365 dias de muita saudade e profunda saudade. Parece que 
foi ontem que partiste para a glória, mas já passa um ano. Sua 
esposa Ermelinda Zibia (Minda) filhos, irmãos, netos, primos, 
sobrinhos, cunhados e demais familiares comunicam que pela 
passagem de 1 ano do desaparecimento físico do seu ente que-
rido JOÃO JOSÉ (Jota, Jota), em sua memória irão celebrar pelas 18.00 horas de 
hoje, dia 31/1/2022, uma missa na Paróquia Santo António da Polana e sábado 
dia 5/2/2022, deposição de flores, pelas 8.00 horas, no Cemitério de Michafutene. 
Que Deus continue lhe dando eterno descanso.

LUCIANO NGUIRAZI
FALECEU

Sua esposa Catarina Esperança Luís Nguirazi, filhos, genro, 
noras, sobrinhos, netos e demais familiares comunicam com 
profunda mágoa, dor e consternação o desaparecimento físico 
do seu esposo, pai, avô e sogro, LUCIANO NGUIRAZI, ocorrido 
no dia 28/1/2022, na cidade de Tete, vítima de doença, cujo funeral se realiza  no 
dia 1/2/2022, no Cemitério de Mpháduè, pelas 14.00 horas, antecedido de missa de 
corpo presente, na Sé Catedral de Tete, às 9.00 horas e às 10.00 horas cerimónia 
de Estado, no Salão Nobre do Conselho Municipal. Paz à sua alma. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º 

andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE DOMINGOS 
ALEXANDRE MUIANGA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de sete de Dezembro de dois 
mil e vinte e um, exarada de 
folhas trinta e seis verso a 
folhas trinta e sete verso, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos 
e oitenta e dois, traço “D”, no 
Terceiro Cartório Notarial, 
perante mim, 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 
DOMINGOS ALEXANDRE 
MUIANGA, no estado de 
solteiro, residente que foi no 
Bairro de Hulene “A”, cidade de 
Maputo.
Que ainda pela mesma 
escritura pública foi declarado 
como único e universal 
herdeiro de todos os seus bens 
móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias, seu filho 
Elton Domingos Muianga, 
menor, natural de Maputo e 
residente nesta cidade.
Não houve lugar a inventário 
obrigatório.
Que não há quem com ele 
concorra à sucessão.

Maputo, aos 25 de Janeiro de 
2022

O Conservador Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO
A Excelentíssima Senhora Doutora Sandra Fungulane 
Emílio, Juíza de Direito, da Primeira Secção do 
Tribunal Judicial da Província de Nampula

Faz saber que nesta Secção correm seus termos uns 
Autos de Execução para Pagamento de Quantia 
Certa, com Processo Sumário, registados sob 
o número sessenta e quatro, barra dois mil e 
vinte, pendente nesta Secção, movidos por Fayade 
Hassan Abacassamo, contra Mussa Diquissione, 
para o pagamento da quantia de 2 400 000,00MT 
(dois milhões e quatrocentos mil meticais), 
foi penhorado um imóvel localizável na cidade de 
Nampula, Avenida do Trabalho, fracção autónoma 
E, 2º andar esquerdo, do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob 
o nº 1045, fls. 148, do livro B-3, composto por dois 
quartos, uma sala comum, uma cozinha e duas casas 
de banho.

São desta forma, nos termos do que dispõe o artigo 
864º, do Código do Processo Civil, convocando-se os 
credores, as entidades legais e o cônjuge, para venda 
por proposta em carta fechada, nos termos do artigo 
890 do CPC, para, no prazo de 10 (dez) dias, que 
começa a correr depois de finda a dilação de mais 
15 (quinze) dias, contados da data da publicação 
do presente anúncio no jornal “Notícias”, em duas 
edições, designa-se o próximo dia 2 de Março de 
2022, sob pena de se proceder a respectiva venda à 
revelia deles.

Nampula, aos 13 de Janeiro de 2022

(Ilegível)

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

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE JAIME NGUENHA 
MATCHEVE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura outorgada no dia 
vinte e sete de Janeiro de dois mil 
e vinte e dois, lavrada de folhas 
cem a cento e um, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trinta e nove “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil 
com Funções Notariais, perante 
mim, EDMA HELENA TCHAMO 
MADEIRA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício nesta Conservatória, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de JAIME NGUENHA MATCHEVE, 
de cinquenta e dois anos de idade, 
natural de Maputo, no estado 
que era de solteiro, com última 
residência habitual na vizinha 
África do Sul, filho de António Boma 
Matcheve e de Adelaide Nhacuave 
Nguenha, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e 
universais herdeiros dos seus bens, 
seus filhos: Mário Jaime Matcheve, 
António Jaime Matcheve, 
Adelaide Jaime Matcheve, 
solteiros, maiores, Celeste Jaime 
Matcheve, Carmina Jaime 
Matcheve e Ana Jaime Matcheve, 
solteiros, menores, todos naturais 
de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)
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VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

VENDE-SE
PROPRIEDADE numa área de 5 hectares, 
com Duat, situada na zona de Infulene-
Manduca, perto da 2M, vende-se. Contacto: 
83-3097242 ou 84-8992093, sem 
intermediários.

1203

CHAMADA DE CREDORES
No âmbito da liquidação e dissolução da SMI- Sociedade de Manutenção Imobiliária, Lda , solicita-se 
a comparência dos credores resultantes da prestação de serviços e outros fornecedores.
Neste contexto os visados devem apresentar-se até ao prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data da publicação deste aviso na Sede da Sociedade, sita na Avenida Zedequias Manganhela, 
520,  rés-do-chão, munidos de documentos comprovativos.
Importa salientar que apenas serão consideradas as dívidas da SMI, Lda que forem reclamadas e 
devidamente comprovadas no prazo acima estabelecido.
Quaisquer dúvidas poderão ser dirigidas à Comissão Liquidatária da SMI, Lda no endereço acima.

A Comissão Liquidatária
(Ilegível) 

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022
1196
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O Governo de Moçambique, através do Ministério da Terra e Ambiente/Administração 
Nacional das Áreas de Conservação tem, desde 2007, um Acordo com a Fundação François 
Sommer-Fundação Internacional para a Gestão da Fauna (FFS-IGF) para o Apoio Técnico 
e Financeiro a de Gestão e Desenvolvimento do Parque Nacional do Gilé. 

É neste âmbito que a FFS-IGF pretende contratar para o Parque Nacional do Gilé, 4 
Técnicos de para reforçar o quadro de pessoal no sector de Desenvolvimento Comunitário 
dos quais: 1 Oficial de Desenvolvimento Comunitário e 3 técnicos de campo. 
 
1. Requisitos Para Oficial de Desenvolvimento Comunitário

•	 Ter nacionalidade moçambicana com idade compreendida entre 18-35 anos
•	 Conhecimento de línguas lomwe/macua é uma vantagem;
•	 Capacidade de trabalhar sob pressão e em zonas remotas;
•	 Capacidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade;
•	 Habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
•	 Ter carta de Condição de Moto 
•	 Grau de Licenciatura em Desenvolvimento Rural, Agronomia, Engenharia 

Florestal ou Conservação dos Recursos Naturais;
•	 Ter pelo menos 2 anos de experiência em trabalhos de Educação Ambiental, 

Saúde, Conservação de Recursos Naturais;
•	 Conhecimento do Português essencial, conhecimento do inglês uma vantagem;
•	 Ter Conhecimentos sobre Mitigação de Conflito Homem-Fauna Bravia

1.2.  Requisitos para Técnicos de Campo
•	 Nacionalidade moçambicana com idade compreendida entre 18-35 anos 
•	 Domínio da língua Lomwe é essencial;
•	 Experiência de trabalho comunitário;
•	 Experiências em projectos ligados a Conservação da biodiversidade, Género, 

Agricultura de Conservação;

•	 Capacidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade;
•	 Conhecimento do Português é essencial;
•	 Conhecimento em Apicultura é uma vantagem;
•	 Carta de condução de moto é uma vantagem;
•	 Ter noções básicas sobre Mitigação de conflito Homem-Fauna Bravia ;
•	 Ter ensino técnico-profissional na área de Agricultura, Floresta, Desenvolvimento 

Rural e áreas afins 
•	 As candidaturas dos membros das comunidades locais estão encorajadas

2. Local de trabalho
O local de trabalho é no Parque Nacional do Gilé, nas comunidades que vivem na sua Zona 
Tampão

3. Documentos Exigidos 
Os documentos exigidos para os candidatos são: CV, Fotocópia do BI (Dentro do prazo), 
Certificado de Habilitações Literárias, Registo Criminal válido e Carta de motivação. 

Os interessados poderão submeter suas candidaturas no endereço físico do Parque 
Nacional do Gilé, Localizado no acampamento de Musseia, Posto Administrativo de 
Mulela, distrito de Pebane, Província da Zambézia ou   através dos endereços electrónicos.

f.bonde@parquenacionaldogile.gov.mz 
s.mudodiua@parquenacionaldogile.gov.mz
b.guillot@parquenacionaldogile.gov.mz

4. Validade: O concurso é valido até ao dia 10 de Fevereiro de 2022, apenas os 
candidatos seleccionados serão contactados para entrevistas, Incentiva-se as 
candidaturas de Mulheres.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO GILÉ

ANÚNCIO DE VAGA

PROCURA-SE

PROCURA-SE uma pessoa com ex-
periência em fazer forno para pizzaria 
de tijolo próprio. O interessado pode 
entrar em contacto pelo nº 84-4274679.

1021

FÁBRICA de produção de água mine-
ral, em funcionamento, com maquinaria 
completa, localizada no distrito de Namaa-
cha, província de Maputo, vende-se por 
650 000USD. Contacto: 84-0427438/87-
0227439.   1084

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

TEM terrenos para habitação na Som-
merschield2, Costa do Sol, Dona Alice, 
Mapulene e KaTembe; terrenos na 
praia em KaTembe e Ponta Malongane; 
quintas de 1 hectare em KaTembe. 
Ligue e agende uma visita. Contacto: 
84-3999454, GLS Imobiliária.

894

APARTAMENTO constituído por quarto 
grande, com guarda-fato, sala comum, 
cozinha, casa de banho reabilitada, cor-
redor, duas varandas privadas de frente 
e de trás, dois quintais privados, um a 
frente e outro atrás, R/C, vende-se por 
3 500 000,00MT, no Bairro da Malhan-
galene, perto da Embaixada da Rússia. 
Também tem dependência composta por 
quarto, sala, cozinha, 1wc e tudo dentro. 
Contacto: 82-5741630, 87-3299770 ou 
84-5825825.

1228

APARTAMENTO tipo 2, no Bairro Cen-
tral, num prédio com duas flats e esta-
cionamento para dois carros por baixo 
do prédio, perto da EDM, vende-se por 
5 500 000,00MT. Contacto: 84-7735350, 
86-2616200 ou 82-4692711

1228

APARTAMENTOS, prédios novos, tipo 3, 
condomínio Rosa, vende-se por 16 000 
000,00MT; tipo 3, no condomínio Golf por 
14 000 000,00MT; tipo 2,  condomínio 
Polana Shopping por 13 000 000,00MT; 
tipo 3, no condomínio Tivane por 19 000 
000,00MT; tipo 3, no condomínio Maresia 
por 500 000USD; tipo 3 no condomínio 
Imoinvest por 30 000 000,00MT. Contac-
to: 84-8383889 ou 84-8121492.

899

MORADIA no Bairro do Triunfo, tipo 5, 
com 3 suites e cozinha espaçosa, vende-
-se por 22 000 000,00MT; moradia tipo 
4, com suites, 2 salas, 2 cozinhas, pis-
cina, condomínio Aysha Garden por 34 
000 000,00MT; moradia independente, 
tipo 8, com 4 suites, anexos 10 carros, 
espaço 20x40m², na Sommerschield 1, 
Indy Village. Contacto: 84-8383889 ou 
84-8121492.

899

APARTAMENTO novo, tipo 3, com 1 
suite, num prédio pequeno, no Triunfo, 
vende-se por 7 500 000,00MT; apar-
tamento tipo 2, espaçoso, com 2wc, 
no Bairro Polana, próximo da Villa das 
Mangas por 8 000 000,00MT; aparta-
mento tipo 3, espaçoso, 1 suite, na Mao 
Tsé-Tung, Consulado de Portugal por 15 
000 000,00MT. Temos opções. Contacto: 
84-8383889 ou 84-8121492.

899

FLAT tipo 2, totalmente remodelada, num 
2º andar, no Bairro da Coop, próximo 
do Supermercado Luz, vende-se por 5 
500 000,00MT; flat tipo 3, num R/C, com 
dependência, próximo da Padaria Lafões 
por 6 000 000,00MT; flat tipo 3, num 2º 
andar, com garagem, próximo da Electri-
cidade por 11 000 000,00MT. Contacto: 
84-8383889 ou 84-8121492, Nozé.

899

LOJAS com escritório, no Alto Maé, 
próximo da estátua e ao lado do King 
Pie/antigo Talho Mena, vende-se com 
urgência a 6 500 000,00MT. Contacto: 
84-8576280/86-5745300.

1264

FLAT tipo 3, com 2wc, cozinha ameri-
cana, dependência e garagem, prédio 
pequeno, bem localizada, no B. Polana, 
próximo da Av. Julius Nyerere, vende-se; 
flat tipo 3, com 2wc, cozinha moderna e 
dependência, no B. Central, próximo do 
jardim Dona Berta por 6 700 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

1263

PRECISA-SE

IMOBILIÁRIA precisa para vender e 
arrendar em tempo recorde de: mora-
dias, geminadas, flats, lojas, armazéns, 
propriedades, etc. Contacto: 84-2141920 
ou 84-3536800, Wilson.                  

1017

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

1263

VIVENDA tipo 2, no Bairro da Malanga, 
perto da Assembleia da República, com 
cozinha moderna, ar-condicionado, 
pronta a habitar, arrenda-se por 25 
000,00MT. Contacto: 84-6948857 ou 
84-2335100.

1197

FLAT tipo 2, num 1º andar, com cozi-
nha americana, estacionamento para 2 
carros, segurança 24 horas, no Condo-
mínio Oásis, na Coop, arrenda-se por 
50 000,00MT. Contacto: 86-3541271, 
84-3135938 ou 84-2803961.

1201

FLAT tipo 3, num 3º andar, no B. Cen-
tral, arrenda-se por 30 000,00; flat tipo 
3, num 7º andar c/suit, na Karl Marx por 
28 000,00; flat tipo 2, num 3º andar, B. 
Central por 27 000,00; flat tipo 2, num 2º 
andar, na Malhangalene por 25 000,00; 
flat tipo 2, num R/C, no Alto Maé por 
25 000,00. Contacto: 84-3966886 ou 
82-5754440.

1226

LOJAS nas avenidas Eduardo Mon-
dlane, 24 de Julho, 25 de Setembro, 
Guerra Popular, Filipe Samuel Magaia, 
Vladimir Lenine, Av. do Trabalho, FPLM, 
Julius Nyerere, Marginal, Av. Angola, 
Av. OUA e Matola, arrendam-se. Con-
tacto: 84-5825825, 82-5741630 ou 
86-2616200.

1228

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Leia Notícias 

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
VIVENDA tipo 4, com suite, 2wc, cozi-
nha americana, dependência, jardim, 
quintal e garagem, no B. Coop, próximo 
da Clínica 222, ideal para habitação ou 
escritórios, vende-se; flat tipo 2, no Alto 
Maé por 4 200 000,00MT, negociáveis; 
flat tipo 3, num 1º andar, na Malhanga-
lene por 5 500 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018957.

1263

ESCOLA com 24 salas e quintal enor-
me, no B. Central, próximo do Jardim 
Dona Berta. NB: em funcionamento; 
vivenda tipo 5, com 5 suites, 3wc, cozi-
nha americana, dependência completa, 
jardim, piscina e quintal para 6 carros, 
no B. Triunfo, zona nobre, vendem-se. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

1263

PROPRIEDADE 100x120, no Bair-
ro Tchumene, próximo da estrada, 
vende-se por 100 000USD. Contacto: 
84-2075176.

1265

MORADIA super luxuosa, tipo 3, com 
sala espaçosa, área de serviço, cozi-
nha americana, copa, 2wc modernas, 
cobertura de placa, a 5 minutos da 
estrada, no Bairro Tchumene II, vende-
-se por 4 200 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-2075176.

1265

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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A 
SELECÇÃO anfitriã, 
Camarões, Burqui-
na Faso, Egipto e 
Senegal selaram no 
pretérito fim-de-

-semana o apuramento para 
as meias-finais do Campeo-
nato Africano das Nações de 
futebol-2021.

No primeiro jogo dos 
quartos-de-final, realiza-
do no sábado, os Camarões 
confirmaram a sua posição 
de favoritos, batendo a gran-
de revelação da competição, 
a Gâmbia, por 2-0, com os 
dois golos a serem aponta-
dos por Toko Ekambi aos 50 
e 57 minutos. Portanto, os 
golos só surgiram na segun-
da parte, pois os anfitriões 
não conseguiram materiali-
zar o domínio em golos nos 
primeiros 45 minutos.

Ainda no sábado, o Bur-
quina Faso surpreendeu ao 
deixar pelo caminho a en-
tão candidata Tunísia, ven-
cendo por 1-0. A selecção 
orientada por Kamou Malo 
afastou os tunisinos graças 
a um golo solitário de Dango 
Ouattara, avançado do Lo-
rient.

As “Águias do Cartago” 
melhoraram na segunda 
parte, mas não consegui-
ram bater Koffi. Nem mesmo 
com mais um elemento em 
campo - Ouattara foi expul-
so após recurso ao VAR - os 
jogadores da Tunísia conse-
guiram chegar, pelo menos, 
à igualdade.

O primeiro jogo das 
meias-finais está agenda-

Camarões, Burquina Faso, 
Egipto e Senegal nas “meias”

Toko Ekambi marcou os dois golos que deram o apuramento aos Camarões, a primeira a selar presença nas meias-finais 

CONTINUAM as peripécias no CAN. Chamados a fa-
zer a antevisão do jogo com a Tunísia, dos quartos-
-de-final (realizado no sábado), o seleccionador do 
Burkina Faso e Adama Guira foram surpreendidos 
com um momento no mínimo insólito.

A AFP revelou que minutos antes de começarem 
as perguntas dos jornalistas, um homem entrou na 
sala de imprensa e levou todo o equipamento de som 
que estava na mesa. O motivo? Uma alegada dívida da 
organização a este técnico de som.

As forças de segurança ainda tentaram apanhar o 
homem, mas o protesto foi bem-sucedido. A confe-
rência de imprensa acabou por se realizar mas com 
o empréstimo de algum material das televisões pre-
sentes.

Microfones “desaparecem”

TÉNIS
Nadal é novo rei da Austrália

O espanhol Nadal ergue a taça

Tyrese Haliburton atingiu a marca invejável de 38 pontos, ajudando os Philadel-
phia a baterem os Sacramento Kings

NBA

Kings em queda livre
OS Sacramento Kings foram 
derrotados em casa dos Phila-
delphia 76ers (103-101) na Liga 
Norte Americana de basquete-
bol (NBA).  

Tyrese Haliburton foi o me-
lhor marcador dos Kings, com 
38 pontos, mais dois do que Joel 
Embiid, dos Sixers, que conse-
guiu ainda 12 ressaltos.

Com a sexta derrota con-
secutiva, os Kings seguem na 
13.ª e antepenúltima posição 
da Conferência Oeste, com 18 
vitórias e 33 derrotas, enquan-
to os Sixers (30-19), que estão 
numa série de quatro vitórias 
seguidas, são terceiros no Este.

Todos os resultados: 
Dallas Mavericks-Indiana Pa-
cers, 132-105; New Orleans 
Pellicans-Boston Celtics, 
97-107; Memphis Grizzlies-
-Washington Wizards, 115-95;  
Miami Heat-Toronto Raptors, 
120-124 e Golden State War-
riors-Brooklyn Nets, 110-106.

O LIVERPOOL anunciou on-
tem, a contratação de Luis 
Díaz. Os “reds” não revelam 
a duração do contrato do in-
ternacional colombiano, refe-
rindo apenas que assinou “um 
contrato de longa duração”.  
O extremo foi contratado pelo 
FC Porto ao Junior Barranquilla 
em 2019. Após duas temporadas 
no Dragão, o “cafetero” explodiu 
na última Copa América e deu 
continuidade à excelente forma 
essa temporada: marcou 16 go-
los e fez cinco assistências em 
28 jogos. Os números incríveis 
de Luis Díaz levaram o Liver-
pool a avançar para a sua con-
tratação: será o novo número 23. 
Entretanto, o emblema portista 
informou a CMVM da transfe-
rência de Díaz para o Liverpool, 
confirmando os 45 milhões de 

Luis Díaz confirmado no Liverpool

Luis Díaz já veste a camisola do Liverpool

euros. O negócio pode chegar 
aos 60 milhões de euros median-
te determinados objectivos.

ADAMA TRAORÉ 
OFICIALIZADO
NO BARÇA
O Barcelona oficializou sába-

do a contratação de Adama Trao-

ré, ex-Wolves. O internacional 
espanhol está assim de regresso 
ao clube onde fez a formação.

Traoré chega ao clube culé 
por empréstimo válido até final 
da temporada, sendo que o acor-
do inclua a obrigação de compra 
do passe do avançado em Junho.

ACUSADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

United suspende
Greenwood
O MANCHESTER United decidiu 
suspender Maso Greenwood, 
depois de a namorada do joga-
dor o ter acusado de violência 
doméstica.

Harriet Robson publi-
cou imagens no Instagram nas 
quais mostrava sérios feri-
mentos, quer no rosto, quer 
nos membros, com um áudio 
no qual ouvia um homem e 
uma mulher, alegadamente, 
ela própria e o do internacio-

nal inglês. “Para que todos os 
que querem saber o que real-
mente Mason Greenwood me 
faz”, escreveu ainda. As ima-
gens foram posteriormente 
apagadas, tal como o áudio. 
Lembre-se que, os “red devils” 
tinham frisado que não iriam 
fazer qualquer comentário às 
acusações de que Greenwood 
era alvo, mas salientaram que 
não iria perdoar qualquer tipo 
de violência. 

RAFAEL Nadal venceu o 
Open da Austrália 2022 ao 
bater Daniil Medvedev por 
3-2 em sets e fez história no 
ténis mundial, com os par-
ciais de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e 
7-5 e ao fim de quase seis ho-

ras de encontro.
Numa exibição incrível, 

o espanhol recuperou de es-
tar a perder 2-0 em sets para 
uma reviravolta tremenda 
e que lhe valeu o 21.o Grand 
Slam da carreira. Rafa Na-

dal deixa, assim, para trás, o 
suíço Roger Federer e o sér-
vio Novak Djokovic, ambos 
com 20, e torna-se no tenista 
masculino com mais troféus 
de Grand Slam conquistados.

Esta foi a segunda vez que 
o tenista de Maiorca ganhou o 
Open da Austrália, depois de 
o ter feito em 2009.

Nas senhoras, o títu-
lo ficou com a australiana 
Ashleigh Barty, número um 
mundial, ao vencer a norte-
-americana Danielle Collins.

 Depois de já ter venci-
do Roland Garros em 2019 e 
Wimbledon em 2021, Barty, 
de 25 anos, somou o terceiro 
“Major” da carreira com um 
triunfo sobre Collins, 30.ª, 
por 6-3, 7-6 (7-2), num jogo 
que durou uma hora e 27 mi-
nutos.

Sem perder qualquer set 
no torneio, Barty voltou a 
dar, 44 anos depois, um título 
no Open da Austrália a uma 
tenista local, repetindo o feito 
de Chris O’Neil, em 1978.

do para quarta-feira, dia 2 
de Fevereiro, os Camarões 
medem forças com o Egipto, 
enquanto o Senegal, vice-
-campeão da última edição, 
bate-se com Burquina Faso 
no mesmo dia. Ambos os jo-
gos têm início marcado para 
as 21.00 horas. A final reali-
za-se no próximo sábado à 
mesma hora.  

Já ontem, nos dois em-
bates que fecharam a ron-
da dos quartos-de-final, o 
Egipto foi o primeiro a qua-
lificar-se com um triunfo 
sobre o Marrocos, por 2-1. 
Vitória alcançada no prolon-
gamento, após um empate 
a um golo no final do tem-
po regulamentar. Marca-
ram para os egípcios Salah, 

aos 53 minutos, Trezeguet 
aos 100, a passe de Salah, a 
grande figura do encontro. 
Os marroquinos até tinham 
tido um início promissor ao 
adiantarem-se no marcador 
aos sete minutos através de 
uma grande penalidade bem 
convertida por Sofiane Bou-
fal.

Minutos depois foi a vez 

dos senegaleses e guineen-
ses entrarem em campo. A 
vitória acabou sorrindo aos 
vice-campeões africanos, 
por 3-1, com golos de Fama-
ra Dedhiou (28), Chehikhou 
Koualé (68) e Ismaila Sarr 
(79). O tento de honra dos 
guineenses foi da autoria 
de Jannick Buyla, aos 57 
minutos.

PUBLICIDADE
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sa-

bão com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha 

uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

O 
FERROVIÁRIO da Bei-
ra venceu ontem, por 
6-0, a formação do 
Futebol Clube Cha-
ma da Unidade com 

uma goleada à moda antiga em 
partida a contar para a segunda 
jornada do Campeonato Pro-
vincial de Sofala. 

Os “locomotivas” apre-
sentaram-se, desta vez, mais 
fortes e com alguns jogadores 
da equipa principal. Os tentos 
foram apontados por Maré, 
Celso, João, Bene e Nelo, este 
último que “bisou” na parti-
da.

Não seria um escândalo se 
o embate terminasse com nú-
meros mais “gordos”, se não 
fossem os vários falhanços, 
alguns dos quais de forma es-
candalosa. 

O jogo teve um único sen-
tido, o guarda-redes “loco-
motiva” não defendeu sequer 
um remate ao longo dos 90 
minutos.

No jogo mais esperado da 
jornada, a formação do Estrela 
Vermelha da Beira, que esteve 
de fora na primeira jornada 
devido ao número ímpar de 
equipas, venceu o Sporting 
por 4-2 num jogo em que os 
jovens dos “leões” não atira-
ram toalha ao chão e lutaram 
até ao apito final.

Agora  sob o comando 
técnico de Ivo Gonçalves, os 
“leões” entraram mal no jogo 
e o treinador teve que mexer 
na equipa logo aos 22 minutos. 
Com vários erros cometidos, o 
Estrela, com jogadores expe-
rientes, chegou ao primeiro 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE SOFALA

Ferroviário vence com
goleada à moda antiga

golo através de Gentil, aos 16 
minutos, depois foi a vez de 
Taibo ampliar a vantagem. O 
Sporting reduziu no final da 
primeira parte por intermédio 
de Zaina, na transformação de 
uma grande penalidade.

Quando se pensava que 
iriam ao intervalo com o mes-
mo resultado, eis que mais 

um erro defensivo fez com 
que Avelino chegasse ao golo.

No segundo período, 
o jogo equilibrou-se e os 
“leões” chegavam com fre-
quência à baliza contrária ao 
minuto 82 Meigo remata de 
longe para defesa apertada 
do guarda-redes contrário na 
sequência Meigo cobra canto 

directo para o golo. No últi-
mo minuto de compensação, 
Dacho tranquiliza após bela 
jogada iniciada por Michel.   

No segundo embate do sá-
bado a formação do Matched-
je da Beira venceu o Futebol 
Clube da Beira, por 2-1, num 
jogo em que os “militares” 
não entraram bem na partida 

e sofreram o  tento aos 23 mi-
nutos por intermédio de San-
de. Quando se pensava que o 
(FCB) iria dilatar a vantagem, 
eis que o experiente Palinga 
chega ao empate na transfor-
mação de grande penalidade 
nos minutos finais do primei-
ro tempo. 

Na etapa complementar, 
a turma de Matchedje entrou 
melhor e não deu chance ao 
adversário que não se encon-
trava em campo. Foi daí que 
apareceu o golo da reviravolta 
aos 82 minutos por intermé-
dio de Kely. 

O primeiro jogo do dia 
entre as formações da Asso-
ciação dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacio-
nal (ACCLN) da Gorongosa 
conseguiu o primeiro pon-
to ao empatar sem abertura 
de contagem com o Têxtil 
do Púnguè. As duas equipas 
jogaram abertamente ao 
ataque, mas pecavam na fi-
nalização com várias oportu-
nidades claras de golo. 

Os “fabris” da Manga só se 
podem queixar de si mesmos, 
porque foi quem mais teve 
oportunidades de violar a ba-
liza contrária. 

Quem tirou proveito foi a 
formação da Gorongosa que 
teve a oportunidade de vencer 
o jogo, mas também cometeu 
o mesmo erro. 

Reduzido a 10 unidades já 
no final da partida por agres-
são a um adversário contrário, 
o Têxtil foi encurralado pelos 
jogadores da ACCLN até ao 
minuto final.

A PRIMEIRA jornada do Torneio de Abertura da 
província de Maputo foi amputada devido à não 
realização da partida entre a Escola de Sargento 
das Forças Armadas (ESFA) e a Real de Mahela-
ne devido ao estado impraticável do terreno do 
Desportivo da Matola.

A chuva, que caiu intensamente em Maputo, 
deixou o “pelado” do Desportivo da Matola im-
praticável o que forçou o adiamento do jogo que 
teria tido lugar a partir das 13.30 horas de ontem. 

Entretanto, dos jogos realizados destaque 
para a vitória do Desportivo da Matola diante do 
Clube dos Amigos, por 4-0, com dois golos em 
cada etapa. Julinho marcou por duas vezes, en-
quanto Mandoza e Lorde apontaram os restantes 

dois na partida disputada sábado e assistida pelo 
Governador da província de Maputo, Júlio Parru-
que. 

O Atlético derrotou o Clube de Marracuene, 
por 3-0, enquanto Timbercity vencia Associação 
Jeito FC, por 3-2. Já o Ximanganine derrotou o 
Cross, por 2-1.

Entretanto, a segunda jornada disputa-
-se próxima semana tendo como prato forte o 
embate entre Ximanganine e Desportivo, duas 
equipas que venceram na ronda inaugural.

Completam a jornada os embates Atléti-
co-Cross, ESFA-Clube de Marracuene, Clube 
dos Amigos-Jeito FC. e Timbercity-Real de 
Mahelane. 

Chuva amputa ronda 
da “Abertura” de Maputo

O INTERNACIONAL moçambi-
cano, Geny Catamo, fez parte da 
convocatória final para a decisão 
da Taça da Liga frente ao Benfica 
e foi do banco de suplentes que 
ao derradeiro apito saltou como 
uma “mola” para comemorar 
juntamente com os seus colegas a 
conquista de mais um troféu para 
os “leões”. 

Com Geny, a não sair do ban-
co de suplentes, o Sporting até 
entrou com o pé esquerdo, pois 
foi o Benfica a primeira equipa a 
abanar as redes do Estádio Maga-
lhães Pessoa, em Leiria, atrás de 
um portentoso remate de Cebo-
linha aos 23 minutos. 

Na segunda parte, a equipa 
do extremo esquerdo deu a vol-
ta com golos de Gonçalo Inácio 
aos 49 minutos, de cabeça, e de 
Sarabia aos 78, com um rema-
te colocado a não dar hipótese a 
Vlachodimos.

O Sporting venceu a quarta 
Taça da Liga do historial, a se-
gunda consecutiva. O Benfica 
continua a liderar o número de 
conquistas na competição, so-
mando sete.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Geny conquista
Taça da Liga

Com Witi a titular (foi subs-
tituído aos 90 minutos), o 
Nacional recebeu e bateu o 
Porto B, por 1-0, em parti-
da da 20.ª jornada da II Liga 
portuguesa de futebol. O 

único golo do encontro foi 
marcador por Danilovic aos 
29 minutos.

Esta vitória dá ao Nacio-
nal a possibilidade de man-
ter-se no quinto lugar, ago-

ra com 32 pontos, e seguir 
na luta para ocupar uma das 
duas primeiras vagas que 
dão acesso à I Liga. O Porto 
B ocupa o oitavo lugar com 
27 pontos. 

Geny Catamo exibe o troféu

Witi bate Porto “B”

Chaves de Bruno 
supera terceiro classificado
Ainda para a II Liga, o Cha-
ves de Bruno Langa obteve 
uma vitória bastante ani-
madora frente ao Feirense, 
terceiro classificado, por 
3-1. Wellinton Carvalho, 
43 minutos, e Alexsandro 
Ribeiro, 56 , e Kevin, 87, 
marcaram os golos da tur-

ma “transmontana” que , 
deste modo, continua só-
lida na batalha pela subida 
ao escalão maior do futebol 
luso. Ícaro anotou o tento 
da equipa de Santa Maria da 
Feira aos 90+3.

O Chaves ocupa agora o 
sexto posto com 30 pontos, 

menos nove que o Benfica 
B , primeiro classificado. O 
Feirense continua no ter-
ceiro com 36 , e só não caiu 
para o quarto lugar porque o 
Rio Ave (34) empatou com o 
Varzim. Bruno Langa foi ti-
tular , tendo alinhado os 90 
minutos,

Miquissone de fora
na queda do Al Alhy
Com Luís Miquissone de 
fora dos convocados, o Al 
Alhy foi eliminado da Taça 
da Liga do Egipto. Em mais 
uma exibição acizentada , 
os “vermelhos” empata-
ram com o National Bank a 
uma bola, com o tento a ser 
da autoria de Walid Soliman 
aos 51 minutos. Os “bancá-
rios” acabariam por chegar 
ao empate aos 84 por inter-

médio de Mohamed Helal 
na marcação de um penalte.

Com este empate, o 
quarto em cinco jogos, pelo 
Grupo “B”, o Al Alhy ter-
minou na última posição 
com quatro pontos.   

A Taça da Liga é forma-
da por três grupos, sendo 
que os primeiros classifi-
cados apuram-se directa-
mente para as meias-finais 

e os segundos batem-se 
num “play-off” para ser 
encontrada a quarta equi-
pa. Estão apurados Future 
FC (1.º Grupo “A”), Ghazl El 
Mahallah (1.º Grupo “B”) e 
Smouha (1.º Grupo C). 

Já o Al Ittihad (2.º do 
Grupo “A”), Enppi (2.º do 
Grupo “B”) e El Ismaily (2.º 
do Grupo “C”) disputam o 
“play-off”.

MALHANGALENE está já 
em vantagem na corrida 
pelo título do Campeonato 
de Andebol da Cidade de 
Maputo, em seniores mas-
culinos, após vitória, sába-
do, sobre o Costa do Sol por 
22-20 na primeira partida 
do “play-off” da final que 
se disputa à melhor de cin-
co.

Vitória tangencial e 
conseguida a ferros num 
jogo físico e de nervos, o 
que obrigou inclusive o ár-
bitro a ser muito actuante 
no capítulo disciplinar.

O duelo foi de titãs e foi 
disputado até ao limite. O 
resultado nivelado atesta o 
equilíbrio, numa final que 
ainda promete.

Aliás, são quatro jo-
gos ainda por disputar, em 
princípio, sendo que se o 
Costa do Sol não ganhar 
nenhum até ao terceiro, o 
“play-off” terá de terminar 

por aí.
Facto curioso nesta par-

tida que foi bastante con-
corrida pelos amantes do 
andebol é que os parciais 
nas duas metades foram os 
mesmos: 11-10, sempre a 
favor da Malhangalene, que 
está em bom plano para re-
cuperar o título perdido na 
última edição e destronar o 
Costa do Sol, campeão em 
título. 
“MILITARES” TAMBÉM
EM VANTAGEM

Em seniores femini-
nos, o Matchedje derrotou 
o Costa do Sol, por 23-18, 
confirmando o favoritismo 
não só na partida como ao 
título em si.

Depois de uma primeira 
parte pouco conseguida, na 
qual apesar de muita bola 
e volume de jogo houve 
muito desperdício na fina-
lização, na segunda o Ma-
tchedje melhorou consi-

deravelmente e conseguiu 
acabar com a resistência 
“canarinha”.

A primeira metade ter-
minou com o placard a as-
sinalar 11-9 para o Costa do 
Sol, até certo ponto uma 
surpresa. Apesar de ter tido 
pouco bola nessa etapa, as 
“canarinhas” revelaram-se 
exímias na finalização e em 
contra-ataques, recorrendo 
para isso, ao jogo directo.

Só na segunda parte a 
equipa de Matchiki-Tchiki 
teve quebra física, o que foi 
aproveitado pelas “milita-
res” para encetarem a revi-
ravolta. 23-18 foi o resulta-
do final, uma diferença de 
cinco pontos. 

Este “play-off” é tam-
bém a melhor de cinco. A 
próxima série, em ambos 
os sexos, será disputada na 
tarde de quinta-feira, 3 de 
Fevereiro, Feriado Nacio-
nal.

ANDEBOL DA CIDADE DE MAPUTO

Malhangalene adianta-se 
na corrida pelo título

DEPOIS da saída Ejaita Ifone, 
melhor marcador do Moçam-
bola-2021, para o FC Porto “B”, 
chegou a vez do meio-campis-
ta senegalês, Khadre Gueyè, de 
25 anos de idade, deixar o plan-
tel da Associação Black Bulls 
para prosseguir a sua carreira 
na Europa. 

O destino de Khadre é uma 
equipa da segunda liga espa-
nhola, que não nos foi revelada, 
uma vez que ainda não assinou 
o contrato com a referida co-
lectividade, segundo a direc-
ção dos campeões nacionais, 
representados pelo seu director 
desportivo, Dino Dulá.

O jogador seguiu para a Es-
panha na passada quinta-feira, 
tendo já efectuado os testes 
físicos, esperando-se, dentro 
dos próximos dias, a sua oficia-
lização.

Recorde-se que o cra-
que senegalês, ex-capitão dos 
“touros” nos últimos tem-
pos, entrou em Moçambique 
pela porta do Clube do Chibu-
to, tendo, posteriormente, se 

transferido para os actuais 
campeões nacionais.

À semelhança dos nige-
rianos Ejaita, Hammed e do 
liberiano Stephen, com liga-
ções com a Black Bulls, Kha-
dre figura entre os estrangeiros 
que se exibiram no Moçam-
bola-2021 que têm o processo 
de aquisição de nacionalidade 
moçambicana em curso, de-
vendo assim, jogar pela Selec-
ção Nacional.

Com as recentes saídas de 
Ejaita e Khadre, subiu para 
seis o número de jogadores 
dos campeões que não vão 
continuar na equipa este ano. 
Lembrar que os meio-cam-
pistas Pepo Ifone, de naciona-
lidade nigeriana, e Xirasse fo-
ram cedidos por empréstimo à 
Associação Desportiva de Vi-
lankulo, enquanto o avança-
do Eldinho não renovou o seu 
contrato. O guarda-redes Za-
carias também não renovou, 
estando a integrar a equipa 
técnica, na função de treina-
dor de guarda-redes. 

Khadre vai 
jogar na Espanha
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compiladas pelo seu anteces-
sor no cargo, Fatou Bensouda.

Os magistrados pergunta-
ram ao procurador-chefe se o 
seu discurso teria alguma con-
sequência sobre os dois man-
dados de prisão internacionais 
contra Al Bashir, datados de 
Março de 2009 e Julho de 2010, 
devido ao conflito na região 
de Darfur, que, entre 2003 e 
2008, causou a morte de cerca 
de 300 mil pessoas.

O procurador britânico 
respondeu que “não há mu-
danças nas circunstâncias” em 
relação aos referidos manda-
dos de prisão.

Karim Khan explicou que 
o seu discurso “foi um esforço 
para mostrar ao Conselho de 
Segurança da ONU a necessi-
dade urgente de cooperação 
de todas as partes envolvidas, 
para que a investigação avan-
ce”.

O jurista acrescentou que 

não pode prosseguir com a in-
vestigação sem a assistência do 
Governo do Sudão para aceder 
a documentos, cenas de cri-
mes e testemunhas em Darfur.

Depois de quase três dé-
cadas no poder, Al Bashir foi 
deposto, em Abril de 2019, por 
um golpe de Estado, após qua-
tro meses de protestos contra o 
seu governo.

O ex-Presidente foi con-
denado pela justiça sudanesa a 
dois anos de prisão, por posse 
ilícita de moeda estrangeira e 
lavagem de dinheiro, e perma-
nece preso no Sudão enquan-
to decorre o julgamento pelo 
golpe que o levou ao poder em 
1989.

As autoridades do país 
garantiram colaboração com 
a justiça internacional, mas 
por enquanto não ordenaram 
a transferência de Al Bashir 
para Haia, nos Países Baixos.- 
(LUSA)

O 
PROCURADOR-
-CHEFE do Tribunal 
Penal Internacional 
(TPI) assegurou este 
sábado  que o caso 

contra o ex-Presidente suda-
nês, Omar al Bashir, acusado 
em Haia de genocídio, crimes 
de guerra e contra a huma-
nidade, está “longe de estar 
pronto para ser julgado”.

Os respectivos casos de Al 
Bashir e do seu ex-ministro da 
Defesa, Abdelrahim Mohamed 
Hussein, “precisam de provas 
adicionais”, afirmou Karim 
Khan, num documento envia-
do aos juízes na quinta-feira e 
divulgado no site do TPI.

Há uma semana, os juízes 
do TPI exigiram explicações 
do procurador-chefe, depois 
de ter expressado, durante um 
discurso no Conselho de Segu-
rança da ONU, a sua preocupa-
ção com a solidez das provas 
contra Al Bashir e Hussein, 

SEGUNDO O TPI

Caso contra Al Bashir 
ainda “longe de estar pronto”

Omar al Bashir

PROTESTOS de movimentos anti-vaci-
nas levaram este fim-de-semana a tu-
multos em várias partes da Alemanha, 
estimando a participação de 4500 pes-
soas, numa altura em que a incidência 
acumulada de Covid-19 continua a au-
mentar no país.

Em Leipzig, na noite de sábado, um 
grupo de 50 pessoas invadiu o campus 
da clínica universitária naquela cida-
de do leste da Alemanha, distúrbios 
que ocorreram no final de uma marcha 
contra as restrições devido à pandemia 

e contra os planos do Governo alemão 
para impor a vacinação obrigatória.

Outras manifestações de protesto 
com várias centenas de pessoas e um 
total estimado de 4500 participantes 
foram registadas em várias partes da 
Alemanha, segundo a televisão pública 
ARD.

A maior concentração foi em Zwö-
nitz, onde cerca de 1200 pessoas par-
ticiparam no protesto, segundo fontes 
policiais, com alguns incidentes, mas 
de menor relevância, segundo a agência 

Efe.
O Instituto Robert Koch (RKI) de 

virologia reportou ontem uma nova 
incidência cumulativa máxima, com 
1.156,8 casos de infecção por Covid-19 
em sete dias e por 100 mil habitantes, 
o que soma mais um recorde após os 
1.127,7 registados sábado e contrasta 
com a incidência acumulada de 806,8 
casos há uma semana.

O número de infecções verificadas 
nas últimas 24 horas na Alemanha foi de 
118.970, contra 85.440 há uma semana.

RETRATOS das vítimas e rosas bran-
cas acompanharam, ontem, centenas 
de pessoas num desfile para assina-
lar o cinquentenário da morte de 14 
manifestantes em 1972, na cidade de 
Derry, Irlanda do Norte, no chamado 
“Domingo Sangrento” (‘Bloody Sun-
day’).

O confronto em Derry entre ma-
nifestantes católicos, protestantes e o 
exército inglês, a 30 de Janeiro de 1972, 
teve origem num desfile de 10 mil ma-
nifestantes que se deslocavam em dire-
ção à Câmara Municipal mas, antes dis-
so, soldados ingleses dispararam contra 
os manifestantes, provocando a morte a 
14 activistas católicos, alguns menores, 
e outros 26 feridos.

Foi “um massacre nas nossas ruas”, 
afirmou à AFP um dos participantes no 
desfile, Michael McKinney, cujo irmão 

foi morto durante a manifestação pací-
fica pelos direitos civis em Londonder-
ry, segunda cidade da Irlanda do Norte.

“Percorremos um longo caminho 
desde o horror daquele dia”, acrescen-
tou, sublinhando que as famílias ainda 
exigem “o julgamento dos criminosos 
fardados que mataram” os membros 
das suas famílias.

O primeiro-ministro irlandês, Mi-
cheal Martin, tornou-se no primeiro 
líder da República da Irlanda a partici-
par na cerimónia anual, tendo colocado 
uma coroa de flores, assim como o mi-
nistro das Relações Exteriores irlandês, 
Simon Coveney.

Uma segunda marcha teve lugar nas 
ruas de Derry - nome que os habitantes 
preferem ao nome oficial de London-
derry, sinónimo de dominação britânica 
- para assinalar também o momento em 

que os paraquedistas do primeiro bata-
lhão abriram fogo. Em 1998, foi firmado 
o acordo de paz da Sexta-feira Santa que 
pôs fim a três décadas de conflitos que 
provocaram 3500 mortos.

No final de uma investigação que 
durou 12 anos, a mais longa e a mais cara 
do Reino Unido, custando o equivalente 
a mais de 17 mil milhões de meticais, aos 
valores actuais, o então primeiro-mi-
nistro britânico David Cameron pediu, 
num comunicado oficial, desculpas por 
tais actos “injustificados e injustificá-
veis”.

Em meados do ano passado, dois 
militares britânicos acusados do ho-
micídio em 1972 de um líder oficial do 
IRA em Belfast foram formalmente ab-
solvidos porque o juiz considerou que 
as provas apresentadas pelo Ministério 
Público não eram aceitáveis.

O PRESIDENTE da Guiné-Bissau, Umaro 
Sissoco Embaló, afirmou ser um homem 
de fé e que a igreja e a mesquita não po-
dem fazer política.

“Eu sou um homem de fé e a igreja 
não pode fazer política, nem a mesquita”, 
afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, 
depois da cerimónia de entronização do 
novo bispo de Bissau, D. José Lampra Cá, 
que decorreu na catedral de Bissau.

A presença de Umaro Sissoco Embaló 
na cerimónia de tomada de posse do novo 
bispo de Bissau acontece depois de uma 
acesa troca de palavras entre o chefe de 
Estado e representantes da Igreja Católica 
naquele país.

Em Dezembro, após um encontro 
entre o primeiro-ministro, Nuno Gomes 
Nabiam, e representantes com líderes 
religiosos de todas as confissões existen-
tes no país, o bispo de Bissau, falando em 
nome de todas as congregações, pediu um 
entendimento entre os dirigentes políti-
cos e disse ter a convicção de que a Guiné-
-Bissau pertence a todos os guineenses.

O Presidente guineense mostrou-se 
agastado com as declarações e considerou 
que se Lampra Cá pretendesse entrar para 
a política era melhor que aderisse a um 
partido político e que o lugar de religiosos 
é nos seus locais de culto.

Embaló avisou que enquanto for Pre-
sidente da Guiné-Bissau os religiosos não 
terão lugar no Palácio da República.

Em reacção às declarações do chefe 
de Estado, o padre Augusto Mutna Tambá 
disse que deixar de reagir seria “permitir 
uma afronta e abrir um precedente grave 
e que pode comprometer as excelentes 
relações conquistadas entre os diferentes 

sectores da sociedade” guineense.
Mutna Tambá questionou o que faz 

o imame (líder religioso muçulmano) de 
Bafatá, segunda capital da Guiné-Bissau, 
situada no leste do país, no Conselho de 
Estado, onde tem assento como membro, 
ao responder à declaração do Presidente 
Embaló de que os religiosos não têm lugar 
na arena política.

Hoje, nas declarações aos jornalistas, 
o chefe de Estado guineense disse que es-
tar na cerimónia é um dever do Presidente 
da República e que a “Guiné-Bissau é um 
estado laico”, salientando que domingo 
vai à cerimónia de tomada de posse do 
novo presidente da associação de imames 
do país.

“Olhem para quem está aqui”, afir-
mou, referindo-se às pessoas que esta-
vam a assistir ao evento, salientando que 
naquele local estavam fulas, balantas, 
muçulmanos, cristãos e protestantes.

Questionado sobre se a sua presença 
na cerimónia punha termo ao diferendo 
com o novo bispo de Bissau, Umaro Sis-
soco Embaló afirmou não ter diferendos 
com Lampra Cá.

O Papa Francisco nomeou o novo bis-
po de Bissau em Dezembro.

José Lampra Cá substitui no cargo José 
Camnate na Bissign, que renunciou ao 
cargo em 2020, por motivos de saúde.

Na cerimónia, participaram também 
o primeiro-ministro guineense, Nuno 
Gomes Nabiam, e o líder do Partido Afri-
cano para a Independência da Guiné e 
Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões 
Pereira, que recebeu grandes aplausos dos 
presentes quando chegou à catedral de 
Bissau.- (LUSA)

Anti-vacinas causam 
tumultos na Alemanha

Meio século depois 
as memórias do massacre

Igreja e mesquita não 
podem fazer política

AVISA PR DA GUINÉ-BISSAU

“DOMINGO SANGRENTO” 

PS vence eleições 
legislativas em Portugal
O PS vence as eleições legislativas, conforme indicam os resultados 
das sondagens feitas à boca das urnas e que foram lançadas agora 
pelos diversos canais de televisão. Algumas projecções indicavam 
que o PS podia mesmo chegar à maioria absoluta. Outra dava ao 
PS uma vitória entre os 37,5% e 42,5%. Enquanto isso o PSD fica 
com um resultado entre 26,7% e 31,7%. Existia ao longo da noite 
eleitoral uma dúvida sobre qual será a terceira força política, por-
que o Chega e a Iniciativa Liberal tinham, até ao fecho desta edição, 
o mesmo resultado na sondagem. Podiam ter entre 4,5% e 8,5%, 
deixando assim para trás o Bloco de Esquerda e a CDU para a dis-
cussão do quinto e sexto lugares.

Pyongyang testa terceiro 
maior míssil desde 2017
O EXÉRCITO  sul-coreano e o Ministério da Defesa japonês disseram 
que o projéctil lançado no mar pelos norte-coreanos é um míssil 
balístico de alcance intermédio, violando novamente as resoluções 
estabelecidas pelas Nações Unidas. Este é o sétimo teste realizado 
este mês, reafirmando a intenção da Coreia do Norte em reforçar 
as defesas nacionais, enquanto ocorre uma escalada de tensão na 
região da península coreana. De acordo com a avaliação do Esta-
do-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) o lançamento ocorreu às 
07.52 de sábado, horário local (00.52 de ontem em Lisboa), da pro-
víncia norte coreana, na fronteira com a China e é um modelo de 
médio alcance (IRBM). O projéctil percorreu 800 quilómetros a les-
te em direção ao Mar do Japão e teria atingido uma altitude máxima 
de dois mil quilómetros sem entrar nas águas da zona económica 
exclusiva nipónica, sendo o maior desde 2017.

Macron pede libertação 
da investigadora presa no Irão
O PRESIDENTE francês, Emmanuel Macron, pediu a “libertação 
imediata” da investigadora franco-iraniana Fariba Adelkhah, que 
está presa no Irão. Macron fez o apelo durante um “longo telefone-
ma”, realizado com o Presidente iraniano, Ebrahim Raïsi, de acor-
do com um comunicado da presidência francesa. Fariba Adelkhah, 
uma antropóloga de 62 anos, está presa no Irão desde junho de 
2019. A investigadora estava em prisão domiciliária desde Outubro 
de 2020, mas foi mandada de volta à prisão no início deste mês. Fa-
riba Adelkhah recebeu uma sentença de cinco anos por “reunião e 
conluio” contra a segurança do Irão. Grupos de direitos humanos 
acusam os radicais das agências de segurança do Irão de usar deti-
dos estrangeiros como moeda de troca por dinheiro ou influência 
nas negociações com o ocidente.

PR italiano reeleito 
O PARLAMENTO  italiano elegeu Sergio Mattarella para um novo 
mandato como chefe de Estado, depois dos partidos terem sido in-
capazes de encontrar uma alternativa durante sete votações con-
secutivas. Mattarella, de 80 anos, obteve os 505 votos necessários, 
a maioria absoluta dos 1.009 “grandes eleitores” - 630 deputados, 
321 senadores e 58 delegados regionais -, na oitava votação, o que 
resultou num grande aplauso no parlamento. O actual mandato de 
Mattarella termina a 3 de Fevereiro e o chefe de Estado já tinha in-
dicado que não queria a renovação para um segundo mandato de 
sete anos, mas ontem reconheceu que aceitará o apoio dos partidos 
que comunicaram a intenção da sua reeleição. A eleição do Presi-
dente da República decorria há uma semana sem acordo quanto a 
um nome, o que prolongava a incerteza que pesa sobre o futuro do 
primeiro-ministro, Mario Draghi, e da coligação governante.

Junta militar sem controlo 
total de Myanmar
A JUNTA  militar que tomou o poder em Myanmar a 1 de Fevereiro de 
2021 continua sem conseguir controlar totalmente o país apesar da 
violência contra os opositores, que preparam protestos no primeiro 
ano do golpe. Os generais birmaneses não esperavam uma resistência 
tão forte quando, há um ano, puseram fim a uma década de transição 
democrática no país, ao derrubarem o governo eleito do prémio Nobel 
da Paz Aung San Suu Kyi, depois de uma esmagadora vitória nas urnas 
da Liga Nacional para a Democracia (LND). Suu Kyi, de 76 anos, man-
tida em local secreto e já condenada a seis anos de prisão, incorre em 
décadas de detenção em processos pendentes, acionados pela junta.
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