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

SEGUNDO PR

País está em trajectória
de recuperação sustentável

M
OÇAMBIQUE en-
contra-se numa 
trajectória de recu-
peração económica 
sustentável, ten-

dência que ocorre num con-
texto em que o país procura 
adaptar-se aos efeitos conju-
gados da Covid-19, ciclones 
tropicais nas zonas centro e 
norte, ataques terroristas em 
Cabo Delgado e, mais recen-
temente, do conflito entre a 

Rússia e Ucrânia.
Esta avaliação foi feita on-

tem, em Maputo, pelo Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, na abertura da XVII 
Conferência Anual do Sector 
Privado (CASP), evento que 
junta representantes do Go-
verno, agentes económicos e 
parceiros internacionais, com 
o objectivo de identificar me-
didas tendentes a melhorar o
ambiente de negócios no país.

O Chefe do Estado expli-
cou que, para fazer face aos 
choques, o Governo apostou 
na realocação dos recursos 
internos e na mobilização de 
apoios externos, bem como 
em diversas medidas de natu-
reza fiscal, numa equação de 
procura de equilíbrio entre a 
saúde e a economia. 

“Não perdemos o nosso 
foco e continuamos a em-
preender no plano de gover-

nação (PQG 2020-2024) e, 
neste contexto, implemen-
támos várias medidas secto-
riais interligadas, incluindo 
no Sustenta (agricultura) e no 
Programa Nacional Industria-
lizar Moçambique (PRONAI)”, 
disse.

Na sua intervenção, o Che-
fe do Estado fez também refe-
rência ao acordo de princípios 
recentemente rubricado entre 
o Governo e o Fundo Mone-

PR exorta o sector privado a internacionalizar os seus negócios 

tário Internacional (FMI) para 
um programa de reformas ma-
croeconómicas e estruturais 
no país, a ser apoiado por esta 
instituição multilateral.

A este respeito, o Presi-
dente da República afirmou 
que o programa visa promo-
ver o crescimento sustentável 
e inclusivo, reforçar a esta-
bilidade macroeconómica e 
imprimir maior dinâmica na 
governação, transparência na 
gestão financeira do Estado e 
no combate à corrupção.

Na ocasião, Nyusi apelou 
também aos participantes para 
usarem a CASP não somente 
para o debate conducente à re-
moção de barreiras aos inves-
timentos, como também para 
a divulgação das potencialida-
des do país e estabelecimento 
de parcerias estrangeiras, atra-
vés da internacionalização das 
empresas moçambicanas.

Enfatizou que, apesar do 
interregno observado pela 
CASP de 2020 a esta parte, o 
Governo operou reformas no 
âmbito da desburocratização 
dos processos de abertura de 
novas empresas e novos in-
vestimentos; na modernização 
da fiscalidade e facilitação do 
comércio externo; na redução 
do risco de crédito e acesso ao 
financiamento e na estrutura 
do mercado, através da ope-
racionalização da estrutura 
da Autoridade Reguladora da 
Concorrência.

“Como se pode ver, as coi-
sas estão a acontecer, o que 
significa que o diálogo está 
a fluir e a trazer resultados”, 
afirmou.

O BANCO de Moçambique decidiu aumentar a 
taxa de juro de referência no mercado interban-
cário (taxa MIMO), de 13,25 por cento para 15,25 
por cento, com vista a manter o controlo da in-
flacção a curto e médio prazo.

O anúncio foi feito ontem pelo governador 
do Banco Central, Rogério Zandamela, que jus-
tificou a medida com a substancial revisão em 
alta das perspectivas de inflacção a curto e médio 
prazo, agravadas por alguns riscos actuais.

Entre estes riscos, segundo Rogério Zan-
damela, destacam-se a escalada do conflito 
geopolítico na Europa e a ocorrência de desastres 
naturais nas regiões centro e norte do país, cujo 
impacto se reflectiu na retoma da economia na-
cional pós -Covid-19.

O governador afirmou que o aumento da taxa 
MIMO visa manter o controlo da inflacção de 
modo a permitir um processo gradual de transi-

ção para taxas de juro de um dígito, menos de 10 
por cento, num contexto de retoma do programa 
com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e de 
execução de projectos de gás natural.

“As projecções apontam para a acele-
ração da inflacção geral, a curto e médio 
prazo, a reflectir, com efeito directo, no 
aumento dos preços dos combustíveis e dos 
produtos alimentares e o impacto dos de-
sastres naturais”, disse Zandamela, garan-
tindo que o país continua em condições de 
importar bens e serviços por mais de cinco 
meses. Entretanto, segundo o governador 
do Banco Central, mantêm-se as previsões 
da recuperação da actividade económica 
em 2022, como resultado do relaxamento das 
medidas restritivas da Covid-19, execução de 
projectos energéticos em Inhambane e na Bacia 
do Rovuma, em Cabo Delgado.

BM agrava taxa de juro

DESVIO DE 113 MILHÕES DEMETICAIS

Réu Monjane admite ter
falsificado documentos

WALTER MBENHANE

JOSÉ Monjane, constituído réu 
no caso do desvio de 113 mi-
lhões de meticais da Direcção 
Nacional do Trabalho Migrató-
rio (DTM), afirmou ontem em 
tribunal que recorreu a facturas 
e recibos falsos, passados pela 
empresa Vetabres-Agro-pecuá-
ria, propriedade do co-réu Her-
menegildo Nhatave, para regu-
larizar processos na instituição 
em 2014. 

Ouvido pelo terceiro dia 
consecutivo, o réu disse, em res-
posta às questões colocadas pelo 
Ministério Público, representado 

pelo procurador Armando Par-
ruque, que solicitou à empresa 
para passar facturas e recibos 
porque o Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC) 
estava a solicitar estes documen-
tos no âmbito do processo em 
julgamento.

Explicou que tais documen-
tos visavam justificar a aquisição 
de produtos e equipamentos 
diversos, na sequência de pro-
jectos de reinserção social dos 
ex-mineiros e seus dependentes 
na zona sul do país.

Clarificou que em 2014, 
numa data de que já não se re-

corda, deslocou-se ao distrito de 
Magude, província de Maputo, 
para negociar as facturas e reci-
bos com Hermenegildo Nhatave, 
igualmente réu nos presentes 
autos. 

Monjane disse não ter infor-
mado o co-réu Hermenegildo 
Nhatave que estes documentos 
estavam a ser solicitados pelo 
GCCC, mas sim que eram para 
regularizar alguns processos na 
DTM.

Referiu que, aquando da 
aquisição de bens para os pro-
jectos de reinserção social dos 
ex-mineiros e seus dependen-

tes, não teve acesso às facturas 
e recibos porque as lojas não 
emitiam estes documentos. Ex-
plicou que tais bens foram com-
prados nas províncias de Maputo 
e Inhambane.

O réu afirmou que a DTM 
não chegou a celebrar contratos 
com a empresa Vetabres-Agro-
-pecuária do réu Hermenegil-
do Nhatave para a prestação de
qualquer serviço ou fornecimen-
to de bens. 

Relativamente aos 350 mil 
meticais depositados na sua sua 
conta, a partir de uma da DTM, o 
réu respondeu que não sabia do 

referido pagamento. 
Acrescentou que parte do 

valor, que não precisou, foi usa-
do na implantação dos projectos 
de reinserção social dos ex-mi-
neiros e seus dependentes nas 
províncias de Maputo e Gaza.

Relativamente aos 660 mil 
meticais pagos à empresa Mulher 
e Investimentos, propriedade da 
esposa do Pedro Taimo, o co-réu 
José Monjane disse que são refe-
rentes aos pagamentos de mate-
rial de construção para a implan-
tação de projectos de reinserção 
social dos ex-mineiros e seus 
dependentes.

ENTRE 130 e 150 camiões podem 
deixar de atravessar diariamen-
te a fronteira de Ressano Garcia 
para o Porto de Maputo, pela 
EN4, transportando minérios 
extraídos na República da África 
do Sul. 

O facto resulta da inaugura-
ção, ontem, do Terminal Inter-
nacional Ferroviário de Trânsito 
de Minérios na região fronteiri-
ça do distrito da Moamba, com 
capacidade para manusear 5950 
toneladas por dia, o equivalente 
a um comboio e meio (cerca de 
90 vagões).

O ministro dos Transportes 
e Comunicações, Janfar Abdulai, 
considera que os minérios, dada 
a sua característica e volumes 
envolvidos, constituem carga 
eminentemente ferroviária, não 
fazendo sentido que continuem 
a ser transportados por camiões, 
provocando o desgaste precoce 
de estradas. 

Justifica que foi nesta base 
de entendimento que o Gover-
no decidiu pela revitalização da 
linha férrea de Ressano Garcia 
para atender à demanda cres-
cente deste serviço.

O ministro observou que 

hoje se tornou normal um ca-
mião percorrer mais de 1500 
quilómetros, entre estradas as-
faltadas e de terra, para trans-
portar e entregar mercadorias.

Acrescentou que, do ponto 
de vista económico, o mais van-
tajoso seria transferir a carga de 
longa distância para as ferrovias 
ou para modal marítimo, dei-
xando o camião para as viagens 
curtas e para a interligação de 
carga e descarga entre esses mo-
dais.

Sublinhou que o investi-
mento de cerca de 20 milhões de 
dólares para a construção e ope-
racionalização de todo o projecto 
do terminal é parte das medidas 
em curso para tornar o Corredor 
de Maputo mais competitivo e 
eficiente, bem como gerar mais 
postos de trabalho no sector dos 
transportes e comunicações.

Já o presidente do Conselho 
de Administração da Empre-
sa Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM), Miguel 
Matabel, foi mais ambicioso ao 
considerar que a perspectiva 
da sua empresa é duplicar a ac-
tual capacidade de manuseio de 
carga mineira que actualmen-

te cruza a fronteira de Ressano 
Garcia para Maputo.

“Queremos passar para três 
comboios por dia (de 60 vagões 
cada), correspondendo a 340 
camiões por dia. Ou seja, 10.200 
camiões/mês podem sair da es-
trada”, referiu Matabel.

O gestor ferroviário afirmou 
ainda que, além deste grande 
benefício de redução do con-
gestionamento do tráfego rodo-
viário, sobretudo entre Matola e 
Maputo, bem como o aumento 
do volume dos minerais trans-
portados na Linha de Ressano 
Garcia, o terminal ontem inau-
gurado permitirá a redução da 
poluição ambiental, um mal de 
que todos somos chamados a 
combater.

O novo terminal resulta de 
uma parceria estabelecida entre 
os CFM e a TLG, SA. Foi conce-
bido para receber camiões bas-
culantes da África do Sul das 
6.00h às 22.00h, de acordo com 
o horário de funcionamento da
fronteira. No entanto, o terminal
está a funcionar 24 horas por dia 
para o carregamento do minério
em vagões, com destino ao Porto 
de Maputo e Matola.

TRANSPORTE DE MINÉRIOS

Terminal de Ressano Garcia
pode descongestionar EN4

O número de camiões que circulam na EN4 vai reduzir com o novo terminal  

Erosão de solos periga 
vidas em Marrupa

Acordo com FMI abre 
acesso a financiamentos

Três províncias sem casos 
activos da Covid-19

Nyusi empossa juízes e abre 
Fórum Urbano Nacional

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, con-
fere posse hoje, no seu gabinete de trabalho, a 
três juízes conselheiros do Tribunal Adminis-
trativo. Trata-se de Amélia Mangujo Simbine, 
Nelson Jeque e Cláudio Pene, recentemente no-
meados. Ainda hoje, o Chefe do Estado dirige a 
abertura do II Fórum Urbano Nacional, que se 
realiza sob o lema “Urbanização, uma priorida-
de para o desenvolvimento sustentável”.

Lançado programa para 
massificar gás de cozinha

O MINISTÉRIO dos Recursos Minerais e Energia 
(MIREME) lança amanhã o programa “Massifi-
cação da utilização do gás de cozinha”, inicia-
tiva do Governo que pretende expandir o uso 
deste recurso nas famílias moçambicanas. O 
acto terá lugar no posto administrativo de An-
chilo, distrito de Nampula, onde será igual-
mente inaugurada uma unidade de enchimento 
de gás. 

CERF desembolsa fundos
para atender à emergência

O FUNDO Central de Resposta à Emergência (CERF) 
das Nações Unidas alocou quatro milhões de dólares 
ao Governo a fim de atender às necessidades urgen-
tes decorrentes da crise humanitária que se vive, mais 
concretamente na província de Nampula, em virtude 
da passagem do ciclone tropical Gombe. O montante 
servirá para providenciar apoio em alimentação, saúde, 
água e saneamento, reconstrução de infra-estruturas 
de higiene e abrigo e protecção da população afectada. 
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Erosão dos solos 
aumenta risco 
de vida em Marrupa

Erosão ainda constitui ameaça em Marrupa 
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priado para travar a degra-
dação dos solos.

Afonso Aquimo apela aos 
munícipes para participa-
rem activamente na mitiga-
ção da erosão, plantando ao 
redor das suas residências 
capim da espécie ventígena, 
árvores diversas, além de 
recorrer a outros mecanis-
mos de combate e conten-
ção deste fenómeno que já 
criou crateras de grande di-
mensão na vila de Marrupa.

Garantiu que a edilidade 
vai prosseguir com o pro-
jecto de pavimentação de 
estradas na vila para assegu-
rar a transitabilidade e pro-
tecção das áreas públicas da 
erosão dos solos.

O relevo acidentado que 
a vila de Marrupa apresenta 
concorre para o agravamen-
to da erosão dos solos. Esta 
parcela do Niassa é atraves-
sada por alguns rios que re-
gistam significativo aumen-
to de caudais ao longo de 
maior parte do ano, sendo 
de salientar que três bairros 
residenciais se encontram 
isolados do resto do muni-
cípio, em razão da queda de 
igual número de pontes, si-
tuação criada pela fúria das 
águas. 

A 
EROSÃO dos 
solos na vila de 
Marrupa, no 
Niassa, conti-
nua a preocu-

par, colocando em perigo 
vidas humanas e a existên-
cia de várias infra-estru-
turas sociais e económicas 
públicas e privadas. A solu-
ção deste problema conhece 
adiamentos sucessivos de-
vido à escassez de recursos 

financeiros.
A edilidade refere que as 

intervenções para corrigir as 
causas da erosão dos solos 
devem ser encaradas como 
sendo urgentes e, para sa-
nar o mal, deve-se optar por 
obras de grande engenharia, 
o que vai exigir a contrata-
ção de empresas de cons-
trução civil tecnicamente
competentes.

O Governo central e o 

Banco Mundial celebraram, 
em 2020, um acordo válido 
por cinco anos que prevê o 
desembolso, por esta insti-
tuição financeira interna-
cional, de 5,5 milhões de 
meticais. Segundo o autarca 
de Marrupa, Afonso Aqui-
mo, o montante visa custear 
a execução de trabalhos de 
correcção da erosão dos so-
los que ameaça dividir a au-
tarquia em duas partes.

O “Notícias” ficou a sa-
ber que o desembolso dos 
fundos pelo Banco Mundial 
tarda a acontecer e as razões 
desse facto são escassas. 
A situação não tranquiliza 
a edilidade, que para mi-
nimizar o problema, que 
afecta sobretudo os bairros 
de Nangia e Moagem, está 
a recorrer à construção de 
gabiões, plantio de árvores 
e capim considerado apro-

Massengele quer gestão 
sustentável dos rios
A POPULAÇÃO rural da 
província do Niassa deve 
garantir gestão sustentável 
das fontes de captação de 
água, em particular dos rios, 
evitando, para o efeito, prá-
ticas que podem concorrer 
para elevar os níveis de po-
luição para acima dos míni-
mos aceitáveis.

A exortação foi feita re-
centemente pela gover-
nadora do Niassa, Judite 
Massengele, numa visita de 
trabalho que efectuou ao 
posto administrativo de 
Etatara, tendo salientado 
que o hábito de arremessar 
ou lavar recipientes usados 
para embalar produtos quí-
micos usados para o contro-
lo de pragas e doenças que 
atacam as principais cultu-
ras praticadas pela popula-
ção pode poluir as águas dos 
rios.

A poluição dos rios ele-
va o risco de insucesso das 
metas de produção, sobre-
tudo nos domínios da agri-
cultura e pescas. No en-
tanto, é com a agricultura, 

a base de sobrevivência da 
população, que Judite Mas-
sengele mostra preocupa-
ção, justificando que a po-
pulação usa a água dos rios 
para irrigação das culturas 
através de mecanismos ru-
dimentares.

O distrito de Cuamba, 
localizado no extremo sul 
do Niassa, juntamente com 
Mecanhelas, Mandimba, 
Metarica e Maúa, constitui a 
base da logística da produ-
ção do algodão, que envolve 
cerca de 40 mil produtores 
que recorrem a produtos 
químicos para controlar as 
pragas e doenças que atacam 
o chamado “ouro branco”, o 
que exige dos intervenien-
tes atenção redobrada na
gestão de recipientes usados
para enchimento com estes
químicos.

“Se tivermos rios poluí-
dos, os esforços do Gover-
no para fornecer água em 
quantidade e qualidade à 
população ficarão compro-
metidos”, sublinhou a go-
vernante, anotando ainda 

que Niassa regista chuvas 
abundantes, daí que o Exe-
cutivo quer capitalizar esse 
factor para incrementar os 
níveis de cobertura do abas-
tecimento de água, situados 
actualmente em cerca de 
48 por cento da população, 
para 74 em 2024.

Judite Massengele apro-
veitou a ocasião para apelar 
à população para continuar 
a observar rigorosamen-
te as medidas do protocolo 
sanitário no âmbito da pre-
venção da Covid-19, doença 
que nos últimos dias conhe-
ce abrandamento do nú-
mero de infecções, interna-
mentos e mortes.

Segundo a governan-
te, a manutenção do actual 
quadro epidemiológico da 
doença viral depende da 
atitude da população no que 
concerne ao cumprimento 
das medidas de prevenção, 
nomeadamente a lavagem 
frequente das mãos, distan-
ciamento físico e sobretudo 
o uso da máscara em aglo-
merados.

Pretende-se uma gestão sustentável dos rios 

Melhora oferta de serviços básicos em Sanga

gem.
No entanto, a concretiza-

ção deste desejo depende da 
alocação, pelo Governo, do 
dinheiro referente às taxas de 
exploração de recursos natu-
rais dos anos em atraso.

A construção das referi-
das infra-estruturas sociais 
vai contribuir para reduzir 
as distâncias que os resi-
dentes daquelas localidades 
percorrem actualmente para 

aceder aos serviços. Adicio-
nalmente, poderá contribuir 
para reduzir a incidência de 
doenças diarreicas que resul-
tam do consumo de água não 
tratada captada nas fontes 
a céu aberto, com destaque 
para rios e riachos, segundo 
Saíde Mbongo, representante 
dos membros dos comités de 
gestão de recursos naturais 
de Sanga.

“Acordamos que de forma 

gradual devemos melhorar a 
qualidade das habitações dos 
nossos membros, construídas 
com tijolo queimado. Pre-
tendemos adquirir chapas de 
zinco e outros materiais para 
cobertura das referidas habi-
tações”, sublinhou o entre-
vistado.

Sanga tem grande po-
tencial no turismo, nomea-
damente caça desportiva e 
turismo cinegético, facto que 

atrai turistas de vários pon-
tos dos continentes africano, 
americano e europeu.

O secretário de Estado no 
Niassa, Dinis Vilanculos, que 
assistiu à entrega dos cheques 
às comunidades envolvidas 
na gestão dos recursos na-
turais, apelou a uma melhor 
planificação do uso do di-
nheiro, com vista a contribuir 
para a supressão das princi-
pais necessidades da popu-
lação.

“Como Governo, estamos 
cientes do papel desempe-
nhado pelas comunidades na 
preservação de recursos na-
turais. É em reconhecimento 
desse papel que entregámos 
às comunidades de Maum-
bica, Nova Madeira, II Con-
gresso, Lilumba e Matchedje 
Aldeia cheques com valores 
resultantes das taxas de con-
cessão feitas em 2021 e troféus 
de 2019 na área comunitária 
de conservação de Chipanje 
Chetu”, explicou.

Dinis Vilanculos apelou 
aos governos dos 16 distritos 
para monitorarem os comi-
tés de gestão desses fundos e 
capacitarem-nos com vista a 
contribuírem para a melhoria 
da oferta de serviços essen-
ciais e elevação da qualidade 
de vida da população.

Sanga quer melhorar serviços básicos

Intempéries 
condicionam aulas

QUATRO mil oitocentos e 
cinquenta alunos têm aulas 
de forma condicionada no 
Niassa devido à destruição 
total e/ou parcial de 39 salas 
de aula. Dados da Direcção 
Provincial de Educação em 
nosso poder referem que 187 
professores estão igualmente 
afectados pela destruição das 
salas de aula, maioritaria-
mente do ensino básico, nos 
distritos de Cuamba, Meca-
nhelas, Mavago e Sanga.

Entretanto, 21 das 39 sa-
las de aula destruídas parcial 
ou totalmente pelas intem-
péries já foram reconstruí-
das pelos governos distritais 
e o sector da Educação ao ní-
vel provincial.

As autoridades do sector 
da Educação do Niassa sa-
lientam que, no âmbito das 
construções escolares da 
campanha 2021/2022, está 
em vista a edificação de 281 
salas de aula. Destas, 35 são 
do programa de construções 
aceleradas. com recurso ao 
material convencional. 

No âmbito do Fundo de 
Apoio ao Sector da Educa-
ção, Niassa foi contemplado 
com 151 salas com base em 
material misto e em edi-
ficação nos distritos mais 
afectados pelas intempéries 
que se fizeram sentir nos 
primeiros dois meses do ano 
em curso. A Embaixada da 
Irlanda, que presta apoio ao 
sector da Educação, con-
templou a província com um 
bloco de duas salas de aula 
cujas obras foram concluí-
das.

O abastecimento de água 
para o consumo da comuni-
dade escolar e garantia das 
condições indispensáveis 
para a lavagem das mãos no 
contexto da prevenção da 
pandemia do novo coro-
navírus foi observado com 
rigor pelas autoridades pro-
vinciais da Educação. 

Com efeito, está prevista 
a construção de oito peque-
nos sistemas de abasteci-
mento de água potável em 
igual número de estabele-

cimentos escolares nos dis-
tritos afectados pelos ventos 
fortes. Apurámos que já foi 
concluída a construção de 
um sistema, bem assim de 
quatro pontos de lavagem 
das mãos dos 600 previstos.

O livro de distribuição 
gratuita para o ano lectivo 
de 2022 ainda não chegou 
à província do Niassa, que, 
entretanto, conseguiu alocar 
às escolas 44.692 unidades 
deste material da primeira 
à sexta classe. Na posse do 
sector ainda existem cerca 
de duas mil unidades de li-
vro escolar que serão distri-
buídas mediante solicitação 
das escolas.

Niassa aguarda a recep-
ção dos 1.060.550 de livros 
de distribuição gratuita, de 
acordo com a planificação 
para o presente ano lectivo.

Refira-se que o efectivo 
escolar previsto para o pre-
sente ano lectivo é de 519.187 
alunos que frequentam 1265 
estabelecimentos escolares 
públicos e comunitários.

Alunos recebem aulas de forma condicionada devido à destruição das salas

Superada meta de vacinação contra pólio
QUATROCENTAS e oito mil, se-
tecentas e dezassete crianças 
menores de cinco anos de idade 
foram vacinadas na província na 
primeira ronda da campanha de 
vacinação contra a poliomielite, 
que decorreu de 24 a 27 de Março 
nas regiões centro e norte do país.

A Saúde tinham fixado em 
372.658 o número de crianças por 
vacinar na primeira ronda, uma 
meta superada, o que significa 
que o desempenho foi de 110 por 

cento nesta actividade promovida 
em razão do surgimento recente 
de um caso de poliomielite no vi-
zinho Malawi.

Segundo Ramos Mboane, di-
rector provincial de Saúde do 
Niassa, que avançou a informa-
ção, a superação da meta de-
veu-se fundamentalmente ao 
envolvimento das lideranças co-
munitárias, dinamismo dos técni-
cos envolvidos e disponibilidade 
atempada das vacinas e de meios 

de transporte, entre outros aspec-
tos de logística.

O dirigente acredita que alguns 
pais não levaram os seus filhos 
com idade menor aos cinco anos 
para serem vacinadas por moti-
vos de força maior, exortando-os 
a procurarem a unidade sanitária 
mais próxima da sua residência 
para vacinar as crianças contra a 
poliomielite, que provoca para-
lisia e perda de vida na fase mais 
complicada. 

“A primeira ronda da campa-
nha de vacinação contra a pólio foi 
bem coordenada e, consequente-
mente, bem-sucedida. Sentimo-
-nos forçados a recorrer a embar-
cações e motorizadas para aceder
aos locais de difícil acesso, e acre-
ditamos que os números de crian-
ças vacinadas nesta fase possam
aumentar porque temos brigadas
fixas em actividade nas unidades
sanitárias dos 16 distritos”, disse
Ramos Mboane.

AS localidades de Maumbica, 
Nova Madeira, II Congresso e 
Matchedje Aldeia, no distrito 
de Sanga, querem contribuir 
para a melhoria da oferta de 
cuidados primários de saúde, 
serviços de abastecimento de 
água potável e educação.

Para o efeito, os mem-
bros dos comités de gestão 
de recursos naturais locais 
concordaram em aplicar três 
milhões e quinhentos mil 
meticais provenientes dos 20 
por cento da taxa de explora-
ção de recursos na constru-
ção de cinco postos de saúde, 
igual número de salas de aula 
e abertura de fontes de abas-
tecimento de água potável 
nas respectivas comunida-
des.

Segundo apurámos, as 
obras arrancam nos próxi-
mos dias, sob fiscalização das 
autoridades governamentais 
competentes, visando garan-
tir a resiliência das mesmas. 

A construção de residên-
cias para profissionais dos 
sectores da saúde e educa-
ção afectos às localidades de 
Maumbica, Nova Madeira, II 
Congresso, Lilumba e Mat-
chedje Aldeia constitui outra 
aposta dos comités de gestão 
de recursos naturais, confor-
me apurou a nossa reporta-
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não pre-
cisa tomar medicamentos. Mas atenção, 
é importante ficar em isolamento domi-
ciliar para cortar a cadeia de transmissão, 

porque mesmo sem sintomas pode 
transmitir a doença a outras pessoas

 “Economia para Todos”

Como a taxa de câmbio afecta a inflação?

A taxa de câmbio afecta a inflação por causa dos bens e serviços que compramos 
ou importamos do estrangeiro; 

Por exemplo, quando o Metical perde valor ou deprecia em relação ao rand 
sul-africano, serão necessários mais meticais para comprar a mesma quantidade 
de randes para importar bens e serviços, originando o aumento do preço desses 
bens e serviços em meticais;

Numa economia como a de Moçambique, onde importamos a maior parte de 
bens e serviços para o consumo, a depreciação do Metical tende a criar mais 
inflação;

COMO A TAXA DE CÂMBIO AFECTA A INFLAÇÃO?

Se ocorrer uma forte depreciação do Metical por um longo período, 
os agentes económicos podem procurar mais moeda externa para 
guardar e obter mais ganhos, no futuro, provocando mais deprecia-
ção e maior inflação.

O que o Banco de Moçambique pode fazer quando há uma 
forte depreciação do Metical?

O objetivo do Banco de Moçambique é manter a inflação baixa e 
estável. Quando a depreciação do Metical aumenta a inflação acima 
do valor definido, o Banco de Moçambique pode incrementar a taxa 
MIMO para reduzir a circulação de meticais; 

Por seu turno, a redução da circulação de meticais contribui para diminuir 
a procura de moeda externa, favorecendo a apreciação do Metical;

Refira-se que o Banco de Moçambique não tem uma meta da taxa de 
câmbio.

Além de afectar a inflação, as variações da taxa de câmbio afectam 
toda a economia.

A ASSOCIAÇÃO Rede dos 
Direitos Humanos (ARDH) 
submeteu ontem uma peti-
ção ao Ministério da Admi-
nistração Estatal e Função 
Pública para revogação da 
cobrança de taxas de estacio-
namento rotativo e de reali-
zação de manifestações festi-
vas, considerando-as ilegais. 

Trata-se de taxas cobra-
das pelo Conselho Munici-
pal de Maputo (CMM) desde 
2014 e 2015, respectivamen-
te, mas que nos últimos dias 
têm levantado debates aces-
sos nas redes sociais e não só.

Por um lado, coloca-se 
em causa a falta de vigilância 
dos carros que pagam o es-
tacionamento rotativo e, por 

A
S organiza-
ções comu-
nitárias que 
lidam com 
pessoas vi-

vendo com o HIV/SIDA 
na cidade de Maputo pas-
sarão a realizar acções de 
monitoria lideradas pelas 
comunidades, medida que 
visa melhorar a qualidade 
dos serviços no tratamento 
da epidemia nas unidades 
sanitárias. 

Trata-se de um pro-
grama financiado pela US 
President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief (PEP-
FAR) ao Secretariado Exe-
cutivo do Conselho Nacio-
nal de Combate ao HIV/
SIDA (CNCS), no âmbito do 
fortalecimento dos siste-
mas de resposta nacional à 
doença.

Para tal, o CNCS im-
plementa o programa em 
quatro províncias, uma 
das quais a cidade de Ma-
puto, onde vai actuar em 
seis unidades sanitárias 
nos distritos municipais 
KaMavota, KaMubukwana, 
KaMaxakeni e KaMpfumu.

Neste contexto, o Con-
selho Provincial de Com-
bate ao HIV/SIDA da cidade 
de Maputo realizou ontem 
uma formação destinada às 
organizações comunitárias 
por forma a melhorarem as 

O FESTIVAL de produtos 
nativos agro-pecuários, 
interrompido por dois 
anos devido à pandemia 
da Covid-19, retomou 
semana passada com 
ambição de feiras men-
sais. 

Denominado “Festival 
de Produtos da Terra”, o 
evento, organizado pelo 
município de Maputo, 
tem como objectivo po-
tenciar a captação de 
renda e criação da rique-
za das famílias que vivem 
na base de agro-pecuá-
ria e pesca rudimentar, 
dando-lhes facilidades e 
oportunidades de divul-
gação e comercialização 
dos seus produtos.

Este ano, o festival é 
organizado sob lema “Por 
uma agricultura amiga do 
ambiente e da saúde pú-
blica”.

De acordo com o 
técnico agrónomo Val-
do Hilário da Costa, do 
Conselho Municipal de 

Maputo, a escolha des-
te lema visa mostrar ao 
mundo o comprometi-
mento da autarquia numa 
agricultura que olha para 
aspectos ambientais e de 
sustentabilidade.

Os expositores re-
ferem que a feira é uma 
oportunidade de cons-
ciencialização do público 
sobre a importância de 
dar primazia ao produto 
nacional.

Acrescentam que o 
evento deve ser espelho 
para futuras réplicas pe-
los distritos do país, com 
enorme potencial agro-
-pecuário.

A primeira feira do
ano teve lugar na últi-
ma sexta-feira, na Praça 
25 de Junho, na baixa da 
cidade, com a participa-
ção de cerca de 30 expo-
sitores que apresentaram 
produtos como hortíco-
las, cereais, derivados de 
amendoim, mandioca, 
coco, entre outros.

Fortalece-se 
resposta ao HIV/SIDA

habilidades na planifica-
ção, implementação, mo-
nitoria e gestão das sub-
venções, para assegurar o 
cumprimento das metas e 
o alcance dos objectivos.

Segundo a secretária-
-executiva do organismo,
Aldevina Tsambe, cada
organização comunitá-
ria receberá 1,2 milhão de
meticais para desenvolver
acções nas comunidades.

Acrescentou que a for-
mação constitui momento 
de reflexão participati-
va em torno da resposta à 
epidemia, num contexto 
de esforços conjuntos para 
a redução de novas infec-
ções e garantia de qualida-
de de vida aos infectados e 
afectados pelo HIV.

“Pretendemos reduzir 
o índice de novas infecções
através da massificação de

acções de monitoria lide-
radas pela comunidade, 
em que para tal contamos 
com a parceira das organi-
zações no seguimento de 
pacientes a nível comuni-
tário”, vincou.

A cidade de Maputo 
conta com 65.984 pessoas 
vivendo com HIV/SIDA 
e 31.314 novas infecções, 
segundo os dados oficiais 
mais recentes.

Retoma festival
de produtos da terra

A próxima feira está marcada para o dia 29 de Abril
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ESTACIONAMENTO E FESTIVIDADES

ARDH pede anulação 
de cobrança de taxas

outro, o facto de para fazer 
festa ser necessário desem-
bolsar um valor às autorida-

des.
O presidente da ARDH, 

Sérgio Matsinhe, argumen-

tou que, ao se aprovarem as 
taxas, deve haver uma con-
tra-prestação, o que no seu 
entender não está a ser ob-
servado.

“Estamos indignados 
ainda porque na resolução 
43/2015, de 14 de Outubro, 
não está claro o plano de exe-
cução ou a gestão do valor 
cobrado, se o município, por 
exemplo, vai garantir a segu-
rança ou limpeza durante as 
festas”, disse Matsinhe.

Acrescentou ainda que os 
munícipes já estão sufocados 
pelo agravamento do preço 
dos combustíveis, de modo 
que se devia rever a cobrança 
pelo estacionamento na ca-
pital do país.
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  063/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Março
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,37 4,45      4,41
  Botswana Pula 5,55 5,66      5,61
  eSwatini Lilangueni 4,37 4,45      4,41
  Mauricias Rupia 1,43 1,46      1,44
  Zâmbia Kwacha 3,52 3,59      3,56

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 518,84 529,18    524,01
  Malawi Kwacha 78,13 79,69     78,91
  Tanzânia Shilling 27,30 27,84     27,57
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,37 13,63     13,50
  Canada Dolar 50,72 51,73     51,23
  China/Offshore Renminbi 9,94 10,13     10,04
  China Renminbi 9,95 10,15     10,05
  Dinamarca Coroa 9,45 9,64      9,55
  Inglaterra Libra 83,14 84,80     83,97
  Noruega Coroa 7,31 7,46      7,39
  Suécia Coroa 6,80 6,94      6,87
  Suíça Franco 68,27 69,63     68,95
  União Europeia Euro 70,32 71,73     71,03

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,4997100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.926,81000
Venda..............  1.927,58000

Maputo,  31.03.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Prazo

FPC

16,25%2.349,73

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

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

- - -

-

-

--

-

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 30-mar-22 23-mar-22 23-mar-22 30-mar-22
Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

13,39% 13,39%
13,38% 13,38%Taxa últimas 6 colocações 13,37% 13,38%

13,38%

16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22
13,36% 13,38% 13,39% 13,37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 924,00 900,00 320,00 2.144,00
07 dias 200,00 13,25%

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 141.397,56

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.493,44

13,25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18,60%
5,30%
13,30%

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

2.953,34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 2.151,00 817,00 2.968,00

31 - 63 dias

11.090,44

21-mar-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

9.428,67

Taxa Média Ponderada - 13,38% 13,39% 13,38%
Data última colocação 

Total / Média

21-mar-22 21-mar-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

146.891,0088.905,0025.480,00
13,37%

32.506,00

Valor Títulos Vendidos 83.180,752.591,51

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%
11-out-16

13,30%

83.180,75

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 30 de Março de 2022. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :30/03/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 UBA  63,25  64,52   63,25   64,52  63,25  64,52 

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  30.03.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

SEGUNDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Acordo com FMI abre 
mais portas para
mercados financeiros
O 

PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
afirma que o acordo 
de princípios alcan-
çado entre o Governo 

moçambicano e o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
para a implementação de um 
programa de reformas ma-
croeconómicas vai ajudar a 
melhorar o acesso do país aos 
mercados financeiros inter-
nacionais, atrair mais Inves-
timento Directo Estrangeiro 
(IDE) e impulsionar a realiza-
ção dos objectivos de desen-
volvimento.

O acordo de princípios 
para a implementação de um 
programa vai ser apoiado pelo 
Fundo, através do instrumen-
to de financiamento alargado 
para o período 2022-2025.

Segundo o Chefe do Estado, 
que falava ontem, em Maputo, 
na abertura da XVII Conferên-
cia Anual do Sector Privado 
(CASP), o programa visa pro-
mover o crescimento susten-
tável e inclusivo, reforçar a 
estabilidade macroeconómica 
e imprimir uma dinâmica na 
governação, transparência na 

gestão financeira do Estado e 
do combate à corrupção. 

“É importante fazer uma 
referência de que, quando se 

fala do possível retorno do FMI 
não se deve pensar que é mais 
uma caixa de apoios financei-
ros que estão disponíveis para 

Moçambique, através do Fun-
do. Se for é muito bom, mas o 
importante é esta confiança e 
honra que devolvemos ao país, 

que abre portas para o mundo 
para que não sejamos vistos 
como uma nação problemáti-
ca”, explicou.

Filipe Nyusi quer um empresariado mais competitivo e robusto

LUÍSA DIOGO

País desafiado a fazer
reformas certeiras
A ECONOMISTA e antiga pri-
meira-ministra, Luísa Diogo, 
considera que, com o  acordo 
de princípios alcançado entre 
o Governo e Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) para
a retoma da ajuda, chegou o
momento de o país apostar em
reformas mais certeiras e que
estimulem o sector produtivo.

“É bom saber que chegou 
o momento e tem que se olhar
para o sector produtivo de ou-
tra maneira. Tem que se apos-
tar, agora, em reformas que
promovam uma transforma-
ção estrutural da área do fisco 
também. Portanto, significa 
que tudo tem que ser feito para que o sector produtivo triunfe 

e dê os seus resultados”, disse.
Relativamente ao impac-

to esperado com a retoma do 

apoio do FMI, Luísa Diogo ex-
plicou que “quando se acende 
um farol, os barcos dirigem-se 
para lá e é o que acontece com 
os parceiros internacionais”.

“Veremos imediatamen-
te os movimentos do Ban-
co Mundial, dos diferentes 
parceiros da União Europeia 
e outros bancos regionais a 
seguirem o exemplo porque 
sempre querem ver um acor-
do com o FMI. Portanto, é o 
farol que demonstra a con-
fiança e a certeza de que o 
país está a ser bem governado 
do ponto de vista macroeco-
nómico”, afirmou.

A fonte Acrescentou que 

o sector privado deve res-
ponder favoravelmente ao
"comando" que o Presidente
da República deu para a inter-
nacionalização das empresas
moçambicanas.

“Esta é a primeira mensa-
gem histórica que o Governo 
de Moçambique dá para as 
suas empresas: internaciona-
lizem-se! E isso significa que 
elas devem olhar, primeiro 
para a região e depois procu-
rar o mercado internacional. 
Portanto, não há dúvida de 
que as nossas empresas es-
tão à altura de começarem a 
pensar para além da fronteira 
moçambicana”, enfatizou.

RICARDO SENGO

Moçambique 
aprimorou
mecanismos
de credibilidade

O ECONOMISTA moçambicano, Ricardo Sengo, considera que 
com o acordo de  princípios para o reinício de financiamento do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) aos programas de desenvol-
vimento do país, Moçambique aprimorou a sua credibilidade nos 
mercados financeiros internacionais.

“O regresso do FMI a Moçambique significa também o acredi-
tar nos processos de reformas, revitalização da economia liderado 
pelo Governo. Mas mais do que o próprio apoio do FMI este acordo 
transmite um bom sinal aos investidores, uma vez que o país passa 
a ter um risco aceitável e, por conseguinte, a atrair mais investi-
mentos estrangeiros”, disse.

Luísa Diodo, economista e antiga primeira-ministra

Ricardo Sengo, economista e presidente do pelouro de política e serviços financeiros na CTA

Privados defendem 
celeridade nas reformas
A CONFEDERAÇÃO das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA) defende uma 
maior celeridade na implementação das re-
formas pelo Governo, como forma de permi-
tir uma recuperação rápida do crescimento 
económico. A ideia foi defendida ontem, em 
Maputo, pelo presidente da CTA, Agostinho 
Vuma, na abertura da XVII Conferência Anual 
do Sector Privado (CASP), tendo acrescenta-
do que a celeridade das acções teria também o 
potencial de acelerar a recuperação económi-
ca do sector empresarial. 

Segundo Vuma, o sector privado entende 
que a serem implementadas em tempo útil, 
estas acções poderão contribuir sobremaneira 
para a solução dos vários problemas que en-
fermam as empresas, resultantes dos efeitos 
das sucessivas crises que assolaram a econo-
mia nacional.

“No entanto, existe no seio do sector em-
presarial a percepção de que estes programas, 
planos e estratégias não têm estado a ser im-
plementados com a devida celeridade e efi-
cácia e que a sua acção tem sido insuficiente 
para mitigar o efeito da crise nas empresas e 
garantir a sua recuperação, crescimento e ro-
bustez”, disse. 

De acordo com a fonte, como resposta, 
tornou-se importante realizar uma avaliação 
do grau de implementação de algumas das 

acções previstas no Programa Quinquenal do 
Governo (PQG) para o período 2020-2024 e 
propor medidas para a sua aceleração.

Nesse sentido, uma das acções apontadas 
pelo sector privado é o investimento nas in-
fra-estruturas de transporte e logística, onde 
as ligações entre os campos produtivos da 
região Centro e Norte com os centros indus-
triais de processamento e mercado da região 
sul são negativamente afectadas pelos custos 
de transporte e logística entre as duas regiões.

Vuma explicou que esta questão da quali-
dade das infra-estruturas de transporte Nor-
te-Sul passa pela manutenção periódica da 
Estrada Nacional Número um (EN1) a curto 
prazo e que a médio e longo prazos requer-se 
o seu alargamento para pelo menos quatro
faixas de rodagem. 

“No fortalecimento das Pequenas e Mé-
dias Empresas (PME), a CTA entende que para 
além de medidas de incentivos fiscais é  tam-
bém importante o pagamento de dívidas do 
Estado com as empresas sendo esta uma das 
formas de apoiar a fortificação da  tesouraria 
das PME”, avançou. 

Durante os três dias da CASP, estão pre-
vistas salas de negócios que irão discutir um 
pacote total de 990 milhões de dólares norte-
-americanos. Estes negócios têm o potencial
de gerar mais de 20 mil postos de empregos.
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Conselho de Administração
Unidade Gestora Executora das Aquisições UGEA Central

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO N° 06/UGEA–CENTRAL/CFM/2022

Contratação para Fornecimento de Equipamentos, Materiais Consumíveis 
para Instituições do Ensino Técnico Profissional

A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique E.P., convida as empresas 
interessadas a apresentarem propostas para a Fornecimento de Equipamentos, 
Materiais Consumíveis para Instituições do Ensino Técnico Profissional.

Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concursos no CFM, 
Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA) - Central, sita na Praça dos Trabalhadores, 
Entrada Principal do Porto de Maputo, Portão nº 6, 1º Edifício à Direita, 1º andar, Maputo 
– Moçambique, ao valor não reembolsável de 4.000,00MT (quatro mil meticais).

As propostas devem ser entregues no endereço acima, até às 10.00 horas do dia 13 de 
Abril de 2022. As propostas recebidas após este limite serão automaticamente rejeitadas 
e devolvidas. 

As propostas serão abertas na presença dos concorrentes e/ou dos seus representantes, 
que desejarem assistir ao acto, às 10.30 horas do dia 13 de Abril de 2022, no endereço 
acima indicado.

As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 
180.000,00MT (cento e oitenta mil meticais), válida por 90 dias. 

As empresas interessadas deverão indicar no envelope o assunto do presente concurso 
(Concurso Público nº 06/UGEA-Central/CFM/2022 – Contratação para Fornecimento 
de Equipamentos, Materiais Consumíveis para Instituições do Ensino Técnico 
Profissional).

Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço acima indicado, 
durante as horas normais de expediente, de segunda a sexta-feira.

Maputo, aos 30 de Março de 2022
UGEA Central do CFM

28742874

República de Moçambique 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Delegação Provincial de Manica 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rutal Manica e 
Sofala

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos do n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se o resultado do concurso 
abaixo discriminado: 

Nº de 
Concurso

Objecto de 
Concurso

Modalidade
Entidade 

Adjudicada
Valor (MT)

354001541/
CP/004-

CONSULT-
FDA/

PADR/2021

Contratação de uma 
instituição financei-
ra (IF) no âmbito da 
operacionalização 

das Subvenções 
(Melhoramento 

dos Serviços Não 
Financeiros). 

Público MOZABANCO 10 224 000,00MT

Chimoio, Março de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Março de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas dezasseis e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 164-D, 
deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de CRISTINA PEDRO, falecida no dia sete de Setembro de mil novecentos 
e noventa e sete, no Hospital Provincial de Tete, casada que era com Bene Filipe, filha de Pedro 
Fanheiro e de Alexandrina Massitela, com última residência habitual no Bairro Francisco Manyan-
ga, em Tete, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua última von-
tade, sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, os 
filhos: ISABEL CRISTINA PEDRO FILIPE, natural de Morrumbene, casada com Eduardo Amosse 

Nhampossa Júnior, BENE VALENTIM PEDRO FILIPE JÚNIOR, natural de Tete, solteiro, ALEX-
ANDRINA PEDRO FILIPE, natural de Tete, solteira, ALBERTINA PEDRO FILIPE, natural de Tete, 
casada com António João Jemuce Nojo e FILIPE PEDRO JÚNIOR, natural de Tete, solteiro, resi-
dentes nas cidades de Maputo e Tete.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à herança da referida CRISTINA PEDRO. 

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Março de 2022 

A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CRISTINA PEDRO

3213

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

SEGUNDA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO CIVIL E NOTARIADO 

DA SEGUNDA CLASSE DE 
NAMPULA

EXTRACTO DE 
HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE ALIMA 

ANDRÉ SABONETE
Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de dez 
de Março do ano dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas trinta 
verso a folhas sessenta e qua-
tro verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número “A”, 
traço três, a cargo de LEONARDO 
ARMANDO, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior, 
se acha lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros na 
qual: GUIDA JUMA ANTÓNIO, 
ANIFA JUMA ANTÓNIO, SAN-
DRA JUMA ANTÓNIO, MARTONI 
JUMA ANTÓNIO e JÚLIO JUMA 
ANTÓNIO, menores, naturais de 
Nampula, residentes em Nampula, 
foram declarados únicos e univer-
sais herdeiros de ALIMA ANDRÉ 
SABONETE, solteira, natural de 
Nampula, com última residência 
no Bairro de Napipine, cidade de 
Nampula.

Que até à data da sua morte não 
deixou testamento nem qualquer 
outra disposição da sua última 
vontade.

Que segundo a lei não existem 
outras pessoas  que prefiram aos 
indicados herdeiros ou com eles 
possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Segunda Conservatória de 
Nampula, aos vinte e três de 

Março de dois mil e vinte e dois

O Conservador e Notário Superior
Leonardo Armando
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POLIOMIELITE 

Vacinação 
supera metas

C
ENTO e quarenta mil e 
cento e noventa e duas 
crianças menores de 
cinco anos de idade fo-
ram vacinadas contra a 

poliomielite na cidade da Beira, 
número que representa o cum-
primento da meta em mais de 
100 por cento, tendo em conta 
as previsões iniciais de imuni-
zar 115.362 petizes.

Os dados, ainda que pre-
liminares, foram fornecidos 
ao nosso jornal pelo chefe de 
Saúde Pública no Serviço Pro-
vincial de Saúde (SPS), Edgar 
Meque, na sequência de uma 
campanha de quatro dias de 
vacinação, que teve início na 
passada quarta-feira, tendo 
terminado no último domingo.

A fonte fez uma avaliação 
positiva dos quatro dias da 
campanha, justificando que 
durante a inoculação dos me-
nores, nenhum registou efeitos 
colaterais ou qualquer outro 
constrangimento.

Edgar Meque queixou-se, 
entretanto, do facto dos técni-
cos terem enfrentado proble-
mas com as vias de acesso para 
alguns bairros da urbe, devido 
à chuva intensa que caiu tor-
nando as vias praticamente 
intransitáveis, principalmente 
para Nhangau e Mungassa.

Ainda assim, a nossa fon-
te enalteceu o envolvimen-
to não só dos profissionais de 
saúde, mas também dos líde-
res comunitários e de outros 
membros da sociedade, o que 
contribuiu para que muitas 
crianças tomassem a vacina 

O MÉDICO-CHEFE da cidade da Beira, 
Manuel Seco, alertou há dias, em entre-
vista ao “Notícias”, que a vacinação não 
deve ser considerada único método de 
prevenção contra o cancro do colo do úte-
ro apontando também o adiamento do 
sexo precoce.

“A vacina, por si só, não é capaz de 
minimizar os riscos de contrair o cancro 
do colo do útero. Algumas pessoas podem 
pensar que assim que receberam a vacina 
estão livres de contrair a doença. Não é 
verdade”, advertiu Seco.

Segundo a fonte, as raparigas de nove 
anos de idade devem reforçar as medidas 
de prevenção, adiando o sexo precoce, de 
forma a evitar que contraiam o Vírus Hu-
mano Papiloma (HPV).

Manuel Seco fez questão de recordar 
que o cancro do colo do útero é um tumor 
que se desenvolve a partir das alterações 

no colo do útero, localizado no fundo do 
órgão genital feminino.

Dentre os vários factores que causam 
esta doença, a fonte apontou o início da 
vida sexual precoce, histórico familiar, 
infecção por HPV que se transmite duran-
te o acto sexual, entre outros.

O médico-chefe explicou que a doen-
ça actua de forma silenciosa, excepto em 
casos já avançados, cujos sinais são o san-
gramento após a relação sexual e fora do 
período menstrual, dores fortes na região 
pélvica, perda de peso, corrimento anor-
mal acompanhado de mau cheiro e sensa-
ção de pressão no fundo da barriga.

Entretanto, Manuel Seco indicou que 
o sector ultrapassou a meta prevista de
vacinação contra o cancro do colo do úte-
ro que era de 8040 raparigas de nove anos
de idade, tendo inoculado mais de 8600
meninas.

De acordo com Manuel Seco, o núme-
ro representa uma cobertura de 108 por 
cento, facto que satisfaz o sector, sendo 
que o objectivo traçado de vacinar para a 
prevenção do cancro do útero foi alcan-
çado.

O dirigente ressalvou, no entanto, 
que, apesar de ter passado a meta estipu-
lada para aquela região do país, o sector vai 
continuar a vacinar raparigas com nove 
anos de idade tanto nas escolas primárias 
completas, através de brigadas móveis, 
como nas unidades sanitárias.

“Ainda existem escolas e centros de 
saúde que não foram abrangidos na totali-
dade. Estamos a falar da Cerâmica, Maro-
canhe  e Manga Mascarenha”.

Em relação ao “stock” de vacinas para 
continuar a imunizar, a nossa fonte asse-
gurou a existência de vacinas suficientes 
no depósito de medicamentos suficientes.

contra a poliomielite.
Entretanto, finda a cam-

panha, os agentes do sector 
da Saúde voltaram para alguns 
bairros a fim de tentar identi-
ficar menores que, eventual-
mente, não tenham sido imu-
nizados.

“Uma equipa de monitoria 
independente está a liderar o 

processo, verificando se todas 
as casas estão marcadas e se 
alguma criança terá escapa-
do à toma da vacina. O nosso 
objectivo é alcançar todos os 
petizes, visando a prevenção”, 
explicou.

Após este processo, será 
feito o balanço final de toda a 
campanha de modo a dar lugar 

à preparação da segunda dose 
a ser administrada no próxi-
mo mês. O interlocutor reve-
lou que a vacinação rápida de 
todas as crianças menores de 
cinco anos de idade é a medida 
de Saúde Pública mais eficaz e 
visa cortar a possibilidade de 
transmissão do vírus e a pro-
tecção da criança. 

Milhares de crianças vacinadas contra a poliomielite

CANCRO DO COLO DO ÚTERO

Saúde desencoraja sexo precoce  

O livro ainda não chega para todos na Beira

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Seis mil livros já disponíveis
SEIS mil livros de distribuição 
gratuita, da primeira e segun-
da classes, já estão disponíveis 
na cidade da Beira, com vista 
a garantir um melhor proces-
so de ensino e aprendizagem 
no presente ano lectivo.

A informação foi partilha-
da ao nosso Jornal pelo direc-
tor distrital da Educação, Na-
cer de Sousa, revelando que 
o número representa apenas
uma parte das 321 mil unida-
des esperadas.

Nacer de Sousa explicou 
que, numa primeira fase, es-
tes meios didácticos deviam 
ter chegado a esta parte do 
país nos finais do mês de Fe-
vereiro, mas tal não se verifi-
cou por razões técnicas, no-
meadamente, de impressão e 
também de transporte.

Recordou que desde o iní-
cio do presente ano lectivo os 

alunos usavam meios alterna-
tivos.

Nacer de Sousa explicou, 
entretanto, que os manuais 
da 1.ª e 2.ª classes não são de-
volvíveis, diferentemente dos 
da 3.ª e 7.ª classes que neces-
sitam de uma maior conser-
vação de modo que possam 
servir para outros alunos no 
ano seguinte. 

A fonte espera que a dis-
tribuição decorra sem sobres-
saltos e que os encarregados 
de educação ajudem os seus 
filhos a cuidar melhor dos li-
vros, encapando-os ou colo-
cando-os em pastas plásticas 
para a sua melhor protecção.

Fez questão de alertar que 
os livros a serem entregues 
nas escolas são de distribui-
ção gratuita pelo que exor-
tou aos pais e encarregados 
de educação a denunciarem 

eventuais casos de venda da-
quele material seja na escola, 
no mercado paralelo ou em 

qualquer outro local.
“O livro é gratuito”, su-

blinhou. 

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



NACIONAL6 Quinta-feira, 31 de Março de 2022

PUBLICIDADE

Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.
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A MINISTRA do Trabalho e 
Segurança Social (MITSS), 
Margarida Talapa, reafirmou 
o compromisso do Governo
moçambicano em dar a maior
assistência possível aos mais de 
21 mil trabalhadores nacionais
na África do Sul.

Talapa deu estas garan-
tias, semana finda, aquando 
de uma visita de trabalho de 
quatro dias ao Serviço de Ad-
ministração do Trabalho na 
África do Sul (SATAS), onde 
se inteirou das condições de 
vida e de trabalho de cidadãos 
moçambicanos que procuram 
oportunidades nas minas e 
farmas do país vizinho.

O ponto mais alto nes-
ta deslocação aconteceu no 
dia 25, quando se reuniu com 
cerca de 200 mineiros mo-

çambicanos que trabalham 
em várias minas localizadas 
na região de Rustenburg.

A ministra reafirmou o 
compromisso do Governo 
no sentido de dar a maior as-
sistência possível aos 21.673 
trabalhadores moçambicanos 
na África do Sul, 18.617 dos 
quais estão nas minas e 3056 
nas farmas, indica uma nota 
do MITSS.

Na mesma visita, a minis-
tra manteve um encontro com 
a comissão de compensações 
por doenças ocupacionais, 
onde discutiu a problemática 
da localização de beneficiários 
que tenham sofrido proble-
mas de saúde provocados por 
doenças ocupacionais duran-
te o trabalho nas minas. 

“Queremos solicitar a ce-

leridade nos processos reme-
tidos e em tramitação junto 
desta comissão desde o ano de 
2019,” disse Talapa.

Por seu turno, a Associa-
ção dos Trabalhadores das 
Minas e Farmas da África do 
Sul (ATMIFAS) manifestou 
satisfação com os esforços do 
Governo para a manutenção 
dos postos de trabalho no país 
vizinho.

A visita terminou com a 
assinatura, no último fim-de-
-semana, de um memorando
de entendimento entre o MI-
TSS e a agência de contratação
e alocação de mineiros – TEBA 
– que viabiliza o pagamento
diferido de salários através de 
contas bancárias individuais 
aos mineiros moçambicanos 
na África do Sul. 

O INSTITUTO Nacional dos 
Transportes Rodoviários (INA-
TRO) foi eleito membro efectivo 
do Comité Executivo do Fórum 
dos Reguladores do Transporte 
Rodoviário da SADC (CBRTR-
-F, na sigla em inglês), em reu-
nião realizada recentemente em
Luanda, Angola.

O INATRO representa Mo-
çambique no Órgão na sua qua-
lidade de regulador do sector no 
país e já fora eleito membro in-
terino do Comité Executivo em 
2018. Chega a membro efectivo 
como corolário do seu desempe-
nho nos últimos quatro anos, em 
que organizou a terceira reunião 

ordinária do órgão, em Março de 
2019 em Maputo. O Comité Exe-
cutivo da CBRTR-F é liderado 
por Angola, eleita presidente do 
órgão em substituição da África 
do Sul. A Zâmbia tem a vice-
-presidência. Moçambique, Na-
míbia, Malawi e Eswatini com-
pletam o órgão.

São objectivos deste fórum a 
implementação das disposições 
do Protocolo dos Transportes, 
Comunicações e Meteorologia 
da SADC sobre a facilitação do 
transporte rodoviário e assegu-
rar a harmonização com a CO-
MESA e a Comunidade da África 
Oriental (EAC, sigla em inglês), 

no âmbito tripartido; coordenar 
entre os estados-membros a im-
plementação de programas con-
juntos de transporte e facilitação 
do comércio; proporcionar uma 
plataforma para formulação de 
políticas, partilha de informação, 
conhecimento e advocacia sobre 
questões do sector de transporte 
transfronteiriço, entre outros. 
Moçambique foi representado 
na reunião de Luanda por uma 
delegação composta por quadros 
do Ministério dos Transportes e 
Comunicações e do INATRO, li-
derada pelo Presidente do Con-
selho de Administração (PCA), 
Chinguane Mabote.

AS autoridades pesqueiras 
da província de Gaza licen-
ciaram no primeiro trimestre 
do presente ano 245 artes de 
pesca, de uma previsão de 
241, e 43 embarcações para a 
pesca desportiva.

Os dados foram avança-
dos ontem por Dalilo Latifo, 
director provincial da Agri-
cultura e Pesca de Gaza, du-
rante a cerimónia que mar-
cou a abertura, a partir de 
amanhã, 1 de Abril, da cam-
panha de pesca 2022, no país.

Dalilo Latifo esclareceu 
que a abertura da campanha 
de pesca não representa o 
fim da adopção de medidas, 
como o defeso e/ou veda da 

pesca, mas sim um dia de re-
flexão sobre as acções e ati-
tudes da sociedade durante 
a exploração destes recursos, 
por forma a incentivar uma 
educação, que visa proteger 
e preservar os recursos ma-
rinhos assim como o acesso 
à sua exploração sustentável 
de modo a serem também 
usados pelas gerações vin-
douras.   

Por seu turno, Caetano 
Valente, presidente da As-
sociação de Pescadores de 
Xai-Xai, fez voto para que o 
Governo intensifique acções 
de fiscalização de modo a es-
tancar a pesca ilegal, feita no 
período nocturno.

A ESPOSA do Presidente da 
República, Isaura Nyusi, re-
cebeu ontem, no seu gabine-
te de trabalho, o fundador da 
Associação Comunhão Inter-
nacional dos Jovens, Ock Soo 
Park, com o qual manifestou 
interesse de trabalhar na edu-
cação da mente da juventude, 
com vista a influenciar positi-
vamente no comportamento 
social deste grupo.

A Associação Comunhão 
Internacional dos Jovens é um 
órgão que lida com a educa-
ção dos jovens, sobretudo, os 
que se debatem com proble-
mas de integração social.

Com a contribuição da 
associação da Coreia do Sul, 

Isaura Nyusi acredita que ha-
verá superação de vários obs-
táculos que os jovens enfren-
tam. 

“Reafirmamos a nossa 
disponibilidade em estreitar 
as nossas relações bilaterais 
com a Associação Comunhão 
Internacional dos Jovens nes-
ta área de actuação, com vista 
a lograrmos sucessos a curto, 
médio e longo prazo”, disse.

A primeira-dama parti-
lhou com o reverendo pastor 
Ock Soo Park as actividades 
desenvolvidas pelo seu ga-
binete. Avançou que o órgão 
actua na assistência humani-
tária aos grupos vulneráveis, 
educação, cultura e desporto. 

Nestas áreas, segundo Isaura 
Nyusi, está incluso a educa-
ção emocional como veículo 
estabilizador da mente hu-
mana.

O gabinete da primeira-
-dama actua ainda na área da
saúde da mulher, rapariga,
criança, bem como em maté-
rias ligadas ao género.

Por seu turno, Ock Soo Par 
confirmou a desejo de traba-
lhar com os jovens moçambi-
canos na área da educação da 
mente, a fim de estes melhor 
contribuírem para o desen-
volvimento do país.

A associação de Ock Soo 
Par opera em vários países do 
mundo.

A
S províncias de Cabo 
Delgado, Nampula e 
Gaza não têm casos 
activos da Covid-19 
e nem registam no-

vas infecções pela doença, há 
vários dias, confirmando a 
melhoria significativa nos in-
dicadores de controlo da pan-
demia no país.

Nos últimos dias, a evo-
lução da Covid-19 tem sido 
caracterizada por um núme-

ro crescente de indivíduos 
curados, aliado à uma relativa 
descida na cifra de infecções, 
internamentos e óbitos rela-
cionados à doença.

O país conta, actualmente, 
com 47 doentes em isolamen-
to institucional ou domiciliar, 
sendo que Manica e Sofala 
tem apenas um infectado em 
seguimento cada. Entretanto, 
a cidade de Maputo e provín-
cia da Zambézia concentram 

o maior número de casos ac-
tivos com 15 e 13 infectados,
respectivamente.

Entre terça-feira e ontem, 
foram registados mais cinco 
casos positivos de um total de 
889 amostras testadas, o que 
representa uma positividade 
de 0,56%.

As autoridades sanitárias 
não registaram internamento 
ou alta hospitalar, permane-
cendo sob observação médi-

ca quatro pacientes, três dos 
quais estão nos cuidados in-
tensivos em oxigenoterapia.

Há mais de sete dias que 
não há registo de mortes cau-
sadas pela doença, manten-
do-se em 2200 o cumulativo 
de óbitos desde que o país no-
tificou o primeiro caso e Mar-
ço de 2020.

Entretanto, mais 22340 
pessoas foram vacinadas con-
tra a Covid-19, elevando para 

13,2 milhões o número de 
indivíduos que alcançaram a 
imunidade completa, e a taxa 
de cobertura vacinal é actual-
mente 87,1%.

Até ontem 14,3 milhões de 
pessoas haviam tomado pelo 
menos uma ronda da vaci-
na e 307.324 idosos, doentes 
crónicos e profissionais de 
saúde tinham a sua imunida-
de restaurada com a dose de 
reforço.

Três províncias sem 
casos activos de Covid-19

Isaura Nyusi reafirma 
engajamento com o 
bem-estar da juventude

Isaura Nyusi e Ock Soo Par unidos em prol do bem-estar dos jovens

Prevista captura de mais de 400 mil 
toneladas de pescado este ano
CAPTURAR cerca de 476 
mil toneladas, 93% das 
quais do contributo do 
subsector da artesanal, 
bem como alcançar um 
volume de exportações de 
cerca de 12 mil toneladas, 
faz parte das expectativas 
do sector de Pescas para o 
presente ano.

A intenção foi mani-
festada ontem, na Bei-
ra, pela Ministra do Mar, 
Águas Interiores e Pescas, 
Lídia Cardoso, na cerimó-
nia central de abertura da 
época do presente ano, sob 
o lema “Pescar, preser-
vando o mar e os recursos
pesqueiros”.

O aumento da produ-
ção, tendo em conta as 448 
mil toneladas alcançadas 
no ano passado, deve-se 
ao relaxamento das restri-
ções impostas para travar 
a pandemia da Covid-19, 
tanto no país como à esca-
la global.

Já no domínio de licen-

ta global de cerca de 350 
milhões de meticais.

A governante acres-
centou que tal situação 
pode relançar a dinâmica 
da actividade de pesca e 
aquacultura impulsionada 
também pela reabertura 
dos mercados face ao le-
vantamento das medidas 
de restrição.

Paralelamente, poderá 
concorrer para o aumen-
to da produção pesqueira 
deste ano,  implementação 
do programa de economia 
rural sustentável, do pro-
jecto de resiliência rural 
no Norte de Moçambique 

e do projecto de desenvol-
vimento da aquacultura de 
pequena escala.

Luísa Cardoso afirmou 
que das 448 mil tonela-
das da produção de 2021, 
444 foram contribuição 
da pesca selvagem e as 
restantes quatro mil da 
aquacultura, o equivalen-
te a uma subida de 3% em 
comparação ao ano ante-
rior.

Desta produção global, 
11 mil toneladas desti-
naram-se às exportações 
representando um cresci-
mento de 15% comparati-
vamente a 2020.

Secretário de Estado (centro) na cidade de Maputo conversa com revendedoras de 
pescado

Maputo prevê 
crescimento  
A CIDADE de Maputo prevê produzir este ano cerca de 8633 
toneladas de pescado diverso, o que representa crescimento 
em 3,3% quando comparado com a meta de 8350 da campa-
nha anterior. 

A informação foi avançada ontem pelo secretário de Es-
tado da cidade de Maputo na abertura da campanha de pesca 
2022.

Joaquim Vicente encorajou as autoridades comunitárias e 
os conselhos comunitários de pesca a assumirem a responsa-
bilidade primária de garantir o cumprimento das medidas de 
gestão na campanha, para o alcance da produção desejada.

A cidade de Maputo possui cerca de 2485 pescadores, 345 
embarcações e 17 centros de pesca e 43 tanques piscícolas.

Gaza licencia 
245 artes 
de pesca

INATRO no Comité 
Executivo do fórum 
dos reguladores da SADC

ciamento, perspectiva-se 
este ano o alcance de 99 
embarcações de pesca in-
dustrial, 438 semi-indus-
triais, 37.270 artes de pesca 
artesanal e 5522 pratican-
tes de pesca recreativa e 
desportiva, prevendo-se a 
arrecadação de uma recei-

EM VISITA A TRABALHADORES NA RAS 

Talapa reafirma 
assistência aos 
21 mil moçambicanos

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Playstore ou Appstore e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Quinta-feira, 31 de Março de 2022

PUBLICIDADE

Sede:

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

Escritório de Maputo:

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

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

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

DE COMBATE À INCÊNDIO/007/2022 

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

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

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

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

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

seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

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

de equipamentos acoplados aos veículos de combate à incêndio;

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

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

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

,mediante a apresentação de cartas abonatórias);

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

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

Finanças e Segurança Social;

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

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

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

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

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

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

Songo, aos 24 de Março de 2022

858 220 857
geral@powergol.co.mz

NOVO

STOCK
GERADORES

VENHA

CONHECER

AS NOSSAS

OFERTAS

Infraestruturas e instalações elétricas em Baixa, Média e Alta Tensão

Postos de Transformação e Grupos Geradores

Instalações de Climatização, Ventilação e Desenfumagem

Instalações de Redes Hídricas e Sistemas de Bombagem.

22kVA  |  33kVA  |  65kVA  |  110kVA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

www.powergol.co.mz

E.

T.

Stock CATERPILLAR para Entrega Imediata:
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“Chapeiros” ameaçam 
voltar a paralisar

O
S TRANSPORTA-
DORES semico-
lectivos de pas-
sageiros, vulgo 
“chapeiros”, da 

cidade de Nampula ameaçam 
paralisar novamente as suas 
actividades, caso as autorida-
des municipais locais não res-
pondam, hoje, quinta-feira, 
de forma favorável a proposta 
de aumento da tarifa dos ac-
tuais 10 meticais para 15 me-
ticais.

Falando ontem ao “No-
tícias”, o presidente da As-
sociação dos Transportado-
res Rodoviários de Nampula, 
Luís Vasconcelos, disse que 
o aguardado encontro de se-
gunda-feira entre a comissão

mandatada pelos transporta-
dores e o Conselho Munici-
pal não produziu resultados 
satisfatórios, uma vez que a 
vereadora encarregue de dia-
logar com os “chapeiros” não 
foi para além de aconselhá-
-los a aguardar pela realiza-
ção da sessão da Assembleia
Municipal no dia 12 de Abril,
que deverá decidir sobre a
proposta.

Vasconcelos afirmou que 
os transportadores recusam-
-se a esperar até ao dia 12 de
Abril e a sua comissão re-
gressa hoje ao município para 
avisar, em definitivo, que vão 
paralisar a actividade caso
o assunto esteja a ser consi-
derado “de ânimo leve”. Se-

gundo a fonte, os transpor-
tadores sugerem que, dado o 
carácter urgente do assunto, 
a Assembleia Municipal deve 
reunir-se extraordinaria-
mente para “aprovar” a tarifa 
proposta.

Luís Vasconcelos subli-
nhou que os “chapeiros” re-
ferem que só aceitarão uma 
decisão que lhes favoreça 
para não paralisar as suas ac-
tividades. Ou seja, a Assem-
bleia Municipal de Nampula, 
segundo posição dos trans-
portadores, deverá, irreme-
diavelmente, aprovar a tarifa 
de 15 meticais, se os mem-
bros do órgão não quiserem 
ver os munícipes sujeitos ao 
sofrimento a que estiveram 

votados semana passada.
O presidente da ASTRA 

explicou que existem duas 
propostas avançadas ao Con-
selho Municipal, nomeada-
mente uma da agremiação, 
que considera o aumento da 
tarifa para 15 meticais, com 
pontos intermédios de 10 
meticais por rota não com-
pleta, e a dos transportadores, 
de tarifa única de 15 meticais. 

Refira-se que, terça-feira 
da semana passada, o secre-
tário de Estado na província 
de Nampula, Mety Gondola, 
reuniu-se no seu gabinete de 
trabalho com o presidente 
do Conselho Municipal, Pau-
lo Vahanle, e o presidente da 
ASTRA.

Os operadores dos transportes semicolectivos de passageiros ameaçam de novo paralisar a sua actividade

ALEGANDO CUSTOS OPERACIONAIS ELEVADOS

O PREÇO de venda do 
pão poderá aumentar nos 
próximos dias, sob alega-
ção dos custos operacio-
nais elevados para que ele 
chegue à boca do cidadão. 
Ontem, os dirigentes da 
Associação Moçambicana 
de Panificadores (AMO-
PAO) em Nampula foram 
ao gabinete do secretário 
de Estado, Mety Gondola, 
para manifestar o desejo 
de subir o preço de venda 
deste alimento para mui-
tas famílias.

Dados apresentados 
pela agremiação indicam, 
por exemplo, que desde 
2018 o pão, cujo peso é de 
800 gramas, custa cinco 
meticais, quando o preço 
da farinha de trigo custa-
va 1400 meticais o saco de 
25 kg. De lá para cá, hou-
ve uma subida do preço da 
farinha na mesma quanti-
dade em 680 meticais.

Os panificadores colo-
caram igualmente preo-
cupação com relação aos 

custos de energia eléctrica 
e o difícil acesso à água, 
em particular na cida-
de de Nampula. Segundo 
explicaram, muitos pani-
ficadores compram água 
em operadores privados, o 
que tem estado a impactar 
na estrutura dos seus re-
cursos operacionais, para 
além da subida do preço 
do combustível.

O presidente da AMO-
PAO, Abdul Hanane, disse 
que os panificadores es-
tão com um défice enor-
me, em consequência dos 
custos de produção, e têm 
estado a “saber geri-lo” 
dentro de muitos desa-
fios. O representante dos 
processadores da farinha 
do trigo junto da empresa 
Bakhresa, Injine Matiqui-
te, lamentou que a guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia 
possa provocar a falta de 
trigo a nível mundial, sen-
do que Moçambique, em 
particular a província de 
Nampula, não será excep-

ção. 
Entretanto, em jeito de 

resposta, Mety Gôndola, 
apelou aos panificadores 
para que façam uma pre-
visão das alterações do 
preço do pão, disponibi-
lizando toda a informação 
relevante sobre os cená-
rios possíveis à AMOPAO.

“Não gostaríamos de 
correr o risco de ter de-
cisões hoje e depois vol-
tarmos a ajustar de tempo 
em tempo. Concordamos 
que com base na referida 
informação, próxima se-
mana poderemos voltar a 
sentar para discutir e en-
contrar equilíbrios”, ga-
rantiu.

Em relação à energia 
eléctrica e água, ficou o 
compromisso de traba-
lhar com a Electricidade 
de Moçambique (EDM) e 
outras instituições, com 
vista a encontrar soluções 
para as preocupações co-
locadas pelos panificado-
res.

AMOPAO tenciona 
aumentar preço do pão

INAE preocupada 
com diversão nocturna
A INSPECÇÃO Nacional de Acti-
vidades Económicas (INAE) está 
preocupada com a diversão noc-
turna, por considerar haver nos 
cidadãos a sensação de que o rela-
xamento das medidas de prevenção 
contra a Covid-19 significa o fim da 
doença.

O delegado da INAE em Nam-

pula, Élio Rareque, disse que os 
restaurantes que detêm licenças de 
portas abertas, por exemplo, en-
tendem funcionar para além das 23 
horas, o mesmo acontece com os 
espectáculos musicais. Rareque ex-
plicou que alguns proprietários ou 
gerentes de restaurantes e gestores 
de espectáculos musicais têm a ten-

dência de violar as orientações, no 
âmbito do decreto.

Garantiu, no entanto, que o or-
ganismo está a trabalhar no sentido 
de corrigir a situação, mas reco-
nheceu que não tem sido tarefa fá-
cil fiscalizar em ambientes onde as 
pessoas já estão praticamente sob 
efeito do álcool.

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Província de Maputo

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇAO DO ESTADO

 SERVIÇO PROVINCIAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Anúncio de Concurso
1. O Serviço Provincial de Economia e Finanças vem por este meio informar a todas empresas interessadas,

sediadas nos distritos abaixo, que está aberto o concurso, para apresentarem as suas propostas em cartas
fechadas:

Nº de 

Ordem

Modalidade de 

contratação

Objecto do 

Concurso

Data-final da 
entrega das 

Propostas 

Data e hora de 

abertura

Validade 

das 

Propostas

1

Concurso Público por Lotes 
27K000141/CL/02/2022.
Lote I: Distrito de 
Matutuíne
Lote II: Distrito da Manhiça
Lote III: Distrito de Boane;
Lote IV: Distrito de 
Marracuene;
Lote V: Distrito da Moamba;
Lote VI:  Distrito de 
Namaacha;
Lote IIV: Distrito de 
Magude

Prestação 
de Serviços 
de Catering 
a nível dos 
Distritos

19/4/2022

Lote: I, II e III
Hora: 9.00 horas

Lotes: IV, V,  VI e VII
Hora: 11.00 horas

19/4/2022

Lotes: I, II e III
Hora 9.15 horas

Lotes: IV,V, VI e VII
Hora: 11.15 horas

120 Dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los no Serviço Provincial de Economia e Finanças, sita na Av: Sain-Saint Dinis, CP n.º 42, 3° Andar,
UGEA, na cidade da Matola, pela importância de 500,00MT para cada Documento de Concurso, depositada no
Banco Barclays, número da conta Nº0004111000352, titular da conta SPEFM.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença de todos os interessados.

4. Data do anúncio de posicionamento: 6/5/2022, Lotes I, II e III às 9.00 horas e Lotes: IV, V, VI e VII às 11.00

horas.

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

Matola, Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
207

II Congresso da OJM
realiza-se de 20 a 22 de Maio

O 
SEGUNDO congresso 
da Organização da 
Juventude Moçam-
bicana (OJM) vai se 
realizar nos dias 20, 

21 e 22 de Maio próximo, na 
província de Nampula, se-
gundo indica um comuni-
cado da Comissão Política da 
Frelimo. 

O órgão remarcou ainda 
para os dias 29 e 30 de Abril 
a realização das conferências 
provinciais do braço juvenil 

desta formação política, en-
contros que vão eleger os ór-
gãos sociais da organização ao 
nível de todas as províncias e 
os delegados ao II congresso.

As deliberações da Co-
missão Política foram toma-
das na 70.ª sessão realizada na 
quarta-feira em Maputo, sob 
liderança do presidente do 
partido, Filipe Nyusi, reunida 
para analisar a actual situação 
política, económica e socio-
cultural do país.

O comunicado enviado ao 
“Notícias” indica que a Co-
missão Política está satisfeita 
com o nível de preparação 
dos congressos do partido, da 
OJM e da Organização da Mu-
lher Moçambicana (OMM) e 
da Conferência Nacional da 
Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacio-
nal (ACLLN), a decorrer este 
ano.

Num outro contexto, a 
Comissão Política foi infor-

mada da conclusão das ne-
gociações para a retoma do 
programa de apoio do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), que prevê o alívio das 
pressões financeiras, num 
contexto de recuperação 
económica, redução da po-
breza e na restauração de um 
crescimento equitativo e sus-
tentável no país.

“Congratular o Governo 
pela clarividência no desen-
volvimento das conversa-

ções, pelo facto de a retoma 
do financiamento do FMI 
a Moçambique resultar das 
boas práticas da governação, 
transparência e combate à 
corrupção”, indica a mesma 
nota.

O órgão tomou, igual-
mente, conhecimento sobre 
o impacto da ocorrência da
tempestade tropical Gombe
nas províncias de Nampula,
Zambézia e Niassa e das ac-
ções do Governo pela pron-
tidão no salvamento e assis-
tência aos afectados. 

Em relação à situação da 
segurança no país, a Comis-
são Política enaltece os esfor-
ços do Governo na procura de 
soluções, cada vez mais segu-
ras e sustentáveis, no âmbito 
do combate ao extremismo 
violento protagonizado por 
grupos terroristas nas pro-
víncias de Cabo Delgado e 
Niassa. 

“A Comissão Política en-
coraja as Forças de Defesa e 
Segurança, a Força em Esta-
do de Alerta da Comunida-
de de Desenvolvimento da 
África Austral e do Ruanda a 
continuarem focados na sua 
missão de garantir a tranqui-
lidade e a vida da população”, 
refere a nota.

A Comissão Política reite-
ra o apelo aos moçambicanos 
para continuarem a obser-
var as medidas preventivas 
da Covid-19, previstas no 
decreto do Conselho de Mi-
nistros, por forma a reduzir 
a propagação da doença em 
Moçambique e saúda o traba-
lho das autoridades sanitárias 
no processo de vacinação.

A OJM já iniciou a preparação do seu II congresso que se pretende se transforme em momento de festa

A ORGANIZAÇÃO da Juventude Moçambicana 
(OJM) reitera a confiança que deposita no Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi, na liderança 
do país, sobretudo na busca de soluções para os 
principais problemas que assolam os moçambi-
canos.

A intenção foi manifestada pela secretária-
-geral da OJM, Anchia Talapa, na sua recente
deslocação à província da Zambézia, onde des-
tacou as acções de Filipe Nyusi na erradicação do
terrorismo no norte do país, da pandemia da Co-
vid-19 e os efeitos dos ciclones que, nos últimos
tempos, assolam o país, entre outras soluções.

Falando num comício popular que orientou, 
depois de uma marcha da chamada “Onda ver-
melha”, em saudação ao Presidente da Repúbli-
ca, Anchia Talapa disse que a passeata, que teve 
lugar no distrito de Nicoadala, visava demonstrar 
a confiança e a crença que a juventude moçam-
bicana tem e deposita no Chefe do Estado e no 
partido Frelimo.

“A nossa saudação é pela resiliência demons-
trada face aos desastres naturais e da reconstru-
ção nacional, bem como nos esforços empreen-
didos para o desenvolvimento socioeconómico 

de Moçambique”, disse Talapa. 
Ainda em Nicoadala, a secretária-geral da 

OJM procedeu à entrega de cartões de membros 
desta organização social da Frelimo e orientou 
aos jovens locais, e não só, a criarem um movi-
mento solidário para com as vítimas do ciclo-
ne Gombe, que também afectou a província da 
Zambézia.

Na sua chegada à capital provincial, Queli-
mane, Anchia Talapa manifestou solidariedade 
com todos os afectados pelo ciclone que assolou 
Zambézia e outras partes do país, sobretudo nas 
regiões centro e norte.

Afirmou que esta é uma oportunidade para a 
juventude assumir-se na liderança dos proces-
sos de busca de soluções para os problemas que 
o país enfrenta, inspirando-se na liderança do
Chefe do Estado.

“A OJM deve liderar todos os bons e difíceis 
momentos que o país atravessa. Estivemos na 
linha da frente na prevenção e combate à Co-
vid-19, no repúdio às acções terroristas em Cabo 
Delgado e agora assumimos a responsabilidade 
de liderar o processo de apoio e solidariedade às 
vítimas das intempéries”, disse Talapa.

Jovens reiteram confiança 
na liderança de Filipe Nyusi

Prestar assistência aos deslocados faz parte dos preparativos do II congresso da OJM

A ASSEMBLEIA Provincial 
de Sofala (APS) aprovou 
terça-feira última, no de-
curso da VII sessão ordi-
nária, a Conta de Gerência 
do Conselho Executivo 
Provincial referente ao 
ano de 2021.

O documento passou 
através do voto maioritá-
rio da Frelimo, enquanto 
a Renamo e o Movimento 
Democrático de Moçam-
bique (MDM) abstiveram-
-se, alegando que houve
má aplicação dos fundos
por parte do Governo pro-
vincial.

De acordo com o di-
rector provincial de Plano 
e Finanças em Sofala, Ro-
cha Namburete, o docu-
mento espelha a execução 
orçamental do Conselho 
Executivo Provincial e 
visa prestar contas dos 
gestores à sociedade, fa-
cultando a informação 
económica e financeira do 
órgão.

Segundo Rocha Nam-
burete, a Conta de Gerên-
cia demonstra o desafio 
do Governo na procura 
de outras fontes de finan-
ciamento para potenciar 
a economia da província, 
em face das restrições or-
çamentais, o que exige 
grande proactividade dos 
gestores, tendo em conta 
que o orçamento de 2021 

SOFALA

AP aprova contas 
do governo provincial

Membros da Assembleia Provincial de Sofala na votação do relatório financeiro do Governo

esteve aquém das neces-
sidades reais das institui-
ções.

Contudo, Namburete 
afirmou que, apesar dos 
desafios, a conta preenche 
os requisitos exigidos pelo 
Tribunal Administrativo.

Por sua vez, Zeca Da-
niel, membro da Frelimo, 
enalteceu o Governo pela 
transparência nas contas 
públicas, considerando 
que o documento reporta, 
de forma simples, deta-
lhada e objectiva a execu-
ção financeira do exercí-

cio económico de 2021.
Benício Chimué, em 

representação da Rena-
mo, justificou a abstenção 
do seu grupo dizendo que 
a execução orçamental 
apresentada não espelha a 
realidade, tendo em conta 
que as despesas públicas 
não foram aplicadas na 
totalidade.

Já o representante 
do MDM, José Custódio, 
apontou que o seu parti-
do não aprovou o informe 
por não haver evidências 
de uma correcta execução 

orçamental porque não 
se percebe que despesas 
foram efectuadas no ano 
transacto.

Na mesma sessão fo-
ram, igualmente, apre-
ciados outros documen-
tos, nomeadamente, o 
relatório-balanço do pla-
no e orçamento provincial 
e da mesa da Assembleia 
Provincial, entre outros. 

A Assembleia Provin-
cial de Sofala é composta 
por 81 membros, sendo 60 
da Frelimo, 13 da Renamo 
e oito do MDM. 

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

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de trinta 
(30) dias, citando os executados GRUPO FRH-SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LIMITADA, com sede na Rua dos Voluntários, nº 10, 2º andar, Bairro do Alto
Maé e ABDUL ALEEM SEDIK DAUD, com última residência conhecida na Rua
dos Voluntários, 02, Bairro do Alto Maé, Distrito Municipal KaMpfumu, cidade
de Maputo, ora ausentes, em parte incerta, para, no prazo de dez (10) dias,
que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda
e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagarem ao exequente
BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 4 358
206,76MT( quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e
seis meticais e setenta e seis centavos), em dívida nos Autos de Execução
Ordinária nº 61/21-M, que por esta Secção lhe move o referido exequente ou
no mesmo prazo nomearem à penhora bens suficientes para tal pagamento e do
mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo
811º, nº 1 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse
direito ao exequente, nos termos do artº 836º, nº 1 al. a) do CPC, prosseguindo
a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição
inicial que se encontra à disposição dos executados no Cartório desta Secção,
podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente

Maputo, aos vinte e três dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão 
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
2840

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE CATANDICA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Conselho Municipal da Vila de Catandica com financiamento do Fundo de Estradas, projectos 
inscritos no seu plano Estratégico de Acção Municipal (PEAM) com o objectivo de melhorar os 

serviços urbanos dos munícipes e de fortalecer a capacidade financeira da Autarquia pretende 
aplicar parte destes fundos para contratação de empreitada para o seguinte objecto:

CONCURSO LIMITADA NO 01/UGEA/CMVC/VUC/2022 - Colocação de PAVE em 1000m e 

Asfalto em 2200m, no Troço que parte do Complexo Mbuya Lena ao entroncamento com a 

EN7 no Bairro Sabão

As propostas a apresentar devem ser paginadas, assinadas e enviadas em envelopes fechados e em 

três (3) exemplares, uma original e duas cópias.

Apresentar os documentos de elegibilidade: Qualificação Técnica, Alvará da 7a Classe

Data e hora-final da recepção das propostas: 16 de Abril de 2022, pelas 9.30 horas

Abertura das propostas: Às 10.00 horas na Sala de Sessões do Conselho Municipal, no dia 16 de 

Abril de 2022. A visita à obra é obrigatória no dia 5 de Abril de 2022, pelas 10.00 horas

Para o efeito, são convidadas todas as empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar ao 

CMVC os serviços 

Validade das propostas: 90 dias

Valor para o levantamento dos documentos do concurso: 2000,00MT (dois mil  meticais) no 

endereço abaixo:

Fonte de Recurso: Fundo de Estradas (ANE)

Conselho Municipal da Vila Catandica

Catandica, aos 29 de Março de 2022

O Presidente

Domingos Cassuada Tuboi
18

VICTOR MACHIRICA

O 
PRESIDENTE da 
Frelimo congratu-
la a coesão preva-
lecente no seio dos 
militantes e quadros 

do partido na província de 
Manica e no país, que resulta 
no cumprimento do Programa 
Quinquenal do Governo, com 
resultados tangíveis na vida da 
população. 

Filipe Nyusi falava ontem 
na abertura da sessão extraor-
dinária do secretariado do 
Comité Provincial da Frelimo 
em Manica, alargada aos pri-
meiros secretários dos comi-
tés distritais, presidentes dos 
municípios, administradores, 
membros dos gabinetes de 
preparação do XII congresso, 

chefes das bancadas munici-
pais e da assembleia provincial, 
entre outros quadros.

“Viemos aqui para viver a 
realidade do partido na base, 
para não dirigir a Frelimo a par-
tir do gabinete, na sede nacio-
nal. Temos que ouvir as pessoas 
sobre o que está a acontecer e 
nós também dizermos aquilo 
que não estamos a ver a acon-
tecer”, disse Nyusi, acrescen-
tando  que há a necessidade 
de diálogo permanente para 
ajudar a pensar sobre o futuro 
que se pretende na construção 
do país.

Disse que, ao nível do país, 
há muitos acontecimentos e 
realizações que precisam de ser 
abordados, e congratulou os 
dirigentes e militantes do par-
tido a vários níveis, o gover-

no provincial, sector privado, 
produtores e a população em 
geral de Manica pelo seu em-
penho e excelência na produ-
ção agrária.

Anotou que os resultados 
desse envolvimento são tangí-
veis no aumento das exporta-
ções e na redução das impor-
tações, ao mesmo tempo que 
contribui na melhoria da qua-
lidade de vida da população, 
dos indicadores económicos e 
sociais da província.

O Chefe do Estado disse ser 
difícil enumerar tudo de bom 
que a província faz em prol do 
desenvolvimento do país, sa-
lientando que “na agricultura, 
por exemplo, Manica está a 
produzir seriamente e até co-
locou como prioridade as cul-
turas que não eram produzidas 

em grande escala”.
De acordo como Presi-

dente da República, Manica se 
destaca na convivência pací-
fica com os ex-guerrilheiros 
da Renamo, tendo dito que a 
província é exemplo no aco-
lhimento dos beneficiários do 
processo de Desmilitarização, 
Desmobilização e Reintegração 
(DDR) dos homens residuais 
que estão a viver em ambiente 
de harmonia com a população.

No encontro, o primeiro se-
cretário da Frelimo em Manica, 
Tomás Chitlango, apresentou 
um informe circunstanciado 
sobre o desempenho do parti-
do e do governo a vários níveis, 
o que mereceu aprovação do
Presidente Nyusi, que reco-
mendou a consolidação de al-
gumas acções.

O FUNCIONAMENTO do 
sector energético vai ganhar 
uma nova dinâmica com a 
aprovação da revisão da Lei 
de Electricidade que, entre 
outros aspectos, autoriza a 
entrada de operadores pri-
vados na produção e forne-
cimento de energia eléctri-
ca.    

Submetida pelo Gover-
no, a proposta de revisão da 
Lei n.º 21/97, de 10 de Ou-
tubro, foi aprovada pela As-
sembleia da República, on-
tem, na generalidade e por 
consenso.

Na apresentação da pro-
posta à plenária, o minis-
tro dos Recursos Minerais 
e Energia, Carlos Zacarias, 
disse que a revisão da Lei de 
Electricidade vai também 
permitir a entrada de novos 
projectos para aumentar a 
capacidade de produção de 
energia. 

Carlos Zacarias afirmou 
que ao propor a revisão desta 
lei o Governo pretende, en-
tre outros aspectos, garantir 
a sustentabilidade ambien-
tal, o aumento e a diversi-
ficação da participação de 
energias novas e renováveis 
na rede pública, tendo em 
vista a transição energética.

O governante sublinhou 
que a actual Lei de Electri-
cidade foi aprovada num 
outro contexto, pelo que se 
mostram necessárias alte-
rações dado o potencial em 

Nyusi congratula 
coesão da Frelimo

Filipe Nyusi em Manica fala da contribuição da província na produção e no desenvolvimento do país
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AR aprova revisão 
da Lei de Electricidade

Plenária da Assembleia da República fez a revisão da Lei de Electricidade aprovada em 1997
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matérias de fontes novas e 
renováveis de energia que o 
país hoje apresenta.

“Moçambique quer 
aproveitar este vasto po-
tencial com especial ênfase 
para a hidroelectricidade e 
gás natural, para o desen-
volvimento económico e 
social do país tranfornan-
do-o num dos maiores ex-
portadores de energia para a 
região”, afirmou.

O novo dispositivo legal, 
segundo Carlos Zacarias, vai 

também permitir que o Go-
verno encontre caminhos 
para mobilizar recursos ne-
cessários para fazer chegar 
electricidade e outros servi-
ços de energia a mais zonas 
rurais do país.

O ministro acrescentou 
que as reformas legais aten-
dem o crescimento futuro 
do sector, “considerando 
os objectivos do acesso uni-
versal à electricidade até 
2030, incluindo o desen-
volvimento de projectos de 

exportação de energia, sal-
vaguardando a sua alocação 
para atender ao aumento da 
procura interna”.

Na apreciação do docu-
mento, as comissões de tra-
balho do Parlamento emi-
tiram pareceres positivos à 
aprovação da proposta do 
Governo, assim como vota-
ram as três bancadas parla-
mentares, nomeadamente a 
Frelimo, Renamo e o Movi-
mento Democrático de Mo-
çambique (MDM).

EM MANICA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL

Anúncio de Concursos
O Hospital Provincial de Inhambane convida empresas singulares ou colectivas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem 
propostas fechadas para fornecimento de bens e serviços segundo a tabela abaixo:

N° de 
Ordem

Objecto de concurso
Modalidade de 

contratação

Valor de 
Caderno

(MT)

Garantia 
Provisória

(MT)

Data e 
hora de 

entrega das 
Propostas

Data e hora 
da abertura 

das 
propostas

Local da 
abertura das 
propostas/
Anúncio de 

posicionamento

Data do anúncio de 
posicionamento

1
Acessórios para 

motorizada
58I000241/CC/001/

HPI/2022
150,00 Não exigida

6/4/2022
8.00 horas

6/4/2022
8.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

27/4/2022
8.00 horas

2 Fornecimento de bandeira
58I000241/CC/002/

HPI/2022
150,00 Não exigida

6/4/2022
9.00 horas

6/4/2022
9.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

27/4/2022
9.00 horas

3
Fornecimento e montagem 

de reclame luminoso
58I000241/CC/003/

HPI/2022
150,00 Não exigida

6/4/2022
10.00 horas

6/4/2022
10.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

27/4/2022
10.00 horas

4 Renovação de cadeiras
58I000241/CC/004/

HPI/2022
150,00 Não exigida

6/4/2022
11.00 horas

6/4/2022
11.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

27/4/2022
11.00 horas

5
Sacos para remoção de 

corpos
58I000241/CC/005/

HPI/2022

150,00
Não exigida

6/4/2022
12.00 horas

6/4/2022
12.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

27/4/2022
12.00 horas

6 Fita de electrocardiograma 58I000241/CC/006/
HPI/2022

150,00
Não exigida

6/4/2022
13.00 horas

6/4/2022
13.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

27/4/2022
13.00 horas

7 Fornecimento de refeições 58I000241/CPD/001/
HPI/2022

250,00
Não exigida

13/4/2022
10.00 horas

13/4/2022
10.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

28/4/2022
8.00 horas

8
Fornecimento, montagem, 
manutenção, reparação e 

placas de extintores

58I000241/CPD/002/
HPI/2022

250,00
Não exigida

13/4/2022
11.00 horas

13/4/2022
11.00 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

28/4/2022
9.00 horas

9  Material de manutenção
58I000241/CL/001/

HPI/2022
500,00 Não exigida

14/4/2022
8.00 horas

14/4/2022
8.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

29/4/2022
8.00 horas

10 Acessórios para viaturas
58I000241/CL/002/

HPI/2022
500,00 Não exigida

14/4/2022
10.00 horas

14/4/2022
10.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

29/4/2022
9.00 horas

11
Fornecimento de material 

informático
58I000241/CL/003/

HPI/2022
500,00 Não exigida

14/4/2022
11.00 horas

14/4/2022
11.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

29/4/2022
10.00 horas

12
Fornecimento de fichas e 

impressos
58I000241/CL/004/

HPI/2022
500,00 Não exigida

14/4/2022
13.00 horas

14/4/2022
13.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

29/4/2022
11.00 horas

13 
Fornecimento e montagem 
de material de carpintaria 

incluindo acessórios

58I000241/CL/005/
HPI/2022

500,00
Não exigida

14/4/2022
14.00 horas

14/4/2022
14.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

29/4/2022
12.00 horas

14
Fornecimento de géneros 

alimentícios
-produtos secos

58I000241/CP/001/
HPI/2022

1.000,00
16.011,12

22/4/2022
9.00 horas

22/4/2022
9.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

10/5/2022
8.00 horas

15
Fornecimento de géneros 

alimentícios
- produtos congelados

58I000241/CP/002/
HPI/2022

1.000,00 10.888,80
22/4/2022
10.00 horas

22/4/2022
10.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

10/5/2022
9.00 horas

16
Fornecimento de 

hortícolas
58I000241/CP/003/

HPI/2022
1.000,00

8.978,40
22/4/2022
11.00 horas

22/04/2022
11.15 horas

Sala de Reuniões 
do HPI

10/5/2022
10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço abaixo, pela
importância não reembolsável para cada conjunto, mediante comprovativo de depósito a favor do Hospital Provincial de Inhambane, Millennium-
bim na conta n.º 465298234-Receitas Próprias, conforme os valores constantes na coluna 4, das 7.30 às 15.30 horas.

2. Para o Concurso 58I000241/CC/004/HPI/2022, Reparação de Cadeiras deverá se efectuar o levantamento real no local e é condição obrigatória
para concorrer, devendo contactar o sector da UGEA para o efeito no dia 4/4/2022, às 9.00 horas.

3. Para o Concurso 58I000241/CL/005/HPI/2022, Fornecimento e Montagem de Material de Carpintaria incluindo Acessórios, deverá se efectuar
a visita onde serão montados os Materiais e é condição obrigatória para concorrer, devendo contactar o sector da UGEA no dia 4/4/2022, às
10.30 horas.

NB: Para os Concursos Limitados é obrigatório apresentação de Certificado de Cadastro Único do Fornecedor no acto de abertura das propostas.

4. As propostas deverão ser abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Inhambane, aos 30 de Março de 2022
A Directora do Hospital

Ana Paula Ferrão da Silva Adoni
(Médica Hospitalar Especialista Assistente)

Endereço:
Hospital Provincial de Inhambane 
Av.Eduardo Mondlane , Caixa Postal 19, Inhambane-Moçambique Telefone:(293)205345

Telefone:(293)205345
Cell:866000150

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
dezoito de Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada de 
folhas dezasseis verso a dezoito, do livro de notas para 
escrituras diversas número quatrocentos e vinte e quatro, 
traço B, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante 
PLÍNIO DOS SANTOS AMOSSE NOVELE, Conservador e 
Notário Superior, em funções no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ANTÓNIO ALFEU FONDO, de então cinquenta e 
oito anos de idade, no estado de casado com Safira Mastela, 

sob o regime de comunhão geral de bens, com última 
residência no Bairro de Chamanculo, Distrito Municipal 
KaNlhamankulu, cidade de Maputo.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra 
forma de disposição de última vontade. Deixou como únicos 
e universais herdeiros, seus filhos: GÉSICA ANTÓNIO 
FONDO, solteira, natural de Maputo, ANTÓNIO ALFEU 
FONDO JÚNIOR, natural de Maputo, ANACLETA ANTÓNIO 
FONDo, natural de Maputo, MELES ANTÓNIO FONDO, 
natural de Maputo e ALMERINHO ANTÓNIO FONDO, 

natural de Maputo. 
Que segundo a lei não há pessoas que lhes prefiram ou que 
possam concorrer à sucessão aos indicados herdeiros.

Está Conforme

Matola, aos 18 de Janeiro de 2022 

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
2º CARTÓRIO NOTARIAL

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO DE
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANTÓNIO ALFEU FONDO

REPÚBLICA DE MOÇAM-
BIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CI-
DADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Faz saber que pela Quarta 
Secção do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo correm 
éditos de trinta dias, citan-
do a executada EDMA ISAU-
RA PEDRO MACAVE, solteira, 
maior, natural de Tete, com úl-
tima residência conhecida no 
Bairro da Malhangalene, Rua 
da Resistência, nº 8, cidade de 
Maputo, actualmente em par-
te incerta, para, no prazo de 
10 (dez) dias, que começa a 
contar depois da segunda e úl-
tima publicação do anúncio no 
Jornal “Notícias”, para pagar 
ao exequente BANCO COMER-
CIAL E DE INVESTIMENTOS, 
(BCI), SA, a quantia de 623 
066,12MT (seiscentos e 
vinte e três mil, sessenta e 
seis meticais e doze centa-
vos), em dívida nos Autos de 
Execução Ordinária, regista-
dos sob o nº 03/2021-H, que 
por este Cartório lhe move o 
referido exequente, ou, no mes-
mo prazo, nomear à penhora 
bens suficientes para tal paga-
mento e do mais que acrescer, 
ou deduzir oposição que tiver, 
nos termos do artigo 812º e 
seguintes do CPC, sob pena de, 
não o fazendo, se devolver esse 
direito ao exequente, prosse-
guindo a execução os seus ter-
mos, conforme melhor consta 
do duplicado da petição ini-
cial, que se encontra arquiv-
ado no Cartório desta Secção 
à sua disposição, podendo le-
vantá-lo dentro das horas nor-
mais de expediente.

Maputo, Fevereiro de 2022

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Luísa Arone Samuel 

Matlaba
2838 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS 

COMISSÃO PROVINCIAL DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO Nº 03/CPAAIHE/2022

Os Serviços de Avaliação e Alienação de Imóveis do Estado tornam público que, em conformidade com o Decreto n.º 
2/91, de 16 de Janeiro e do Diploma n.º 5/96, de 17 de Janeiro do Decreto n.º 25/95, de 6 de Junho, respectivamente, 
os inquilinos abaixo indicados apresentaram junto a estes Serviços requerimentos de compra dos imóveis em que 
habitam, convidando-se aos cidadãos a denunciarem qualquer irregularidade que possa existir nos processos referidos 
neste aviso, num prazo de 15 dias a contar da data de publicação do mesmo.

Nº Nome do Requerente Localização do Imóvel

 01 Petróleos de Moçambique, Petromoc SA Rua Macombe, nº 15, 1º andar único

Nampula, aos 21 de Fevereiro de 2022

O CHEFE DA COMISSÃO

Gil Jacinto de Carvalho
(Técnico Sup. N1)

130

Serviço Provincial de Infra-Estruturas-Nampula 
Av. 25 de Setembro, nº 80, Caixa Postal 25

Telefax: 26213580 Email: spinpl20@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
GABINETE DO GOVERNADOR

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Gabinete do Governador da Província de Nampula convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais 

ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na

tabela abaixo:

Modalidade 
de 

contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e Hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e Hora 
de abertura de 
documentos de 
qualificação e 

propostas

Data de 
Anúncio do 

posicionamento 
dos concorrentes

Validade 
de 

propostas

Valor 
Caderno 
Encargos

Concurso 
Público nº 

01/GG-NPL /
UGEA/2022

Reabilitação 
Parcial Fase II 
do Edificio do 
Gabinete do 
Governador - 

Nampula

Todos 
interessados 
que reúnam 
requisitos de 
qualificação- 

Minimo Alvará 
de 3ª Classe

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.30 horas

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.45 horas

25 de Abril de 
2022, 

pelas 10.00 horas

90 dias 2.500,00

Concurso 
Público nº 

02/GG-NPL /
UGEA/2022

Requalificação 
da Casa 

Gerador em 
Centro Social

Todos 
interessados 
que reúnam 
requisitos de 
qualificação-

Minimo Alvará 
de 2ª Classe

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.30 horas

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.45 horas

25 de Abril de 
2022, 

pelas 10.00 horas

90 dias 2.000,00

Concurso 
Público nº 

03/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 
reparação de 

viaturas

Todos 
interessados 
que reúnam 
requisitos de 
qualificação

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.30 horas 

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.45 horas

25 de Abril de 
2022, 

pelas 10.00 horas

90 dias 2.000,00

Concurso 
Público nº 

04/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 
assistência de 
equipamento 
informático

Todos 
interessados 
que reúnam 
requisitos de 
qualificação

15 de Abril de 
2022,

pelas 9.30 horas

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.45 horas

25 de Abril de 
2022, 

pelas 10.00 horas

90 dias 1.500,00

Concurso 
Público nº 

05/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 
reparação de 

aparelhos de ar-
condicionados

Todos 
interessados 
que reúnam 
requisitos de 
qualificação

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.30 horas

15 de Abril de 
2022, 

pelas 9.45 horas

25 de Abril de 
2022, 

pelas 10.00 horas

90 dias 1.800,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso

ou adquirí-los no Gabinete do Governador da Província de Nampula, Repartição de Administraçao

e Finanças, Edifício do Governo, sito na Avenida da Independência, Cidade de Nampula, os valores do

custo de caderno de encargo são não reembolsável que deverão ser previamente depositados na conta do

Gabinete do Governador nº 107036979, no Millenium BIM - Nampula.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado acompanhadas de uma garantia provisória 

nomeadamente: Concurso 1 – 45.000,00MT, Concurso 2 – 25.000,00MT, Concurso 3 – 19.200,00MT,

Concurso 4 – 5.400,00MT e Concurso 5 – 7.800,00MT, válida por um prazo de 60 dias.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de

Março.

Gabinete do Governador da Província de Nampula, aos 28 de Março de 2022.

A Autoridade Competente

Rodrigues Artur Ussene

(Inspector Superior Administrativo)

131

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
N.ºMZ-MAP-MAP-2021-031

A Cruz Vermelha Francesa e a Cruz Vermelha Moçambicana, no 
âmbito do seus projectos, estaõ à procurar de um fornecedor de 
automóveis. O primeiro lote é para um carro tipo sedan/berlina 
2x4 de cidade. O segundo lote é para um carro tipo 4x4 pick-up. 
Convida-se a fornecedores interesados a apresentarem as suas 
propostas por email, de acordo com as seguintes modalidades:

- Para obter os termos de referência e as especificações
técnicas: queira contactar o seguinte endereço electrónico:
frc.mozambique@gmail.com. O prazo limite é 8/4/2022.

- Os fornecedores que desejem fazer uma oferta deverão enviar
a sua proposta, conforme especificado, para os seguintes
endereços de correio electrónico: frc.mozambique@gmail.com +
Lucas.cossa@redcross.org.mz. Prazo até ao dia 10/4/2022
às 16.00 horas (hora de Maputo).
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVÍNCIAL DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS

A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Inhambane convida empresas interessadas e elegíveis, a 
apresentarem propostas fechadas, para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Número/objecto
Modalidade 

de 
concurso

Data-limite de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura

Data do 
anúncio do 

posicionamento 
dos concorrentes 

Valor da 
garantia 

provisória 

Custo do 
caderno de 
encargos

35I002261/CP/001/2022 
– Fornecimento de
combustível e lubrificantes
LOTE I: Cidade de
Inhambane
LOTE II: Cidade da Maxixe
LOTE III: Distrito de
Vilanculo
LOTE IV: Cidade de
Maputo

Concurso
Público

29/4/2022
9.00 horas

29/4/2022
9.15 horas

2/5/2022
 9.00 horas ----- 1.500.00MT

35I002261/CP/002/2022 –
Fornecimento de insumos 
Agrícolas 

Concurso
Público

29/4/2022
10.00 horas

29/4/2022
10.15 horas

2/5/2022
10.00 horas ----- 1.500.00MT

35I002261/CP/003/2022 
Fornecimento de insumos 
aquícolas (alevinos e ração 
para peixe)

Concurso
Público

29/4/2022
11.00 horas

29/4/2022
11.15 horas

2/5 /2022
11.00 horas      ----- 1.000,00MT

35I002261/CL/001/2022 – 
Fornecimento de material 
para sistema de rega   

Concurso
Limitado

14/4/2022
9.00 horas

14/4/2022
9.15 horas

18/4/2022
9.00 horas      ----- 1.000,00MT

35I002261/CL/003/2022- 
Fornecimento de motor 
de barco e material para 
construção de gaiolas para 
peixe 

Concurso
Limitado

14/4/2022
10.00 horas

14/4/2022
10.15 horas

18/4/2022
10.00 horas      ----- 1.000,00MT

35I002261/CL/004/2022- 
Fornecimento de drogas 
carracicidas 

Concurso
Limitado

14/4/2022
11.00 horas

14/4/2022
11.15 horas

18/4/2022
11.00 horas      ----- 1.000,00MT

35I002261/CL/005/2022 
Manutenção e reparação de 
viaturas da DPAP

Concurso
Limitado

14/4/2022
12.00 horas

14/4/2022
12.15 horas

12/4/2022
12.00 horas    ------ 1.000,00MT

Os concorrentes interessados e elegíveis poderão obter mais informações e ou examinar os documentos do 
concurso no endereço abaixo, nos dias úteis da semana, das 8.00 -15.00 horas ou ainda adquirí-los mediante 
depósito do valor correspondente e não reembolsável, na conta nº 144638544-Millennium Bim- Direcção 

Provincial de Agricultura e Desenv Rural – Inhambane. Os recibos serão emitidos na Secretaria desta 
Direcção, mediante a apresentação do talão de depósito.
O período de validade das propostas é de 120 dias.  

Endereço: Direcção Provincial de Agricultura e Pescas, esquina das Av. Eduardo Mondlane e Revolução, 
CP. 81, Telf. 293-20929 ou Telfax: 293-20223, CP 81, Cidade de Inhambane.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. 

Inhambane, aos 29 de Março de 2022

O Director Provincial

Francisco Feijão Matanganhete
(Especialista em Extensão Agrária)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUN-

TOS CONSTITUCIONAIS E RELI-

GIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGIS-

TOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que ALBINO 
LUÍS SIMANGO, natural de 
Maputo e residente no Bairro 
da Maxaquene “B”, provín-
cia de Maputo, requereu au-
torização para mudança de 
seu nome ALBINO LUÍS SI-
MANGO, para passar a usar 
o nome completo de ALVINO 
LUÍS SIMANGO.
Nos termos do nº 1, artigo
360º do Código do Registo
Civil, são convidados todos
os interessados para, no pra-
zo de trinta dias, a contar da
data da publicação do presen-
te anúncio, deduzirem, por
escrito, a oposição que tive-
rem direito de fazer.

Maputo, aos 31 de Janeiro de 
2022

A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL 

KAMPFUMU
5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumu correm éditos de trinta (30) 
dias, citando o reú JOSÉ FORGNALO ROSÁRIO VAZ, 
ora em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, 
que começa a correr depois de findo o de éditos, tudo a 
contar da data referente à segunda e última publicação 
deste anúncio, para receber a importância do seu crédi-
to, nos termos dos Autos de Acção Expurgação de Hi-
poteca e da Extinção de Privilégio, forma Especial 
nº 242/15-B, que os move a autora TOPACK MOÇAM-
BIQUE-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, SARL, pelos fun-
damentos constantes da petição inicial, conforme o 
duplicado que se encontra à sua disposição no Cartório 
desta Secção, onde poderá levantar dentro das horas 
normais de expediente, sob cominação de o crédito vir a 
ser depositado, conforme o disposto no art. 998 do CPC.

KaMpfumu, aos 10 de Março de 2022

Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe

3192

República de Moçambique
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

(DA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n° 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos de acordo com a tabela abaixo:

N°do Concurso Objecto de Contratação
Valor da 

Proposta c/IVA
Concorrente

Vencedor
Modalidade

45A000141/AD/01/2022
Serviços de desinfecção de ambientes nas instalações do MTC, no 

âmbito das medidas de prevenção da COVID -19
1.913.839,20MT

KAYLEZA 
HOLDING SA

Ajuste Directo

45A000141/AD/02/2022 Manutenção preventiva e rectificativa de viaturas da marca Nissan 1.448.636,46MT MOTORCARE Ajuste Directo

45A000141/AD/03/2022 Fornecimento de material de escritório 2.500.000,00MT ISA PAPER Ajuste Directo

45A000141/AD/04/2022 Fornecimento de consumíveis informáticos 2.000.000,00MT ISA PAPER Ajuste Directo

Maputo, aos 30 de Março de 2022
A Autoridade Competente

(Assinatura ilegível)

Rua Mártires de Inhaminga nº 336;  C. P 276; 5° Andar; Telefone (258) 21 359800- Maputo, Moçambique 2864
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE ERÁTI-NAMAPA

ÚNICA SECÇÃO

EDITAL
O EXCELENTÍSSIMO DR. SERGUEI COSTA, JUIZ-

PRESIDENTE DESTA SECÇÃO ÚNICA DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DO DISTRITO DE ERÁTI-NAMAPA

Faz saber que pela Secção Única do Tribunal Judicial do 
Distrito de Eráti-Namapa correm editais de vinte dias 
contados da segunda e última publicação deste anúncio, nos 
Autos de Acção de Execução para Pagamento de Quantia 
Certa nº 29/2020, movidos pelo senhor ALBERTO DOS 
SANTOS RAFAEL MILIMA. E desta forma são citados nos 
termos do nº 1 do artigo 864 do Código do Processo Civil, 
os credores desconhecidos do executado VALDEMIRO 
MAMUDO JOSÉ, maior, de nacionalidade moçambicana, 
natural de Namapa, residente no distrito de Namapa, 
contactável pelo celular: 84-2145732, para, no prazo de dez 
dias, posterior àqueles dos editais reclamarem, querendo, o 
pagamento do seu crédito pelo produto do bem penhorado 
sobre que tenham garantia real, abaixo descrito.

Verba Única
Uma loja localizada na beira da estrada, em condições 
razoáveis para a sua ocupação, para questões comerciais. 
Uma residência em material precário (blocos de adope), 
toda ela rebocada à cimento e em condições habitacionais, 
localizada no posto administrativo de Alua, distrito de Eráti-
Namapa, Bairro de Campo, espaço este que fazendo uma 
estimativa é de 20 metros por 15, pertencente ao executado 
Valdemiro Mamudo José e sem saber dizer concretamente 
a sua avaliação.

Para constar se passou o presente edital e outros dois de 
igual teor que serão afixados em lugares designados por lei.

Eráti-Namapa, aos 3 de Fevereiro de 2022

A Escrivã de Direito
Estefânia Maria Soares

O Juiz-Presidente
Dr. Serguei Costa

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Anúncio de Adjudicação de Concurso
Nos termos do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso público,  de acordo com a tabela abaixo.

Nº de Concurso Objecto Adjudicatário Valor

Concurso Público N.º 58F0007161/

CP/0001/2022

Contratação para execução de obras de construção 

do Centro de Saúde Rural Tipo II, de Lunene, no 

Distrito de Marávia

1ª GENES CONSTRUÇÕES S.U. LDA

2ª SGI CONSTRUÇÕES, LDA

3ª GEO CONSULT, LDA

1° 25.881.316,65

2°  26.917.704,45 

3 °   27.371.290,51

Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de trinta dias, citando a ré 
TECTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA, representada 
pelo seu administrador, Sr. Geraldo Jeremias Augusto 
Fumo, contactável pelo nº 84-0142266, actualmente 
em parte incerta, para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
que começa a contar depois de findo o dos éditos 
a partir da data da afixação deste edital, contestar, 
querendo, apresentando a sua defesa nos Autos de 
Acção Ordinária, registados sob o nº 91/2021-E, que 
por esta Secção lhe move EDUARDO NILSON ELÍDIO 
NHANTUMBO, pelos fundamentos constantes da 
petição inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no 
Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-
lo dentro das horas normais de expediente, advertindo 
que a falta de contestação importa a confissão dos factos 
articulados pelo autor para todos os efeitos legais.

Maputo, aos 13 dias do mês de Janeiro do ano dois mil e 
vinte e dois

A Escrivã de Direito
Flora Adriano da Graça

Verifiquei
A Juíza de Direito

Luísa Arone Samuel Matlaba
3178

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

GOVERNO DO DISTRITO DE MECULA

CONCURSO LIMITADO N° 01/UGEA/GDM/2022
Nos termos dos n°1 e 2 do artigo 33 de Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, O Governo do Distrito de Mecula convida empresas de Obras Públicas e de Construção Civil inscritas no 
CADASTRO ÚNICO com alvará igual ou superior a 3ª classe a apresentarem propostas fechadas para as seguintes Obras:

N.º/
Ord

Tipo de Obra Tipo de Concurso Visita Abertura

01  Construção da Praça dos Heróis Moçambicanos Concurso Limitado 24/4/2022 Às 9.00 horas
3/5/2022                              

Às 10.30 horas

02 Construção de casa de técnica Concurso Limitado 24/4/2022 Às 9.00 horas
3/5/2022                                      

Às 10.30 horas

03
Construção de casas de banho do Centro de Saúde de Mecula-

sede e Secretaria da Localidade de Mbamba
Concurso Limitado 24/4/2022 Às 9.00 horas

3/5/2022                 
Às 10.30 horas

04 Manutenção da ROA e requalificação do Alpendre Concurso Limitado 24/4/2022 Às 9.00 horas
3/5/2022                              

Às 10.30 horas

05 Manutenção da Casa de Hóspedes Concurso Limitado 24/4/2022 Às 9.00 horas
3/5/2022                            

Às 10.30 horas

06
Construção de Drift e Melhoramento localizado das ruas dos 

Bairros nº 1 Culutando e bairro nº 2 Matopene
Concurso Limitado 24/4/2022 Às 9.00 horas

3/5/2022                              
Às 10.30 horas

07 Manutenção de duas viaturas da Secretaria Distrital Concurso Limitado 24/4/2022 Às 9.00 horas
3/5/2022                           

Às 10.30 horas

08
Aquisição de Roter Cisco e ar-condicionado da Secretaria 

Distrital 
24/4/2022 Às 9.00 horas

3/5/2022                                                   
Às 10.30 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Concurso ou adquirí-los no SDPI – Mecula a partir
do dia 4 de Abril de 2022, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT.

2. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Assinatura 
(Ilegível)
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE/ADPP/2022

CADASTRO DE POTENCIAIS FORNECEDORES NA BASE DE DADOS DA ADPP

A ADPP é uma associação não-governamental Moçambicana, com sede em Maputo pretende alargar 
e reforçar sua base de dados de fornecedores preferenciais para aquisições de rotina.

A ADPP convida a todos interessados a submeterem suas propostas com vista a manifestarem 

interesse em fazer parte dos fornecedores preferenciais da nossa Organização para o fornecimento 

dos seguintes bens e serviços:
• Fornecimento de Consumíveis de Escritório
• Fornecimento de Acessórios de Mota e Equipamentos
• Serviços de Serigrafia e Impressão Gráfica
• Serviços de Acomodação, Workshops e Seminários
• Serviços de Transporte de Roupa a partir do Armazém na Av. Angola em Maputo para as

lojas de vendas (Matola Santos, Machava – Avenida das Indústrias, Hulene e Baixa)

Os interessados deverão enviar a documentação (i. Alvará/ Início de Actividade; ii. Quitação de INSS 
actualizada;  iii. Quitação das Finanças actualizada, iv. Quitação do Tribunal Judicial actualizada e 
v. Lista de produtos com preços e ou serviços que pretende fornecer) no endereço físico abaixo
indicado com os seguintes dizeres:

“Manifestação de Interesse para Fornecedores Preferenciais 2022”

A lista de produtos e serviços poderão ser solicitados no seguinte endereço: 
procurement.geral@adpp-mozambique.org

Prazo-limite de submissão de documentação: 14 de Abril de 2022

ADPP Moçambique
Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258, Machava - Maputo
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 ANÚNCIO DE VAGAS
A OPHAVELA - Associação Para o Desenvolvimento Socioeconómico - uma organização nacional, sem fins 
lucrativos com sede na Cidade de Nampula pretende recrutar para o seu quadro de pessoal:

Um (1) Gestor de Projecto 

Requisitos:
1. Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário/Rural, Agricultura, Floresta, Educação, Ciências Sociais 

ou Saúde Pública; Combinação equivalente de nível académico e experiência de trabalho;
2. Experiência mínima de 5 anos em trabalhos de Gestão de projectos e conhecimentos sólidos, habilidade 

de liderança e coordenação em trabalho com parceiros de implementação;
3. Fortes habilidades de facilitação e gestão de programas de resposta a emergência;
4. Experiência em áreas de assistência Social: segurança alimentar, higiene e saneamento do meio,

violência baseada no género;
5. Disponibilidade para viver ou viajar nos distritos de implementação do projecto;
6. Habilidades em operar nos sistemas informáticos Word, PowerPoint, Excel, e-mail e internet;
7. Boa compreensão e expressão escrita e oral das línguas portuguesa e inglesa;
8. É uma vantagem falar a língua local.

Dois (2) Supervisores Distritais para Chiúre, Montepuez e Metuge  – Cabo Delgado

Requisitos:
• Ter Nível técnico médio em Contabilidade, Administração, Finanças, áreas sociais ou afins;
• Experiencia em supervisão de desenvolvimento comunitário;
• Experiencia mínima de 5 anos em trabalho comunitário ou extensão Rural;
• Conhecimentos sólidos em metodologias de Poupança (é uma vantagem);
• Disponibilidade para viver no distrito de implementação do projecto;
• Habilidades em operar nos sistemas informáticos Word, PowerPoint, Excel, e-mail e internet;
• Possuir carta de condução para moto;
• Boa compreensão e expressão escrita e oral da língua portuguesa;
• É uma vantagem falar a língua local.

Oito (8) Técnicos de Poupança de Crédito Rotativo (PRC) para Chiúre, Montepuez e Metuge – Cabo 
Delgado

Requisitos:
• Ter Nível técnico médio em Contabilidade, Administração, Finanças, áreas sociais ou afins;
• Experiencia mínima de 3 anos em trabalho comunitário ou extensão Rural;
• Conhecimentos sólidos em metodologias de Poupança (é uma vantagem);
• Disponibilidade para viver no distrito de implementação do projecto;
• Possuir carta de condução para moto;
• Boa compreensão e expressão escrita e oral da língua portuguesa;
• Ter domínio da língua local.

Os interessados e com perfil desejado deverão enviar/entregar as suas candidaturas compostas por 
CV, fotocópia do BI, Certificado de habilitações, carta de manifestação de interesse, NUIT, e Cartas de 
Recomendações, para o seguinte endereço electrónico: recrutamento@ophavela.org.mz ou ainda pelo 
endereço físico: Rua dos 40 Metros, Bairro de Namutequiliua Expansão, Cell: +258 84 3892418, até ao dia 
8 de Abril de 2022.

N.B: A OPHAVELA, reserva-se ao direito de responder apenas a candidatos pré-seleccionados. Qualquer
informação adicional deve ser obtida através do endereço electrónico e contactos telefónicos acima
mencionados, ou dirigir-se aos Escritórios da OPHAVELA, sita na Rua dos 40 Metros, Bairro de Namutequiliua 
Expansão.

Nampula, aos 31 de Março de 2022
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Bairro Namutequiliua Expansão

Rua dos 40 metros 

Cel: +258 843892418/82 3895363

E-mail: ophavela@ophavela.org.mz

Pagina internet: www.ophavela.org.mz

Nampula – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª Secção

ANÚNCIO
Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando: PAIVA, LDA e JOSÉ EDUARDO PAIVA 
DA SILVA, com último domicílio conhecido na Av. Armando Tivane, nº 65, nesta cidade, para, no prazo de dez 
(10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do
respectivo anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA - BIM, a quantia
de 343 966,58MT (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e seis meticais e cinquenta
e oito centavos), em dívida nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob Forma
Ordinária nº 139/2021/D, que por esta Secção lhes move o referido exequente, ou no mesmo prazo,
nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que
tiverem, nos termos do artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição
inicial que se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro
das horas normais de expediente.

Maputo, aos nove de Março de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão de Direito
Augusto Armando Nhanengue

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo
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GESTOR DE INFRA-ESTRUTURAS
PARQUE NACIONAL DE MAPUTO

(Duração do Contrato: Três Anos)

A Peace Parks Foundation (PPF) é uma organização sem fins lucrativos estabelecida para facilitar a criação e 
o desenvolvimento das Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África Austral. A Peace Parks está
actualmente a apoiar o desenvolvimento das áreas de conservação em Moçambique através de acordos de
parceria com a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).

ANAC e PPF pretendem contratar um Gestor de Manutenção, baseado na Parque Nacional de Maputo (Distri-
to de Matutuíne).

Responsabilidades:
O Oficial de Manutenção de Infra-estruturas e Equipamentos é responsável pela gestão dos processos de 
construção e manutenção das infra-estruturas de gestão e operação das reservas (edifícios, oficina e equipa-
mentos).

Requisitos: 
• Experiência no desenvolvimento, gestão e engenharia de infra-estruturas ou qualificação relacionada

em infra-estruturas constitui uma vantagem.
• Tem que ter experiência com instalações eléctricas e instalações de sistemas de canalização nas edi-

fícios.
• O candidato deve ter experiência na área administrativa e competência no uso de Microsoft Word,

Excel e Outlook .
• Tem que ter experiência com máquinas e alfaias agrícolas e a manutenção dos mesmos.
• Experiência de gestão de oficina mecânica de veículos é uma vantagem.
• Carta de condução.
• Experiência em gerir o pessoal subordinado e recursos de departamento (veículo, comunicações,

materiais adquiridos, serviços, etc.) para garantir o uso produtivo, eficaz e eficiente dos recursos.
• Tem experiência em estabalecimento de um sistema de registo e controlo dos stocks para manutenção.
• Deve ser fluente em Português com preferência para pessoas que falam Inglês, escrita e fala.
• O candidato deverá realizar serviços operacionais e de gestão do departamento
• Desejo de se transferir para trabalhar na Parque Nacional de Maputo, Distrito de Matutuíne aonde vai

ter a casa e utilização de veículo para fins de trabalho.

Áreas de Desempenho: 
O Gestor de Infra-estruturas reportará ao Administrador da Reserva e terá os seguintes deveres e responsa-
bilidades: 

• Gestão do departamento de infra-estruturas incluindo todos trabalhadores e recursos do departa-
mento

• Elaboração dos planos anuais e planos de actividades e orçamentos e gestão da respectiva implemen-
tação

• Gestão da preventiva e correctiva manutenção do Escritório, Acomodação, Oficina, Portão de Entrada,
Piquenique, 4x4 e outras Instalações Turísticas e da Direcção

• Gestão da instalação e manutenção da vedação incluindo remoção do capim e sistema eléctrico
• Gestão da oficina e armazéns
• Gestão da manutenção de viaturas e serviços mecânicos
• Gestão da infra-estrutura rodoviária incluindo manutenção, sinalização e remoção de capim
• Gestão de todas as infra-estruturas de serviços (Água, Electricidade, Lixo etc)
• Assegurar a manutenção eficaz de registos e o controlo de documentos.
• Assegurar a conformidade de todas as actividades e recursos com as normas de Segurança, Qualidade 

e Meio Ambiente
• Assumir a responsabilidade pela identificação, contratação e gestão de fornecedores e prestadores

de serviços ligados a gestão e manutenção das infra-estruturas, incluindo a gestão do processo de
licitação, que incluirá a identificação de prestadores de serviços adequados, desenvolvimento de Ter-
mos de Referência e documentação da licitação e finalização e registo do contrato.

• Assegurar que os jardins e infra-estruturas paisagísticas tenham boa manutenção e garantir apenas
o uso de plantas endémicas.

• Deverá elaborar e apresentar relatórios mensais do progresso das actividades e orçamento incluindo
proposta de melhoramentos do Departamento de Infra-estruturas e Equipamento e desempenho do
departamento, listas de acção e onde o suporte é necessário.

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas qualificações e experiência. 
Os candidatos interessados poderão submeter uma carta de apresentação a detalhar o seu interesse e ade-
quação para a posição bem como o Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 3 referências até 
ao dia 15 de Abril 2022 para: Peace Parks Foundation e-mail: applications@peaceparks.org 

Apenas CANDIDADTOS PRÉ-SELECCINADOS serão contactados para entrevista 
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONCURSO RFP4/PSIMOZ/2022

Pesquisa Cliente Misterioso

A Population Services International – organização não-governamental, sem fins 
lucrativos convida todas agências interessadas a submeter propostas para fornecimento de 
serviços de pesquisa denominada Cliente Misterioso. Os requisitos e termos de referência 
poderão ser obtidos gratuítamente através do email: procurement@psi.org.mz  

LOTE # 1 - MAPUTO

Categorias Prazo de Entrega de Propostas

Pesquisa de Cliente Misterioso 13/4/2022

 Maputo, aos 31 de Março de 2022     

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu

5ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu, correm éditos de trinta (30) 
dias, citando o executado, AQUINO ESTÊVÃO CHAMUSSE, com última residência conhecida no Bairro do 
Chamanculo “C”, quarteirão 1, casa nº 136, nesta cidade, ora em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) 
dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data referente à segunda e última 
publicação deste anúncio, pagar ou nomear bens à penhora, podendo também deduzir oposição em sede 
da Acção Executiva para Pagamento da Quantia Certa, com Processo Comum, Forma Ordinária, 
nº 600/15-A, na qual o move o exequente, BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE (BIM), SA, 
pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme o duplicado que se encontra à disposição no 
Cartório desta Secção, onde o poderá levantar dentro das horas normais de expediente, sob cominação de 
vir a ser devolvido ao exequente o direito de nomeação de bens à penhora.

KaMpfumu, aos 10 de Março de 2022
O Magistrado Judicial

Dr. Malaquias Júnior Sibanda
(Juiz de Direito)
Oficial da Justiça

Frederico Ruben Pelembe
(Escrivão de Direito)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL

PROGRAMA DE APOIO À REFORMA DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Item Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

01 Concurso Público

Consultoria para a Elaboração de Projectos Executivos, Documentos de Concurso 
e Fiscalização de Obras nos Institutos Técnicos do MCTESTP - Lote 1- Instituto 

Agrário de Ribáue e da Escola Profissional da Ilha de Moçambique 
(Província de Nampula)

NYELETI ENGENHARIA, LDA 7.976.475,00

02 Concurso Público
Consultoria para a Elaboração de Projectos Executivos, Documentos de Concurso 
e Fiscalização de Obras nos Institutos Técnicos do MCTESTP - Lote 2- Instituto 

Industrial 1º de Maio (Cidade de Maputo)
ARCUS CONSULTORES 9.037.503,25

03 Concurso Público
Consultoria para a Elaboração de Projectos Executivos, Documentos de Concurso 
e Fiscalização de Obras nos Institutos Técnicos do MCTESTP - Lote 3- Instituto 

Pedagógico de Umbelúzi (Província de Maputo)

STRUT TIE – CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, LDA

9.112.924,08

Maputo, aos 28 de Março de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA SAÚDE
REPARTIÇĀO PROVINCIAL DE GESTĀO E EXECUÇĀO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS (RPGEAC)

Anúncio de Concursos Limitados
1. A Direcção Provincial de Saúde de Tete pretende contratar fornecedor e prestador de serviços para execução de fornrcimento de bens e prestação de serviços para a Camapnha

de tratamento massivo de Schistossomia e  Parasitoses Intestinais a decorrer  em todos os Distritos desta Província, Neste sentido, convida-se  pessoas singulares ou colectivas,
nacionais, micro, pequena e médias empresas, interessadas e que estejam inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores
de Serviços ao Estado, a apresentarem propostas fechadas de execução para fornecimento de bens e serviços, de acordo a tabela abaixo:

Concurso
Mod. 

contratação
Objecto Data dee entrega e abertura

Validade 
proposta

Data provável 
do anúncio de 

posicionamrnto

Garantia 
provisória 

  58F001761/
CL/0001/2022

Concurso 
Limitado

Contratação para execução de prestação de serviços  de aluguer de 
(20) viaturas dupla cabina, todo terreno (4x4) por 7 dias

Entrega:   12/4/2022 até 9.00 horas
Abertura: 12/4/2022 às 9.15 horas 90 Dias

14/4/2022 
às  9.00 horas N/A

58F001761/
CL/0002/2022

Concurso 
Limitado

Contratação para fornecimento de 34.376,63 Litros de Diesel
Entrega: 12/4/2022 até 9.15 horas
Abertura: 12/4/2022 às 9.30 horas 90 Dias

 14/4/2022
 às 9.15 horas N/Al

 58F001641/
CL/0003/2022

Concursos 
Limitados

Contratação para execução de prestação de serviços de produção das   
Camisetes e bonés de cor amarela escura

Entrega: 12/4/2022 até 9.30 horas
Abertura: 12/4/2022 às 9.45 horas 90 Dias

14/4/2022 
às  9.30 horas N/A

58F001641/
AD/0001/2022

Ajuste Dierito
 Contratação para execução de fornecimento de recargas  da Movitel 

destinadado para os supervisores, coordenadores e a logística 
Entrega: 31/3/2022 até 9.30 horas
Abertura: 31/3/2022 às 9.45 horas 90 Dias N/A

58F001641/
CL/0002/2022

Ajuste Direito
Contratação para execução de fornecimento de recargas  da 

Vodacom destinadado para os supervisores, coordenadores e a 
logística

Entrega: 31/3/2022 até 9.45 horas
Abertura: 31/3/2022 às 10.00 horas 90 Dias N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e 
quinhentos meticais)  para cada conjunto na RPGEAC da Direcção Provincial de Saúde de Tete, sita na Rua KWAME NKRUMAH, Cidade de Tete

2. . O pagamento deverá ser em depósito directo no BIM (na conta nº 486503016 – RECEITAS DA UGEA).
3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura das mesmas.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e a sessão de abertura será no mesmo dia, nas horas indicadas no quadro acima, na presença de concorrentes que de-

sejarem comparecer.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo De-

creto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Competente
(Ilegível)

154

2801

2839

3224

Rua de Kassuende, n.º 167, R/C, Bairro da Polana Cimento, Maputo, Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste 
Tribunal correm éditos de trinta (30) 
dias, citando o executado FILIPE 
MANUEL LEONARDO MARTINS, com 
última residência na Rua Mukumbura, 
nº 374, Bairro da Polana-Cimento, 
NUIT: 129537582, Cidade de Maputo, 
para, no prazo de dez (10) dias, que 
começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da segunda 
e última publicação deste anúncio, 
pagar ao exequente BIM-BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, 
SA, a quantia de 1 080 000,00MT 
(um milhão e oitenta mil meticais), 
em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária nº 50/21-G, que por esta 
Secção lhes move o referido exequente, 
ou no mesmo prazo nomear à penhora 
bens suficientes para tal pagamento 
e do mais que acrescer ou deduzir a 
oposição que tiverem, nos termos do 
artigo 811º, nº 1, 812º e 816º do CPC, 
respectivamente, sob pena de, não o 
fazendo, se devolver esse direito ao 
exequente, nos termos da al. a), nº 1 
do artigo 836º do CPC, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição 
inicial, que se encontra à disposição 
dos executados no Cartório desta 
Secção, podendo ser levantado dentro 
das horas normais de expediente.

Maputo, aos vinte e oito de Outubro de 
dois mil e vinte e um

Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
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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 Abril 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 
Abril 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% 5.00% 1,30% 1,78% 3,50% 1,20%

3. Standard Bank 1,00% 6,27% 3,31% 3,20% 2,50% -

4. ABSA 2,75% 10,75% 0,00% 1,00% 5,00% -

5. Nedbank 2,50% 4,50% 4,50% 2,00% 2,50% 1,50%

6. Moza Banco 5,00% 6,50% 2,00% 3,00% 5,00% 4,50%

7. FNB 2,50% 5,00% 2,00% 2,00% 4,00% 4,00%

8. ABC 4,00% 14,50% 5,00% 5,00% 7,75% 7,75%

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 5,00% 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 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% 25.40% 17.40% N/A N/A

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

III. Condições padronizadas por categoria de crédito

1. Condições padronizadas dos Bancos Comerciais

1.1  Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:

a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de
transacções;

b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do BM
nem outros incidentes junto do sistema bancário, à data do pedido de crédito;

c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco.

1.2  Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

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.

PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO
COMUNICADO N.º 03/2022

Quinta-feira, 31 de Março de 2022

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



PUBLICIDADE 17

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.

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 da 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 Março de 2022

Quinta-feira, 31 de Março de 2022

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

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF - Microcrédito    I    MOZSHAQ - Consultoria e Serviços   |  

PADRINHOS DO PROJECTO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MINISTĖRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Delegação Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social de Manica convida pessoas singulares e/ou 

colectivas, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para o 

concurso abaixo indicado:

Nº e Modalidade 
de Concurso Objecto de Concurso Alvará 

compatível

Entrega das Propostas 
financeiras e documentos 

de Qualificação
Abertura das Propostas

Data-final Hora Data Hora

Concurso Limitado 
Nº 07 /CL /INSS/
DPM/UGEA/2022

Fornecimento de diversos 
materiais para apoio aos 

pensionistas no âmbito do 
programa de Acão Sanitária e 

Social

Compatível 
ao Objecto de 
Contratação

13/4/2022 9.45 horas 13/4/2022 10.00 horas

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos

concursos no endereço abaixo indicado, no horário das 7.30 até às 15.00 horas.

3. Os cadernos de encargo estarão à venda nos valores correspondentes a 1000,00MT, não reembolsáveis, a

serem depositados na conta Nº 7369091 (BIM) – INSS Administração.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que

desejarem comparecer a sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite

serão rejeitadas.

5. As propostas financeiras deverão estar acompanhadas pelos seguintes documentos autenticados: Alvará,
Cadastro Único, Certidões de Quitação das Finanças, do INSS, do Instituto Nacional de Estatística e do
Tribunal Judicial.
6. O concurso será regido nos termos dos artigos 41 e 42 ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016,

de 8 de Março.

• Local e endereço para esclarecimentos:

INSS - Delegação Provincial de Manica, Rua dos Operários, n.º 807, 1º andar, C.P n.º74
Tel: 823063427/843142474, Fax: 251 22084

Chimoio, aos 22 de Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ass. Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

GOVERNO DO DISTRITO DE ANCUABE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concurso
O Governo do Distrito de Ancuabe convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais 

interessadas a apresentarem propostas, em carta fechada, para o concurso discriminado na 

tabela abaixo:

N/O Modalidade de 
Contratação

Objecto do 
Concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e 
hora de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das 
propostas

Preço do 
documento 

de 
concurso

Visita ao 
Local da 

Obra

Data e hora 
do Anúncio do 

posicionamento 
dos 

concorrentes

01

Concurso 
Público 

N°04C020554/
CP/01/2022

Melhoramentos 
localizados 
de estrada 

N/C Nanjua-
Mariri-12Km de 
comprimento e 

5 de largura

Pessoas 
singulares, 

micro, pequena 
e médias 
empresas 

inscritas no 
Cadastro único

Data:

28/4/2022

Hora: 

10.00 horas

Data:

28/4/2022

Hora: 

10.30 horas

1.500,00MT

Data:

11/4/2022

Hora: 

9.00 horas

Data:

6/5/2022

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos

ou adquirí-los no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Ancuabe, na

avenida Principal.

2. A validade das propostas é de 90 dias e as mesmas deverão ser entregues no endereço

acima indicado.

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto

n° 5/2016, de 8 de Março.

Ancuabe, aos 30 de Março de 2022

UGEA

(Ilegível)

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES – DEA

ANÚNCIO DE CONCURSO DE PEQUENA DIMENSÃO
47A003041/PD/Nº 13/2022- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (PT) DE CORRENTE ELÉCTRICA

1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE, IP) pretende a contratação de uma empresa para a prestação
de serviços de manutenção de um PT de 630 KVA 11/0.4 KV, tipo monobloco, instalado na sua Sede, em
Maputo, Av. de Moçambique, n.º 1225.

2. Assim, a ANE, IP convida as micro e pequenas empresas interessadas e que reúnam os requisitos de
qualificação a apresentarem propostas seladas para a prestação destes serviços.

3. Estão dispensados os documentos de qualificação económico-financeira e da regularidade fiscal.

4. Para melhor conhecimento do objecto do concurso a ANE, IP organiza uma visita às suas instalações, a
ter lugar às 10.00 horas do dia 4 de Abril de 2022. A concentração dos interessados para a visita será
na Recepção da ANE, IP na Av. de Moçambique, n.º 1225. Logo no término da visita a ANE, IP conduzirá
junto dos concorrentes uma reunião de pré-concurso, na Sala de Conferências.

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 1 de Abril de 2022. A aquisição do
Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 500,00MT, na conta
bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular: Administração
Nacional de Estradas, IP.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, n.º 1225,  Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235

Maputo – Moçambique

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 19 de Abril de 2022
e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos
representantes das empresas que desejarem assistir ao acto.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Av. de Moçambique, n.º 1225, Caixa Postal 403, Maputo – Moçambique

7. O anúncio de posicionamento dos concorrentes, após a conclusão da avaliação das propostas, terá lugar
às 10.00 horas do dia 16 de Maio de 2022, na Sala de Conferências.

8. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias da data de entrega das propostas.

9.  Não é requerida a apresentação da Garantia Provisória.

10. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

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

Maputo, aos 31 de Março de 2022
A Entidade Contratante

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

15 96

3242 2869

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

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, A SSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

INSTITUTO DO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a contratação dos Serviços de arrendamento de imóveis, e adjudicado de acordo com o seguinte:

Nº Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor  da Proposta (Incluindo IVA)

01 Ajuste Directo Arrendamento de imóvel 
ETELVINA DE JESUS GONÇALVES 

SCARLET PIRES
420.000,00MT

Cordiais saudações
Maputo, aos 31 de Março de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível) 2871

2873

287317

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO / CANCELAMENTO 
Em cumprimento do instituído no nº 2 do artigo 64 do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que, os objectos dos concursos abaixo indicados 
foram adjudicados/cancelados de acordo com o seguinte.

Ord.
N° de Concurso/

Processo
Objecto

Valor com IVA 
(MT)

Adjudicatário

01 58A000741/CL/37/2021
Fornecimento de Acessórios para Candeeiros Cialíticos Tipo Led 

740/730 – Heat dos Blocos Operatórios
2.402.385,00 BELLTEC – SERVIÇOS, LDA

02 58A000741/AD/02/2022
Serviços Transporte dos Trabalhadores do Hospital Central de 

Maputo 
11.703.113,56 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE MAPUTO

02 58A000741/CL/36/2021
Prestação de Serviço de Manutenção Correctiva e Preventiva de 

Câmeras de Vídeo - vigilância do Hospital Central de Maputo
700.000,00 Cancelamento

Maputo, aos 28 de Março de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção Administrativa
----(Ilegível)----

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA
Av. Agostinho Neto, n.º 1164 – Bloco Central - 3º Andar – Telefax: 21 357900

Maputo - Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS / ADENDA
O Hospital Central de Maputo (HCM) convida as empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas para prestação de Serviços, conforme o descrito no quadro abaixo:

Nº N.º de Concurso Objecto do Concurso
Modalidade de 

Concurso
Data e Hora-Limite 

da entrega das 
Propostas

Data e Hora 
de Abertura 

das Propostas

Valor de Garantia 
Provisória em MT

01 58A000741/CL/10/2022 Prestação de serviços de fumigação e desratização no HCM Concurso Limitado
18/4/2022 
11.00 horas

18/4/2022 
11.15 horas

N/A

02
Adenda

58A000741/CC/08/2022

Prestação de serviços de reactivação de 3 furos de água, for-
necimento de 5 bombas submersíveis e abertura de 2 novos 

furos água no HCM

Concurso por 
Cotações

11/4/2022
10.00 horas

11/4/2022
10.15 horas

N/A

Notas Importantes:

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na UGEA do Hospital, sita no endereço indicado no final
deste anúncio.

2. N.B: Os Concorrentes deverão efectuar visitas para o concurso nº:

Nr. do Concurso/Processo Data da visita Hora da visita Local de concentração Hora de concentração
58A000741/CL/10/2022 5/4/2022 10.30 horas UGEA 10.15 horas

Adenda
58A000741/CC/08/2022

1/4/2022 10.30 horas UGEA 10.15 horas

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

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

b) O caderno de encargos será adquirido na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo, em frente à Farmácia Central, Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º Andar.

c) Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 28 de Março de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção do HCM – Ilegível

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA
Av. Agostinho Neto, nº 1164 – Bloco Central - 3º andar – Telefone: 21357900

Maputo - Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE MANICA
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA DOUTORA ELISA CUA 
CHITEVE, JUIZA-PRESIDENTE DESTA 

SECÇÃO

Faz saber, que por este Tribunal correm 
seus devidos e legais termos uns Autos 
de Acção Declarativa de Condenação 
Ordinária nº 59/2018-B, em que 
é autora ECOS-OBRAS PÚBLICAS E 
CONSTRUÇÃO CIVIL e ré NORTE-
SUL, ESTRADAS DE MOÇAMBIQUE, 
SA, é por esta forma citada a ré Norte-
Sul, Estradas de Moçambique, SA, 
Sociedade Comercial, com última sede 
conhecida que foi na cidade de Maputo, 
na Avenida Salvador Allende, n.º 1097, 
2° andar, actualmente em parte incerta, 
para no prazo de 20 (vinte) dias, 
finda que seja a dilação de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação 
do presente anúncio, contestar, 
querendo, conforme tudo consta do 
duplicado da petição inicial, que se 
encontra ao seu dispor no Cartório da 
1ª Secção deste Tribunal, nas horas 
normais de expediente, sob pena de 
serem considerados confessados os 
factos articulados pela autora.

Chimoio, aos dezasseis dias do mês de 
Março de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito Provincial
Izaia Manuel 

A Juíza-Presidente

Drª Elisa Cua Chiteve

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que ISAURA CARLOS MATSINHE, natural e residente em Rovene - 
Massinga, província de Inhambane, requereu autorização para mudança do nome 
de sua filha menor TERESA MONIZ MACOVELE, para passar a usar o nome com-
pleto de ZINHA MONIZ MACOVELE.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados todos 
os interessados para, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo

Maputo, aos 29 de Março de 2022
A Directora Nacional Adjunta

Fátima Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

3230

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei 
de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 
31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no 
Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com 
direito a opor-se que seja atribuída a Concessão 
Mineira número 10934C para Calcário, no 
distrito de Matutuíne, na província de Maputo, 
a favor da requerente MAPUTO CIMENT AND 
STEEL, LDA, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -26   24  30,00 32  39   30,00

2 -26   24  30,00 32  39   20,00

3 -26   24   0,00 32  39   20,00

4 -26   24   0,00 32  40    0,00

5 -26   24  10,00 32  40    0,00

6 -26   24  10,00 32  39   30,00

Maputo, aos 24/3/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 2981

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") convida 
os Fornecedores de Serviços de Relações Industriais 
interessados (o "Participante" ou "Participantes") a 
responderem a este concurso de pré-qualificação. Os 
participantes devem estar registados em Moçambique e 
ter uma estrutura de negócio comprovada onde a totali-
dade ou uma parte do capital é detido por cidadãos 
moçambicanos. Quanto maior for o capital detido por 
cidadãos moçambicanos, maior será a pontuação de 
avaliação para tais Participantes. Um Participante 
estrangeiro registado, cujo capital social é maioritaria-
mente estrangeiro,  não será considerado. 

A fim de ser considerado fornecedor para a prestação de 
Serviços de Relações Industriais, os Participantes devem 
apresentar o seguinte: estrutura da empresa (destacan-
do o registo de apropriação moçambicana); certidão de 
registo comercial da empresa; licença(s) comercial(is); 
IVA / NUIT; relatórios financeiros auditados dos últimos 
dois (2) anos; contacto de pelo menos três (3) clientes e 
que serviços o Participante prestou a esses clientes 
(esses clientes podem ser contactados pela Sasol para 
fornecerem referências), documento comprovativo do 
número de anos de actividade em Moçambique e docu-
mentos comprovativos do SHE (segurança, saúde e 
meio ambiente) do Participante, bem como Sistemas de 
Gestão de Manutenção e processos.

Além disso, os Participantes devem responder às 
seguintes perguntas numeradas de 1 a 8, com documen-
tos comprovativos, quando aplicável, utilizando o 
formato dos números de secção indicados abaixo:

1) Documentos comprovativos para o fornecimento de
serviços de Relações Industriais a organizações de
projectos em Moçambique.

2) Documentos comprovativos para a prestação de
serviços na área de tradução e de aulas básicas de Por-
tuguês e de Inglês no apoio às Relações Industriais
harmoniosas.

3) Fornecimento dos CVs de todos os trabalhadores que
desempenharão funções de: (i) especialista(s) em
Relações Industriais e que deverão ter pelo menos cinco
(5) anos de experiência numa função sénior de relações
laborais; e (ii) tradutores e professores profissionais em
operações de campo nas funções de Relações Industri-
ais. Em cada CV deve ser apresentada uma lista detalha-
da das qualificações em Relações Industriais.

4) Lista e documentos comprovativos de pelo menos
três Contratos de Trabalho do Projecto (PLA) (3) (contra-
tos de negócios) que o Participante geriu incluindo a
forma como o Participante conseguiu manter o bom
ambiente e a harmonia laboral.

5) Documentos  comprovativos de:

Todas as certidões e acreditações dos Participantes que 
descrevem o Participante como sendo um fornecedor 
especializado de serviços de Relações Industriais em 
Moçambique; 

Uma declaração onde o Participante demonstra a sua 
compreensão das Leis Laborais de Moçambique 
aplicáveis na indústria da construção e implementação 
de um acordo laboral de projecto; não menos de uma (1) 
página);

Relatórios de relações industriais onde os negócios e a 
legislação e os desvios processuais relevantes são 
rastreados e geridos; e 

Auditorias (internas e externas) e resolução dos assun-
tos decorrentes de tais auditorias.

6) Documentos de pré-planeamento e garantias de
fornecimento incluindo induções, manutenção de regis-
tos e apoio eficaz às relações industriais da organização
do Participante para assegurar a continuidade dos
serviços de apoio às Relações Industriais.

A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se em 
princípios de equidade com fornecedores idóneos que 
respeitem os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, 

o ambiente e o custo.

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualifi-
cação, terá de enviar  até às 16h00 (hora de Moçam-
bique) do dia 27 de Maio de 2022 as respostas e docu-
mentação respeitante a cada uma das perguntas acima 
mencionadas. O Participante deve responder em inglês. 
A sua resposta deve ser enviada para o seguinte 
endereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com 

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu 
e-mail:

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: RELAÇÕES INDUSTRIAIS"

Todas as informações em epígrafe e os documentos de 
pré-qualificação que apresentar destinam-se apenas a 
identificar possíveis fornecedores com capacidade de 
aprovisionamento, e não deverão de forma alguma ser 
interpretados como um compromisso da Sasol adjudicar 
um contrato a um Participante. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes 
com capacidades para o fornecimento de Serviços de 
Relações Industriais e posteriormente convidar apenas 
os Fornecedores com capacidade para tal, no parecer 
exclusivo da Sasol, a apresentarem uma proposta mais 
detalhada. No entanto, a Sasol não será obrigada a 
efectivar qualquer proposta como resultado deste 
concurso de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") invites 
interested Industrial Relations Suppliers (the “Partici-
pant” or “Participants”) to provide a response to this 
pre-qualification process. Participants must be regis-
tered in Mozambique and have a proven ownership 
structure where all or a portion of equity is owned by 
Mozambique nationals. The more Mozambique national 
equity the higher will be the evaluating score for such 
Participants. A wholly owned foreign registered Partici-
pant shall not be considered. 

In order to be considered as a qualified supplier for the 
supply of Industrial Relations Services to Sasol, Partici-
pants must submit the following: ownership structure 
(highlighting Mozambique national ownership); compa-
ny registration certificate; commercial license(s); IVA/-
VAT/sales tax number; audited financial reports for the 
last two (2) years; contact details of at least three (3) 
clients and what services the Participant provided to 
such clients (such clients may be contacted by Sasol to 
provide references), evidence of the number of years 
operating in Mozambique and documented evidence of 
the Participant’s SHE and Maintenance Management 
Systems and processes.

Additionally, Participants must respond to the following 
questions numbered 1 to 8, with evidence provided 
where applicable, using the format of the section num-
bers set out below:

1) Evidence for the supply of Industrial Relations
services to project organisations in Mozambique.

2) Evidence for the supply of field based translations
services and basic Portuguese and English tuition to

support harmonious Industrial Relations.

3) Supply of CVs of all personnel who shall act as: (i)
Industrial Relations specialist(s) and who shall have at
least five (5) years experience in a senior field industrial
relations role; and (ii) professional translators and
tutors in field operations in Industrial Relations type
roles. A detailed list of Industrial Relations qualifications
must be set out in each CV.

4) List and evidence of at least three Project Labour
Agreements (PLA) (3) (bargaining unit agreements)
Participant has managed in recent contracts including
how Participant was able to ensure labour peace and
harmony.

5) Evidence of:

All Participant certifications and accreditations that 
depict the Participant as being a specialist provider of 
Industrial Relations services in Mozambique;  

A statement where Participant can demonstrate its 
understanding of Mozambique Labour Laws applicable 
to in the construction industry and implementation of a 
project labour agreement; no less than one (1) page);

Industrial Relations reporting where bargaining unit and 
relevant legislation and procedural deviations are 
tracked and managed; and 

Audits (internal and external) and resolution of action 
items arising from such audits.

6) Evidence of pre-planning and supply assurances
including inductions, record keeping and effective
industrial relations support within Participant organisa-
tion to ensure continuity of Industrial Relations support
services.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all 
else is equal with a reputable source that does not 
compromise time, quality, safety, health, environment 
and cost.

In the event you wish to participate in this pre-qualifica-
tion process, you will need to respond by 16:00 (Mozam-
bique time) on 27 May 2022 with answers and evidence 
to each of the above questions. A Participant must 
provide its response in the English language. Your 
response shall be made to the following Sasol e-mail 
address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com 

Kindly state the following in your e-mail header:

“PRE-QUALIFICATION: INDUSTRIAL RELATIONS”

All information above and the pre-qualification docu-
ments you submit are aimed at identifying capable 
sources of supply only and shall in no way be construed 
as a commitment from Sasol to award any contract to 
any Participant. 

It is the intent of Sasol to encourage and identify capa-
ble Participants for Industrial Relations Services and 
then invite only those capable Providers, in the sole 
opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. 
However, Sasol shall not be obligated to effect any 
tender as a result of this pre-qualification process.

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
DE RELAÇÕES INDUSTRIAIS
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A Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") convida os 
Fornecedores de Aluguer de Equipamento para Petróleo e 
Gás Upstream (o "Participante" ou "Participantes") a 
responderem a este processo de pré-qualificação. O serviço 
inclui mas não se limita ao fornecimento de Frac Tanks, 
Tapetes de Plataforma, Torres Iluminação, Bombas 
Centrífugas e outros equipamentos. Os participantes 
devem estar registados em Moçambique e ter uma 
estrutura de negócio comprovada onde a totalidade ou 
uma parte do capital é detido por cidadãos moçambicanos. 
Quanto maior for o capital detido por cidadãos 
moçambicanos, maior será a pontuação de avaliação para 
tais Participantes. Um Participante estrangeiro registado, 
cujo capital social é maioritariamente estrangeiro,  não será 
considerado. EQUIPAMENTO DE ALUGUER PARA PETRÓLEO 
E GÁS UPSTREAM 

A fim de ser considerado fornecedor qualificado para o 
Aluguer Equipamento para Petróleo e Gás Upstream, os 
Participantes devem apresentar o seguinte: estrutura da 
empresa (destacando o registo de apropriação 
moçambicana); certidão de registo comercial da empresa; 
licença(s) comercial(is); número de IVA / NUIT; relatórios 
financeiros auditados dos últimos dois (2) anos; contacto 
de pelo menos três (3) clientes e que serviços o Participante 
prestou a esses clientes (esses clientes podem ser 
contactados pela Sasol para fornecer referências), 
documento comprovativo do número de anos de actividade 
em Moçambique e documentos comprovativos do SHE 
(segurança, saúde e meio ambiente) do Participante, bem 
como Sistemas de Gestão de Manutenção e processos.

Além disso, os Participantes devem responder às seguintes 
perguntas numeradas de 1 a 8, com provas fornecidas, 
quando aplicável, utilizando o formato dos números de 
secção indicados abaixo:

1) Experiência na prestação de Serviços de Aluguer de
Equipamento Upstream, com pelo menos cinco (5) anos de
experiência em África.

2) Documentos comprovativos a serem fornecidos de que
os trabalhadores têm experiência em operações de
perfuração em terra e são qualificados em todos os
aspectos de manuseamento de equipamento e instalação
de tapetes de plataforma.

3) Para a comunicação com os trabalhadores de perfuração
e logística da Sasol, os trabalhadores do participante
devem falar inglês fluentemente. O participante deverá
confirmar qual dos seus trabalhadores comunicará com a
Sasol em inglês.

4) Documentos comprovaticos da capacidade para fornecer
frac tanks com as seguintes especificações:

Documentos comprovativos da disponibilidade de frac 
tanks para armazenamento de líquidos de 500bbl (79.500 
litros) de fundo redondo com levantamento; Tanques de 
Mistura; funis e bombas de mistura.

Documentos comprovativos para a disponibilidade de todo 
o equipamento auxiliar relacionado com os frac tanks /
mistura, incluindo mas não limitado a todas as mangueiras
e acessórios necessários.

Documentos comprovativos dos volumes de tanques e 
equipamentos auxiliares disponíveis. Por favor, forneça um 
inventário do seu stock. 

5) Documentos comprovativos da capacidade de fornecer
tapetes de plataforma com as seguintes especificações:

Tamanho Sintético / Composto - 8'x16' completo com 
suportes de transporte, lonas, amarrações e estrados. Peso 
(Tara: 1.361 kgs / 3.000 Lbs - Peso bruto máximo: 
1.000/em2). Classificação: (ASME B30 Padrões de elevação; 
ASTM E84 Classe 2 (B) Índice de propagação de Chamas 
Avaliado; Inibidores Anti-estáticos). Manuseamento: 
Manuseamento fácil de empilhadoras. Temperaturas 
ambientais de funcionamento classificadas até pelo menos 
50 graus Celsius e 95% de humidade.

Documentos comprovativos da resistência do 
equipamento a produtos químicos de perfuração, 
especialmente cloreto de potássio.

Documentos comprovativos da capacidade do 
equipamento para suportar cargas estáticas de 300 Mpa e 
cargas dinâmicas semelhantes às condições de carga 
rodoviária com uma carga máxima por eixo de 12 toneladas 
métricas.

6) Documentos comprovativos de manutenção preventiva,
correctiva e assente no risco associada a frac tanks e ao
tapete da plataforma.

7) Documentos comprovativos da acreditação ISO e API,
quando aplicável - a ISO 9001 não é obrigatória e qualquer
sistema / manual de qualidade alternativo deve ser revisto.

8) Quando as empresas moçambicanas não dispõem de
experiência necessária, a Sasol incentiva a utilização de
joint ventures (JV) sempre que possível para conseguir um
aumento do conteúdo local. No caso de ser proposta uma
JV, é favor fornecer todos os detalhes necessários,
incluindo os respectivos cromogramas.

A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se em 
princípios de equidade com fornecedores idóneos que 
respeitem os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, o 
ambiente e o custo.

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualificação, 
terá de enviar  até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 27 
de Maio de 2022 as respostas e documentação respeitante 
a cada uma das perguntas acima mencionadas. O 
Participante deve responder em inglês. A sua resposta deve 
ser enviada para o seguinte endereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com 

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: Aluguer de Equipamento para 
Petróleo e Gás Upstream "

Todas as informações em epígrafe e os documentos de 
pré-qualificação que apresentar destinam-se apenas a 
identificar possíveis fornecedores com capacidade de 
aprovisionamento, e não deverão de forma alguma ser 
interpretados como um compromisso da Sasol adjudicar 
um contrato a um Participante. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes 
com capacidades para o fornecimento de Aluguer de 
Equipamento para Petróleo e Gás Upstream e 
posteriormente convidar apenas os Fornecedores com 
capacidade para tal, no parecer exclusivo da Sasol, a 
apresentarem uma proposta mais detalhada. No entanto, a 
Sasol não será obrigada a efectivar qualquer proposta 
como resultado deste concurso de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") invites 
interested Oil and Gas Upstream Rental Equipment 
Providers (the “Participant” or “Participants”) to provide 
a response to this pre-qualification process. The service 
shall include but not limited to the provision of Frac 
Tanks, Rig Mats, Light Towers, Centrifugal Pumps and 
Other Equipment. Participants must be registered in 
Mozambique and have a proven ownership structure 
where all or a portion of equity is owned by Mozambique 
nationals. The more Mozambique national equity the 
higher will be the evaluating score for such Participants. 
A wholly owned foreign registered Participant shall not 
be considered. 

In order to be considered as a qualified supplier for Oil 
and Gas Upstream Rental Equipment, Participants must 
submit the following: ownership structure (highlighting 
Mozambique national ownership); company registration 
certificate; commercial license(s); IVA/VAT/sales tax 
number; audited financial reports for the last two (2) 
years; contact details of at least three (3) clients and 
what services the Participant provided to such clients 
(such clients may be contacted by Sasol to provide 
references), evidence of the number of years operating 
in Mozambique and documented evidence of the 
Participant’s SHE and Maintenance Management 
Systems and processes.

Additionally, Participants must respond to the following 
questions numbered 1 to 8, with evidence provided 
where applicable, using the format of the section 
numbers set out below:

1) Experience in provision of Upstream Rental Equipment
services, with at least five (5) years’ experience within
Africa.

2) Evidence to be provided that personnel are
experienced in upstream onshore drilling operations and
qualified in all aspects of equipment handling and rig
mats installation.

3) For communication with Sasol drilling and logistics
personnel, Participant personnel shall be fluent in the
English language. Participant to confirm its personnel

who will liaise with Sasol in English. 

4) Evidence of ability to provide frac tanks of the
following specifications:

Evidence of availability of 500bbl (79,500 litres) round 
bottom liquid frac tanks with gun lines; Mixing Tanks; 
hoppers and mixing pumps.

Evidence of availability of all ancillary equipment related 
to frac/mix tanks including but not limited to all required 
hoses and fittings.

Evidence of the volumes of tanks and ancillary 
equipment availability. Please provide an inventory of 
your stock. 

5) Evidence of ability to provide rig matting of the
following specifications:

Synthetic / Composite Size - 8’x16’ complete with 
transport cradles, tarps, tie-downs and dunnage. Weight 
(Tare: 1,361 kgs / 3,000 Lbs - Max gross weight rating: 
1,000/in2). Ratings: (ASME B30 Lifting Standards; ASTM 
E84 Class 2 (B) Flame Spread Index Rated; Anti-Static 
Inhibitors). Handling: Easy forklift handling. Ambient 
operating temperatures rated up to at least 50 degrees 
Celsius and 95% humidity.

Evidence of equipment resistance to drilling chemicals, 
especially potassium chloride.

Evidence of equipment ability to withstand static loads 
of 300 Mpa and dynamic loads similar to road load 
conditions with maximum axle load of 12 metric tons.

6) Evidence of preventative, corrective and risk-based
maintenance associated with frac tanks and rig matting.

7) Evidence of ISO and API accreditation, where
applicable - ISO 9001 is not mandatory and any
alternative quality system / manual shall be reviewed.

8) Where Mozambique owned companies do not have
the required experience, Sasol encourages the use of
joint ventures (JV) where possible to achieve an increase
in local content. In the event a JV is proposed please

provide all required detail including timelines.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all 
else is equal with a reputable source that does not 
compromise time, quality, safety, health, environment 
and cost.

In the event you wish to participate in this 
pre-qualification process, you will need to respond by 
16:00 (Mozambique time) on 27 May 2022 with answers 
and evidence to each of the above questions. A 
Participant must provide its response in the English 
language. Your response shall be made to the following 
Sasol e-mail address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Kindly state the following in your e-mail header:

“PRE-QUALIFICATION: OIL AND GAS UPSTREAM RENTAL 
EQUIPMENT”

All information above and the pre-qualification 
documents you submit are aimed at identifying capable 
sources of supply only and shall in no way be construed 
as a commitment from Sasol to award any contract to 
any Participant. 

It is the intent of Sasol to encourage and identify 
capable Oil and Gas Upstream Rental Equipment 
Suppliers and then invite only those capable Providers, 
in the sole opinion of Sasol, to submit a more detailed 
tender. However, Sasol shall not be obligated to effect 
any tender as a result of this pre-qualification process.

CONTRATO-QUADRO PARA SASOL

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E ANÚNCIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

ALUGUER DE EQUIPAMENTO
PARA PETRÓLEO E GÁS UPSTREAM  

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") convida 
os Prestadores de Serviços Gerais de Gestão de Resídu-
os interessados (o "Participante" ou "Participantes") a 
responderem a este processo de pré-qualificação. Os 
participantes devem estar registados em Moçambique e 
ter uma estrutura de negócio comprovada onde a totali-
dade ou uma parte do capital é detido por cidadãos 
moçambicanos. Quanto maior for o capital detido por 
cidadãos moçambicanos, maior será a pontuação de 
avaliação para tais Participantes. Um Participante 
estrangeiro registado, cujo capital social é maioritaria-
mente estrangeiro,  não será considerado. 

A fim de ser considerado fornecedor para Serviços 
Gerais de Gestão de Resíduos, os Participantes devem 
apresentar o seguinte: estrutura da empresa (destacan-
do o registo de apropriação moçambicana); certidão do 
registo comercial da empresa; licença(s) comercial(is); 
IVA / NUIT; relatórios financeiros auditados dos últimos 
dois (2) anos; contacto de pelo menos três (3) clientes e 
que serviços o Participante prestou a esses clientes 
(esses clientes podem ser contactados pela Sasol para 
fornecer referências), documento comprovativo do 
número de anos de funcionamento em Moçambique e 
documentos comprovativos do SHE (segurança, saúde e 
meio ambiente) do Participante, bem como Sistemas de 
Gestão de Manutenção e processos.

Além disso, os Participantes devem responder às 
seguintes perguntas numeradas de 1 a 5, com provas 
fornecidas, quando aplicável, utilizando o formato dos 
números das secções abaixo indicados:

1) Documentos a serem providenciados para confirmar a
experiência na prestação de Serviços Gerais de Gestão
de Resíduos com pelo menos cinco (5) anos de experiên-
cia em África.

Recolha de resíduos não perigosos e perigosos.

Fornecimento de contentores para todos os resíduos 

perigosos e não perigosos por local remoto.

Reciclagem e reutilização de resíduos sempre que pos-
sível, de acordo com o Plano Ambiental da Sasol.

Supervisão, manutenção e activação e desactivação de 
estações de tratamento de águas residuais móveis em 
locais remotos.

Supervisão diária de todos os resíduos perigosos e não 
perigosos.

Programa informático profissional de sistema de 
relatórios de gestão geral de resíduos. 

2) Documentos comprovativos a serem providenciados
de que os trabalhadores têm experiência na Gestão
Geral de Resíduos.

3) Para a comunicação com os trabalhadores de perfu-
ração e logística da Sasol, os trabalhadores do partici-
pante devem falar inglês fluentemente. Participante
para confirmar o seu pessoal que estabelecerá a ligação
com a Sasol em inglês.

4) Documento comprovativo da acreditação ISO e API,
quando aplicável - a ISO 9001 não é obrigatória e
qualquer outro sistema / manual de qualidade alternati-
vo deve ser revisto.

5) Quando as empresas moçambicanas não dispõem de
experiência necessária, a Sasol incentiva a utilização de
joint ventures (JV) sempre que possível para conseguir
um aumento do conteúdo local. No caso de ser proposta
uma JV, é favor fornecer todos os detalhes necessários,
incluindo os respectivos cromogramas.

A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se em 
princípios de equidade com fornecedores idóneos que 
respeitem os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, 
o ambiente e o custo.

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualifi-
cação, terá de enviar  até às 16h00 (hora de Moçam-
bique) do dia 27 de Maio de 2022 as respostas e docu-
mentação respeitante a cada uma das perguntas acima 
mencionadas. O Participante deve responder em inglês. 
A sua resposta deve ser enviada para o seguinte 
endereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com 

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu 
e-mail:

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS DA GESTÃO DE 
RESÍDUOS "

Todas as informações em epígrafe e os documentos de 
pré-qualificação que apresentar destinam-se apenas a 
identificar possíveis fornecedores com capacidade de 
aprovisionamento, e não deverão de forma alguma ser 
interpretados como um compromisso da Sasol adjudicar 
um contrato a um Participante. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes 
com capacidades para o fornecimento de Serviços 
Gerais da Gestão de Resíduos e posteriormente convi-
dar apenas os Fornecedores com capacidade para tal, no 
parecer exclusivo da Sasol, a apresentarem uma propos-
ta mais detalhada. No entanto, a Sasol não será obriga-
da a efectivar qualquer proposta como resultado deste 
concurso de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") invites 
interested General Waste Management Services Provid-
ers (the “Participant” or “Participants”) to provide a 
response to this pre-qualification process. Participants 
must be registered in Mozambique and have a proven 
ownership structure where all or a portion of equity is 
owned by Mozambique nationals. The more Mozam-
bique national equity the higher will be the evaluating 
score for such Participants. A wholly owned foreign 
registered Participant shall not be considered. 

In order to be considered as a qualified supplier for 
General Waste Management Services, Participants must 
submit the following: ownership structure (highlighting 
Mozambique national ownership); company registration 
certificate; commercial license(s); IVA/VAT/sales tax 
number; audited financial reports for the last two (2) 
years; contact details of at least three (3) clients and 
what services the Participant provided to such clients 
(such clients may be contacted by Sasol to provide 
references), evidence of the number of years operating 
in Mozambique and documented evidence of the Partici-
pant’s SHE and Maintenance Management Systems and 
processes.

Additionally, Participants must respond to the following 
questions numbered 1 to 5, with evidence provided 
where applicable, using the format of the section num-
bers set out below:

1) Evidence to be provided to confirm experience in the
provision of General Waste Management Services with
at least five (5) years’ experience within Africa.

Collection of  non hazardous and hazardous waste.

Provision of containments of all hazardous and non 
hazardous waste per remote site.

Recycling and re-use of waste where feasible as per 
Sasol Environmental Plan.

Supervision, maintenance and commissioning and 
decommissioning of mobile sewerage treatment plants 
in remote locations.

Daily supervision of all hazardous and non hazardous 
waste.

Professional general waste management reporting 
system software.

2) Evidence to be provided that personnel are experi-
enced in General Waste Management.

3) For communication with Sasol drilling and logistics
personnel, Participant personnel shall be fluent in the
English language. Participant to confirm its personnel
who will liaise with Sasol in English.

4) Evidence of ISO and API accreditation, where applica-
ble - ISO 9001 is not mandatory and any alternative
quality system / manual shall be reviewed.

5) Where Mozambique owned companies do not have
the required experience, Sasol encourages the use of
joint ventures (JV) where possible to achieve an increase
in local content. In the event a JV is proposed please
provide all required detail including timelines.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all 
else is equal with a reputable source that does not 
compromise time, quality, safety, health, environment 
and cost.

In the event you wish to participate in this pre-qualifica-
tion process, you will need to respond by 16:00 (Mozam-
bique time) on 27 May 2022 with answers and evidence 
to each of the above questions. A Participant must 
provide its response in the English language. Your 
response shall be made to the following Sasol e-mail 
address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Kindly state the following in your e-mail header:

“PRE-QUALIFICATION: GENERAL WASTE MANAGEMENT 
SERVICES”

All information above and the pre-qualification docu-
ments you submit are aimed at identifying capable 
sources of supply only and shall in no way be construed 
as a commitment from Sasol to award any contract to 
any Participant. 

It is the intent of Sasol to encourage and identify capa-
ble General Waste Management Services Suppliers and 
then invite only those capable Providers, in the sole 
opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. 
However, Sasol shall not be obligated to effect any 
tender as a result of this pre-qualification process.

CONTRATO-QUADRO PARA SASOL
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E ANÚNCIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

SERVIÇOS GERAIS DE GESTÃO 
DE RESÍDUOS
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A Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") convida 
os Prestadores de Serviços de Gestão de Cortes de 
Perfuração interessados (o "Participante" ou "Partici-
pantes") a responderem a este concurso de pré-qualifi-
cação. Os participantes devem estar registados em 
Moçambique e ter uma estrutura de negócio comprova-
da onde a totalidade ou uma parte do capital é detido 
por cidadãos moçambicanos. Quanto maior for o capital 
cidadãos moçambicanos, maior será a pontuação de 
avaliação para tais Participantes. Um Participante 
estrangeiro registado não será considerado. 

A fim de ser considerado fornecedor para a prestação de 
Serviços de Gestão de Cortes de Perfuração, os Partici-
pantes devem apresentar o seguinte: estrutura da 
empresa (destacando o registo de apropriação  moçam-
bicana); certidão de registo comercial da empresa; 
licença(s) comercial(is); IVA / NUIT; relatórios financeiros 
auditados dos últimos dois (2) anos; contacto de pelo 
menos três (3) clientes e que serviços o Participante 
prestou a esses clientes (esses clientes podem ser 
contactados pela Sasol para fornecerem referências), 
documento comprovativo do número de anos de activi-
dade em Moçambique e documentos comprovativos do 
SHE (segurança, saúde e meio ambiente) do Partici-
pante, bem como Sistemas de Gestão de Manutenção e 
processos

Além disso, os Participantes devem responder às 
seguintes perguntas numeradas de 1 a 7, com documen-
tos comprovativos, quando aplicável, utilizando o 
formato dos números da secção indicados abaixo:

Documentos comprovativos a serem fornecidos para 
confirmar a experiência na prestação de Serviços de 
Gestão de Cortes de Perfuração com pelo menos cinco 
(5) anos de experiência em África.

Eliminação de resíduos de perfuração e de águas residu-
ais de perfuração em locais remotos, de acordo com o 
Regulador de Enernia de Alberta: Lei 050: Gestão de 
Eliminação de Resíduos de Perfuração (AER50).

Fornecer recursos para a execução do descarte de 
resíduos pelo método Enterrando-Misturando-Reco-
brindo / Mix-Bury-Cover (MBC) nos aterros em locais 
remotos.

Fornecer recursos para a eliminação de águas residuais 
através da supressão de poeiras em locais remotos.

Reabilitação de aterros revestidos para resíduos em 
locais remotos.

Fornecer um serviço de laboratório de campo capaz de 
realizar um conjunto completo de análises de águas 
residuais e de resíduos de perfuração regulamentados 
pela Lei AER 50 e pelo sistema de relatórios profission-
ais de gestão de resíduos de perfuração.

Documentos comprovativos a serem fornecidos provan-
do que os trabalhadores têm experiência em Gestão de 
Resíduos de Perfurações e estão qualificados para 
apoiar operações de perfuração em terra.

Para a comunicação com o trabalhadores de perfuração 
e logística da Sasol, o trabalhadores do participante 
devem ser fluentes na língua inglesa. O participante 
deverá confirmar qual dos seus trabalhadores comuni-
cará com a Sasol em inglês. 

Documentos comprovativos de manutenção preventiva, 
correctiva e assente no risco associada ao Equipamento 
de Gestão de Cortes de Perfuração

Documento comprovativo da acreditação ISO e API, 
quando aplicável - a ISO 9001 não é obrigatória e 
qualquer sistema / manual de qualidade alternativo 
deve ser revisto.

Quando as empresas moçambicanas não dispõem de 
experiência necessária, a Sasol incentiva a utilização de 
joint ventures (JV) sempre que possível para conseguir 
um aumento do conteúdo local. No caso de ser proposta 
uma JV, é favor fornecer todos os detalhes necessários, 

incluindo os respectivos cromogramas.

A Sasol pré-qualifica os Participantes com base em que 
tudo o resto é igual perante uma fonte respeitável que 
não comprometa o tempo, a qualidade, a segurança, a 
saúde, o ambiente e o custo.

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualifi-
cação, terá de enviar  até às 16h00 (hora de Moçam-
bique) do dia 27 de Maio de 2022 as respostas e docu-
mentação respeitante a cada uma das perguntas acima 
mencionadas. O Participante deve responder em inglês. 
A sua resposta deve ser enviada para o seguinte 
endereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com 

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu 
e-mail:

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: SERVIÇOS DE GESTÃO DE CORTES 
DE PERFURAÇÃO"

Todas as informações em epígrafe e os documentos de 
pré-qualificação que apresentar destinam-se apenas a 
identificar possíveis fornecedores com capacidade de 
aprovisionamento, e não deverão de forma alguma ser 
interpretados como um compromisso da Sasol adjudicar 
um contrato a um Participante. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes 
com capacidades para o fornecimento de Serviços de 
Gestão de Cortes de Perfuração e posteriormente convi-
dar apenas os Fornecedores com capacidade para tal, no 
parecer exclusivo da Sasol, a apresentarem uma propos-
ta mais detalhada. No entanto, a Sasol não será obriga-
da a efectivar qualquer proposta como resultado deste 
concurso de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") invites 
interested Drill Cuttings Management Services Providers 
(the “Participant” or “Participants”) to provide a 
response to this pre-qualification process. Participants 
must be registered in Mozambique and have a proven 
ownership structure where all or a portion of equity is 
owned by Mozambique nationals. The more Mozam-
bique national equity the higher will be the evaluating 
score for such Participants. A wholly owned foreign 
registered Participant shall not be considered. 

In order to be considered as a qualified supplier for Drill 
Cuttings Management Services, Participants must 
submit the following: ownership structure (highlighting 
Mozambique national ownership); company registration 
certificate; commercial license(s); IVA/VAT/sales tax 
number; audited financial reports for the last two (2) 
years; contact details of at least three (3) clients and 
what services the Participant provided to such clients 
(such clients may be contacted by Sasol to provide 
references), evidence of the number of years operating 
in Mozambique and documented evidence of the Partici-
pant’s SHE and Maintenance Management Systems and 
processes.

Additionally, Participants must respond to the following 
questions numbered 1 to 7, with evidence provided 
where applicable, using the format of the section num-
bers set out below:

1) Evidence to be provided to confirm experience in the
provision of Drill Cuttings management Services  with at
least five (5) years’ experience within Africa.

Disposal of drilling waste cuttings and drilling waste
water across remote sites in accordance with Alberta
Energy Regulator: Directive 050: Drilling Waste Manage-
ment (AER50).

Provide total resources execute Mix-Bury-Cover disposal 
on remote sites.

Provide total resources for disposal of waste water via 
dust suppression in remote locations.

Rehabilitation of lined waste sumps in remote locations.

2) Provide in-field laboratory capable of performing
complete suite of analysis for waste water and cuttings
regulated by AER 50 Directive and professional drilling
waste management reporting system software.

3) Evidence to be provided that personnel are experi-
enced in Drill Cuttings Management and qualified to
support onshore drilling operations.

4) For communication with Sasol drilling and logistics
personnel, Participant personnel shall be fluent in the
English language. Participant to confirm its personnel
who will liaise with Sasol in English.

5) Evidence of preventative, corrective and risk-based
maintenance associated with Drill Cuttings Management
Equipment.

6) Evidence of ISO and API accreditation, where applica-
ble - ISO 9001 is not mandatory and any alternative
quality system / manual shall be reviewed.

7) Where Mozambique owned companies do not have
the required experience, Sasol encourages the use of
joint ventures (JV) where possible to achieve an increase
in local content. In the event a JV is proposed please
provide all required detail including timelines.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all 

else is equal with a reputable source that does not 
compromise time, quality, safety, health, environment 
and cost.

In the event you wish to participate in this pre-qualifica-
tion process, you will need to respond by 16:00 (Mozam-
bique time) on 27 May 2022 with answers and evidence 
to each of the above questions. A Participant must 
provide its response in the English language. Your 
response shall be made to the following Sasol e-mail 
address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Kindly state the following in your e-mail header:

“PRE-QUALIFICATION: DRILL CUTTINGS MANAGEMENT 
SERVICES”

All information above and the pre-qualification docu-
ments you submit are aimed at identifying capable 
sources of supply only and shall in no way be construed 
as a commitment from Sasol to award any contract to 
any Participant. 

It is the intent of Sasol to encourage and identify capa-
ble Drill Cuttings Management Services Suppliers and 
then invite only those capable Providers, in the sole 
opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. 
However, Sasol shall not be obligated to effect any 
tender as a result of this pre-qualification process.

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E ANÚNCIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

SERVIÇOS DE GESTÃO DE CORTES 
DE PERFURAÇÃO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ASSUNTO: CANCELAMENTO DE ADJUDICAÇÃO  

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços do Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, foi publicada a 
adjudicação dos objectos dos concursos abaixo discriminados no jornal “Notícias” no dia 22 de Março de 2022, tendo 
observado um erro técnico após a publicação, a Entidade Contratante decidiu o cancelamento da adjudicação  
abaixo discriminada: 

Nº/
ord

Objecto do Concurso Concorrentes Valor Modalidade de 
Contratação

01 Géneros   alimentícios (PASD) CALBE HUSSEN 14.850.000,00MT Ajuste Directo

02 Géneros alimentícios (PAUS) CALBE HUSSEN 3.420.000,00MT Ajuste Directo

03 Material de escritório (PSSB, PASD, PASP) CALBE HUSSEN 1.099.490MT Ajuste Directo

04 Pequenas Reparação de viaturas e motos 
(SSB)

  SAMUEL AFONSO      144.604,00MT Ajuste Directo

05 Material e serviços para comemorações das 
datas dos grupos alvos (SSB)

MOMEX MULT SERVICE 100.000,00MT Ajuste Directo

06 Combustíveis e lubrificantes (SSB, PAUS, 
PASD, PASP)

PLUS ESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS INVESTIMENTO

1.269.21000MT Ajuste Directo

07 Prestação de serviços de protecção 
(Segurança) SSB, PASD, PASP)

KAZAN VIVA PAZ LDA 
SEGURANÇA LDA

871.160,00MT Ajuste Directo

08 Manutenção e reparação geral de viaturas. 
(SSB, PASD)

ENTREPOSTO AUTO - 
NAMPULA

428.119,04MT Ajuste Directo

09 Outros serviços e fornecimento de enxovais 
(PASD)

CALBE HUSSEN 472.500.00MT Ajuste Directo

10 Fornecimento de material de higiene (PAUS, 
PSSB)

CALBE HUSSEN 55.000,00MT Ajuste Directo

11 Prestação de serviços de (seguro de 
viaturas) SSB

EMPRESA MOÇAMBICANA 
DE SEGUROS (EMOSE)

180.030,00MT Ajuste Directo

12 Leite fresco (PASP, PSSB) CALBE HUSSEN 62.090,00MT Ajuste Directo 

13 Substituto de leite materno (PASD) CALBE HUSSEN 1.181.250,00MT Ajuste Directo

14 Meios de compensação (PASD) CALBE HUSSEN 2.362.500,00MT Ajuste Directo

Sem mais assunto de momento, pedimos as nossas sinceras desculpas pelos transtornos causados: 

Cuamba, aos 29 de Março de 2022
O Delegado

Julieta Fernando Paissene
(Téc. Sup. Acção Social N1)

República de Moçambique
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRINÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
(INAS)

DELEGAÇÃO DE CUAMBA
 REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso 
conforme o seguinte:

Referência do
Concurso Limitado

Objecto do 
concurso

Lote
Valor 
(MT)

Concorrente

Nº 01/FNDS/UGEA/
EbA/G/22

Aquisição de 
uma viatura 
ligeira 4x4

Lote Único – 
Fornecimento de 1 

(Uma) Viatura Ligeira 
4x4 – Dupla Cabina

3,070,000.00 RONIL, LDA

Maputo, Março de 2022

A Entidade Contratante

2882
Av. Samora Machel -  Cidade de  Cuamba Província do Niassa

75

Os documentos a que alude a presente convocatória poderão ser consultados na sede provisória da sociedade 

sita na Avenida 24 de Julho n.º 1741, em Maputo ou junto dos pontos focais acima referidos.

Maputo, aos 30 de Março de 2022

Eneas da Conceição Comiche

 Presidente da Mesa da Assembleia Geral

A pedido do Conselho de Administração e tendo em conta o disposto no n.° 3 do Artigo 132° do Código Comercial 

e no Artigo 19º e 20º dos Estatutos, da UNIÃO – Sociedade de Gestão e participações, S.A., são convocados 

todos os accionistas da sociedade, ou seus representantes, mandatários ou herdeiros e, consequentemente, 

os Gestores, Técnicos e Trabalhadores (GTTs) do Ex-Banco popular de Desenvolvimento (Ex- BPD) para se 

reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 6 de Maio de 2022, no átrio dos 

Paços do Município da Cidade de Maputo, pelas 15.00 horas,  afim de deliberarem sobre os seguintes pontos 

de agenda:

1. Leitura e aprovação das actas das reuniões anteriores;

2. Deliberação sobre o Relatório, Balanço e Contas do Conselho de Administração, Relatório e Parecer do

Conselho Fiscal referentes ao exercício económico findo a 31 de Dezembro de 2021;

3. Eleição dos membros dos órgãos sociais;

4. Diversos.

Os accionistas interessados em concorrer para os órgãos sociais, deverão apresentar ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral até uma hora antes do início da reunião em apreço, as listas de candidatura para a Mesa da 

Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, em envelope fechado.  

De acordo com o estatuído no número Três do artigo 136º do Código Comercial e do número Dois do Artigo 

17º dos Estatutos da UNIÃO, caso na primeira convocação não estejam presentes ou representados, pelo menos 

cinquenta por cento do capital social, Assembleia Geral reunir-se-á em segunda convocação, uma hora depois 

com qualquer número de accionistas.

Mais se informa que a reunião da assembleia geral em referência, será, excepcionalmente, realizada de forma 

híbrida, podendo os accionistas que não se possam deslocar ao local da reunião, acessar à mesma através da 

plataforma que será oportunamente disponibilizada aos pontos focais e/ou através da plataforma do Grupo dos 

GTT/s no Whatsaap, cuja participação poderá ser feita em grupos, cumprindo-se estritamente o distanciamento 

social obrigatório.

Os pontos focais nas províncias que abaixo se descriminam, organizarão e orientarão os accionistas com vista à 

sua participação virtual naquela reunião da assembleia geral:

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

UNIÃO - SOCIEDADE DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, SARL

2886

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

Serviços de Justiça e Trabalho
Quarto Cartório Notarial de Maputo

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE                            
MARISA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA KESHANGEE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e oito de 
Março de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e três a folhas cinquenta 
e quatro, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e dois 
“C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ESPERANÇA PASCOAL 
NHANGUMBE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MARISA FERNANDA 
DE OLIVEIRA SILVA KESHANGEE, de quarenta e um anos de idade, natural de 
Maputo, de nacionalidade moçambicana, casada com Chandú Keshangee, sob o 
regime de comunhão geral de bens, com a última residência nesta cidade de Maputo, 
sem ter deixado testamento com disposição de sua última vontade.

Mais certifico pela operada escritura pública, que foram declarados como únicos e 
universais herdeiros da quota disponível de todos seis bens, seu esposo CHANDÚ 
KESHANGEE, viúvo, natural de Maputo, também como meeiro e suas filhas: KRISHNA 
DE OLIVEIRA KESHANGEE e VANDA KARINA DE OLIVEIRA KESHANGEE, todos de 
nacionalidade moçambicana, naturais de Maputo, onde residem.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da 
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 24 de Março de dois mil e vinte e dois

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE                       
DINIS ANDRÉ MACAÚQUE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Fevereiro de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas trinta e seis a trinta e sete, do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e sessenta e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de DINIS 
ANDRÉ MACAÚQUE, de sessenta e três anos de idade, no estado de casado sob o regime de 
comunhão de bens adquiridos com Cacilda Fausta Leonardo, de nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual no Bairro Central “B”, filho de André Quissimuce e de Rosalina 
Jeniela Buque.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. 
Deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa CACILDA FAUSTA 
LEONARDO, viúva, que ocupa simultaneamente a posição de meeira e seus filhos: DÉRSIA 
HEMILDA DINIS MACAÚQUE, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com 
Óscar Sebastião Chau, ERCÍLIA ILDA MACAÚQUE DINIS, CARLA DA CONCEIÇÃO DINIS 
MUCAÚQUE, solteiros, maiores e ANDRÉ HELTON DINIS MACAÚQUE, casado com Inocêncio 
dos Prazeres David, naturais de Maputo.
Que segundo a lei, não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 30 de Março de 2022
O Notário 
(Ilegível)

3240
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADEDE MAPUTO

SERVIÇOS DE SAUDE DA CIDADE 
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço de Saúde da Cidade de Maputo convida empresas e pessoas singulares interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para fornecimento de bens e prestação de serviços conforme a tabela 

abaixo:

Nº Concurso Objecto do concurso
Valor de 

caderno de 
encargo

Garantia 
provisória

Data e hora de 
visita no local

Data e hora da
Entrega das
Propostas

Data e hora de 
abertura de Propostas

Validade das 
Propostas

58L000141/CL/01/SSCM/2022
Prestação de serviço de catering e 

ornamentação
1500,00MT N/A N/A

15/4/2022
 9.00 horas

15/4/2022
 9.30 horas

60 Dias

58L000141/CL/02/SSCM/2022 Fornecimento de material de escritório 1000,00MT N/A N/A
15/4/2022 
10.00 horas

15/4/2022
 10.30 horas

60 Dias

58L000141/CL/SSCM/03/2022
Fornecimento de material de manutenção 

- Lotes 1 a 7
1000,00MT N/A N/A

15/4/2022 
13.00 horas

15/4/2022
 13.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/05/2022 Fornecimento de tinteiros 1500,00MT N/A N/A
15/4/2022 
12.00 horas

15/4/2022 
12.30 horas

60 Dias

58L000141/CL/SSCM/06/2022
Fornecimento de material de proteção 

individual, capulana, camisetes e bonés - 
Lotes 1 a 3

1000,00MT N/A N/A
 15/4/2022
 11.00 horas

15/4/2022 
11.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/07/2022 Fornecimento de géneros alimentícios 1000,00MT N/A N/A
18/4/2022 
9.00 horas

18/4/2022 
9.30 horas

60 Dias

58L000141/CL/SSCM/08/2022
Fornecimento de equipamento 

informáticos
1000,00MT N/A N/A

18/4/2022 
10.00 horas

18/4/2022 
10.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/09/2022
Fornecimento de pneus, baterias e 

acessórios de viaturas
500,00MT N/A N/A

18/4/2022 
11.00 horas

18/4/2022 
11.30 horas

60 Dias

58L000141/CL/SSCM/11/2022
Prestação de serviços de manutenção e 

reparação de equipamento de frio
1000,00MT N/A

8/4/2022  SSCM às 
9.00 horas

18/4/2022
 12.00 horas

18/4/2022 
12.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/12/2022
Reabilitação do sistema hidráulico do 

edifício-sede 1500,00MT N/A
8/42022  SSCM 

às 9.00 horas
18/4/2022
 13.00 horas

18/4/2022 
13.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/13/2022
Prestação de serviços de actividades 

culturais
500,00MT N/A N/A

19/4/2022 
9.00 horas

19/4/2022 
9.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/15/2022
Prestação de serviços de manutenção e 

reparação de viaturas
1000,00MT N/A N/A

19/4/2022
 10.00 horas

19/4/2022
 10.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/14/2022
Prestação de serviços de seguros e 

rastreio de viaturas
1000,00MT N/A N/A

19/4/2022 
11.00 horas

19/4/2022 
11.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/16/2022
Prestação de serviços de desratização e 

fumigação nos SSCM 
1000,00MT N/A

8/4/2022  SSCM às 
10.00 horas

19/4/2022
 12.00 horas

19/4/2022 
12.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/20/2022
Fornecimento e montagem de aparelho 

de ar-condicionados
500,00MT N/A N/A

19/4/2022
 13.00 horas

19/4/2022 
13.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/21/2022
Reabilitação do Edifício de Hotelaria 

(lavandaria e Cozinha) no Hospital Geral 
de José Macamo

1500,00MT N/A
8/4/2022  SSCM às 

11.00 horas
20/4/2022 
10.00 horas

20/4/2022 
10.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/17/2022
Prestação de Serviços de Segurança nos 

SSCM e Instituições Subordinadas
1500,00MT N/A

8/4/2022  SSCM às 
11.00 horas

19/4/2022
 14.00 horas

19/4/2022 
14.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/18/2022
Construção de Fossas Biológicas no 

Hospital Geral de Mavalane 1000,00MT N/A
8/4/2022  SSCM às 

10.00 horas
20/4/2022 
9.00 horas

20/4/2022
 9.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/23/2022
Prestação de Serviços de Aluguer de 

Viaturas
1000,00MT N/A N/A

20/4/2022 
10.00 horas

20/4/2022
 10.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/24/2022 Fornecimento de Formol para Morgue 500,00MT N/A N/A
20/4/2022 
11.00 horas

20/4/2022
 11.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/25/2022
Fornecimento de braceletes e sacos 

plásticos
500,00MT N/A N/A

20/4/2022 
12.00 horas

20/4/2022
 12.30 horas

60 Dias 

58L000141/CL/SSCM/26/2022
Fornecimento de material de higiene e 

limpeza
1000,00MT N/A N/A

20/4/2022
 13.00 horas

20/4/2022 
13.30 horas

60 Dias 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pelas importâncias acima, não
reembolsáveis para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no Standart-Bank (conta: DSCM Nº 106-111807-100-2).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
NB: As visitas nos locais acima indicados para avaliar as especificações técnicas são de carácter obrigatório.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.

Serviço de Saúde da Cidade de Maputo
 Reparatição de Aquisições

Av. Maguiguana, nº 1240, rés-do-chão
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima 
Terceira Secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo corre uma Acção de 
Execução Ordinária, nº 197/2020-B, 
pendente neste Cartório, movida pelo 
exequente BANCO INTERNACIONAL 
DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM), com 
domicílio profissional nesta cidade, 
contra o executado SALOMÃO ALFREDO 
TEMBE, residente no Bairro Triunfo, Rua 
dos Cavalos, quarteirão nº 27, casa nº 3, 
ora em parte incerta, é citado, para, no 
prazo de dez dias, que começa a correr 
depois de finda a dilação de trinta dias o 
dos éditos, contado da data da segunda e 
última publicação deste anúncio, pagar ao 
exequente a quantia de 26 841 464,50MT 
(vinte seis milhões, oitocentos e 
quarenta e um mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro meticais e cinquenta 
centavos), em dívida, no mesmo prazo, 
deduzir a oposição ou agravar do 
despacho, nos termos do art. 811/3 e 
seguintes do C.P.C, sob pena de, não o 
fazendo, os autos prosseguirem os seus 
ulteriores termos, conforme tudo melhor 
consta da petição inicial, cujo duplicado se 
encontra à disposição nesta Secção, onde 
poderá solicitá-lo em qualquer dia útil 
dentro das horas normais de expediente.
Mas se notifica da penhora do imóvel 
dado como garantia, querendo, opor-se a 
mesma.

Maputo, aos vinte e três dias do mês de 
Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
E TRABALHO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE FRANCISCO 
LUSITANO ORNELAS 

FORTES

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de 
dezassete de Janeiro de dois mil 
e vinte e dois, lavrada de folhas 
quarenta e sete verso a folhas 
quarenta e oito, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
duzentos e noventa e um, traço 
“C”, deste Quarto Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, SÉRGIO 
JOÃO SOARES PINTO, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de FRANCISCO 
LUSITANO ORNELAS FORTES, no 
estado de viúvo, de oitenta e seis 
anos de idade, natural de Chicocote 
- Zambézia, de nacionalidade
moçambicana, com última residência 
no Bairro da Polana-Cimento “A”,
KaMpfumu, cidade de Maputo, sem
ter deixado testamento ou qualquer
outra disposição de sua última
vontade.
Mais certifico pela operada escritura 
que deixou como único e universal
herdeiro de todos seus bens, seu
filho FERNANDO MIGUEL AMORIM
ORNELAS FORTES, casado com
Anifa Sulemane Ibrahimo, sob
o regime de comunhão de bens
adquiridos, natural de Maputo,
onde reside e de nacionalidade
moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que
por lei com ele possam concorrer
à sucessão da herança e que dela
fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 23 de Fevereiro de dois 
mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
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ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas de Gaza convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam 

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em carta fechada , conforme a tabela abaixo:

Nᵒ de 
Concurso

Prazo de 
validade 

das 
propostas

Local  de 
abertura

Data de 
apresentação 
de proposta

Objecto de 
Contratação 

Modalidade 
de concurso

Data de abertura e 
Hora de abertura

Preço de 
aquisição de 
documento 
de concurso

DPFEG-FP/
UGEA/CL/ 

Nº 33/2022
90 dias

Delegação 
Provincial 

do Fundo de 
Estadas de Gaza

12/4/2022

Fornecimento 
de material de 
consumo para 

escritório 

Concurso 
Limitado

12/4/2022
9.00 horas -Entrega

9.15 horas - Abertura
1.000,00MT

DPFEG-FP/
UGEA/CL/ 

Nº 34/2022
90 dias

Delegação 
Provincial 

do Fundo de 
Estadas de Gaza

12/4/2022
Fornecimento 
de uniforme e 

calçado

Concurso 
Limitado

12/4/2022
13.00 horas – Entrega

 13.15 horas - Abertura
1000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento de Concurso ou adquirí-los a partir do dia 30/3/2022, 
no endereço a seguir indicado, aquisição do mesmo deverá ser feita mediante importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais):

Fundo de Estradas – Delegação de Gaza
Avenida Samora Machel

Recinto da Direção Provincial de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Gaza
Telefone nº 871400297

3. A data de Comunicação do Posicionamento dos Concorrentes será oportunamente anunciada aos concorrentes que submeterem propostas.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março,

Xai-Xai, aos 28 de Março de 2022
A Delegada

(Ilegível)

Delegação de Gaza
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MUNICÍPIO DE INHAMBANE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Anúncio de Concurso
O Conselho Municipal da Cidade de Inhambane convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou 
estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para os concursos discriminados 
na tabela abaixo. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto número 5/2016, 
de 8 de Março.

N° do Concurso Objecto do Concurso
Validade 

das 
Propostas

Garantia 
Provisória

Data e Hora 
para Visita 

ao Local 
das Obras 

(Obrigatória)

Data e Hora-
Limite de 

Apresentação 
das Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento dos 
Concorrentes

Custo do 
Documento de 

Concurso

90I000151/
CP/0016/2022

Construção da Estrada que sai 
da EN5 até ao Cemitério de 

Malembuane, numa extensão de 
300 metros (2ª Fase)

120 Dias 102.055,20MT

6/4/2022 – 
9.00 horas

22/4/2022 – 
9.00 horas

22/4/2022 – 
9.15 horas

27/4/2022 
 9.00 horas

2.000.00MT (Dois 

Mil meticais) por 

cada Documento 

de Concurso

90I000151/
CP/0017/2022

Construção da Estrada que sai 
do Cemitério dos Muçulmanos 
até a Mesquita do Aeroporto, 

numa extensão de 300 metros

120 Dias

Não Exigida

22/4/2022 – 
10.00 horas

22/4/2022 – 
10.15 horas

27/4/2022 
 9.30 horas

90I000151/
CP/0018/2022

Melhoramento com recurso 
a solos vermelhos na Estrada 

de Nhamua, numa extensão de 
1800 metros

120 Dias
22/4/2022 – 
11.00 horas

22/4/2022 – 
11.15 horas

27/4/2022 
 10.00 horas

90I000151/
CP/0019/2022

Construção do Muro do 
Cemitério de Malembuane – 

Lado Muçulmano 
(1ª Fase)

120 Dias
22/4/2022 – 
12.00 horas

22/4/2022 – 
12.15 horas

27/4/2022 
 10.30 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou 
adquirí-los no Sector da UGEA, Conselho Municipal da Cidade de Inhambane, sita na Rua da Liberdade, Caixa 
Postal – 06

O Presidente
 (Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado
Serviço Provincial de Saúde 

Pemba

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Concurso N.º 58C000152/CP/01/2022 - Fornecimento de Viaturas Ligeiras

Em consonância com n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicada à Oficina AUTO RODAS FXG, pelo preço de 

5.800.000,00MT (cinco milhões e oitocentos mil meticais), incluindo IVA, dos fundos de CDC.

Pemba, aos 9 de Março de 2022
A Directora do Serviço Provincial

Dr.ª Anastácia Lidimba
(Médica Generalista Interna de 1ª)

80

A NOVO LAR, LDA vem por 
este meio informar que o Sr. 
EMANUEL MESSE JÚNIOR 
cessou as suas funções, deixando 
de fazer parte dos quadros desta 
empresa.

Não se responsabilizando a partir 
deste momento por qualquer 
acção ou acto praticado por ele 
em nome da Empresa.

A Administração

3248

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MANJACAZE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e sete de Dezembro 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas dez a onze verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número cinquenta e sete 4-D, da Conservatória dos Registos 
e Notariado de Manjacaze, a meu cargo ORLANDO JOÃO ZIRUTO, Conservador 
e Notário Superior, desempenhando também as funções de Notário do mesmo 
distrito, foi lavrada a Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ANTÓNIO 
MANHIQUE JÚNIOR, solteiro, natural e foi residente em Manjacaze, falecido no dia 
dezoito de Maio de dois mil e vinte e um, no Hospital Central de Maputo, vítima de 
D374, filho de António Manhique e de Lídia Machava, ambos já falecidos.
Que o falecido não deixou testamento nem qualquer documento escrito que 
manifeste a sua última vontade. Que deixou bens móveis e imóveis. Que o autor da 
sucessão deixou como únicos e universais herdeiros, sua esposa e seus filhos: a) 
VITÓRIA JÚLIO MACUÁCUA, solteira, natural de Chipene-Manjacaze e residente 
no Bairro Josina Machel-Manjacaze; b) BELMIRO ANTÓNIO MANHIQUE, 
solteiro, natural de Manjacaze e residente no Bairro Josina Machel-Manjacaze; c) 
CARVALHO ANTÓNIO MANHIQUE, solteiro, natural de Manjacaze e residente no 
Bairro Josina Machel-Manjacaze; d) CRIZALDA ANTÓNIO MANHIQUE, solteira, 
natural de Manjacaze e residente no Bairro Josina Machel-Manjacaze e, e) ERCÍLIA 
ANTÓNIO MANHIQUE, solteira, natural de Manjacaze e residente no Bairro Josina 
Machel-Manjacaze. 

Que nos termos da lei não há outras pessoas que possam ou com eles concorram 
à referida sucessão.

Para fins do disposto no art. 92 do Código do Notariado em vigor, para se fazer 
a devida publicação em conformidade com a referida escritura de habilitação 
a que me reporto, aguardando o pronunciamento de quem impugne a referida 
publicação.

Está Conforme
Conservatória dos Registos e Notariado de Manjacaze , aos 17 de Janeiro de 2022

(Assinatura Ilegível)
6
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE CARLOS MUCHAVA 
COSSA E ALICE PAULO 

MATAVELE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e nove 
de Novembro de dois mil e vinte e 
um, exarada de folhas oitenta e um 
a oitenta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e um, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, DANILO 
MOMADE BAY, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de CARLOS 
MUCHAVA COSSA, de setenta e 
dois anos de idade, no estado de 
casado sob o regime de comunhão 
de adquiridos com Alice Paulo 
Matavele, natural de Chongoene, 
Xai-Xai, com última residência 
habitual no Bairro de Xai-Xai, 
filho de Rafael Mundau Cossa e de 
Lassimo Nhacumane.
Foi celebrada ainda uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ALICE PAULO MATAVELE, 
de setenta e seis anos de idade, no 
estado de viúva, de nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência habitual no Bairro da 
Malhangalene “A”, filha de Paulo 
Moisés Chacomeno Matavele e de 
Justino Mutemba.  
Que os falecidos não deixaram 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade. 
Deixaram como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens, seus 
filhos: IVONE CARLOS COSSA, 
viúva, GILBERTO CARLOS COSSA, 
casado com Orlanda Francisco 
Manhique Cossa, PAULO CARLOS 
COSSA, casado com Celestina 
Cepriano Banze, JORDÃO CARLOS 
COSSA, casado sob o regime de 
comunhão de adquiridos com 
Fernanda Lúcia Methá, DIQUE 
CARLOS COSSA, solteiro, maior, 
CASIMIRO CARLOS COSSA, casado 
com Assucena Rute Albino 
Changuana e MARIA ALICE COSSA 
LEMIAS, casada com Eduardo 
Marcos Lemias, naturais de 
Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 22 de Março de 2022

O Notário 
(Ilegível)
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Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

O CONSELHO dos Ser-
viços de Representação 
do Estado em Tete vai 
concentrar-se, este ano, 
na mobilização de mais 
produtores de milho nos 
distritos de Angónia, 
Tsangano e Marávia, para 
se organizarem em asso-
ciações.

A secretária de Estado 

em Tete, Elisa Zacarias, 
explicou, aquando da vi-
sita a uma fábrica de pro-
cessamento do milho em 
farinha e farelo, na cida-
de de Tete, que a medida 
tem como finalidade tirar 
maior proveito desta uni-
dade fabril.

“Temos grandes pro-
dutores de milho e sem 

mercado no norte da 
nossa província. Em con-
trapartida, temos uma 
fábrica que precisa des-
te cereal. Como Governo 
vamos organizá-los em 
associações para facilitar 
a comercialização junto 
desta fábrica e não só”, 
prometeu.

Disse que a estratégia 

APÓS DEPRESSÃO TROPICAL ANA

Tete adopta medidas para 
salvar campanha 2021-22

O 
CONSELHO Exe-
cutivo Provincial 
(CPE) de Tete está 
a adoptar medidas 
para mitigar o im-

pacto negativo dos efeitos 
provocados pela passagem 
da depressão tropical Ana, 
em Janeiro do presente ano, 
tendo já feito o levanta-
mento das respectivas ne-
cessidades.

Para fazer frente ao im-
pacto negativo e assegurar 
a rápida recuperação da ca-
pacidade produtiva das fa-
mílias camponesas, Fátima 
Reis, porta-voz da IV sessão 
do CPE realizada recente-
mente, disse serem neces-
sárias cerca de 1.711.000 
toneladas de sementes di-
versas, destacando-se mi-
lho, feijões, abóbora, quia-
bo e hortícolas. 

A nossa interlocutora 
afirma ainda serem neces-
sários 11.173 quilos de pes-
ticidas diversos, bem como 
44.692 enxadas e 22.346 
catanas, para um universo 
de 575.052 famílias produ-
toras envolvidas em toda a 
província.

“Este número significa 
um crescimento em 2,8 por 
cento relativamente à cam-
panha agrícola 2020-2021, 
em que estiveram envolvi-
das 559.279 famílias”, ex-
plicou Fátima Reis, fazendo 
ainda saber que, para a pre-
sente época, está projecta-
do um aumento da área de 
produção de 1.235.916 hec-
tares da campanha anterior, 
para 1.253.047, significando 

um incremento em 1,4 por 
cento.

“Com este espaço pre-
vemos uma produção em 
3.879.693 toneladas de 
produtos agrícolas diver-
sos, no final da campanha 
agrária 2021-2022, com a 

variação correspondente e 
0,8 por cento em relação à 
de 2020-2021, em que a co-
lheita foi de 3.848.251 tone-
ladas em todos os distritos 
da província.

De referir que devi-
do à depressão tropical 

Ana, 18.023 hectares de 
áreas cultivadas, afectando 
22.346 famílias produtoras 
são tidas como perdidas.

A IV sessão do CPE fez 
a apreciação do projecto 
“energia para todos”, que 
consiste na expansão do 

Fátima Reis, porta-voz da IV sessão do Conselho Provincial de Tete

Jovens órfãos recebem 
“kits” de auto-emprego
VINTE e cinco jovens órfãos 
e vulneráveis receberam, 
semana passada, no mu-
nicípio da cidade de Tete, 
“kits” de auto-emprego 
para facilitar a sua inserção 
em actividades ligadas ao 
empreendedorismo.

Trata-se de jovens per-
tencentes à Aldeia Crianças 
SOS-Tete, formados pelo 
Instituto de Formação Pro-
fissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPE-
LAC), em 2021, nas áreas 
de culinária, serralharia, 
construção civil, frio e cli-
matização, mecânica-auto, 
electricidade instaladora e 
canalização, num período 
de três meses.

Durante a cerimónia de 
graduação e entrega dos 
“kits”, o governador de 
Tete, Domingos Viola, en-
corajou os beneficiários a 

fazerem uso do talento ta-
lhado por meio da forma-
ção, para melhor valori-
zarem o esforço feito pela 
organização humanitária.

“A vossa história é lon-
ga, alguns de vós foram 
acolhidos com menos de 
um ano de idade. As mães e 
tias sociais cuidaram de vós 
e hoje já são jovens. Usem o 
vosso talento para fazer va-
ler os ensinamentos que re-
ceberam”, incentivou.

Por seu turno, Clemên-
cio Langa, director nacio-
nal da Aldeia Crianças SOS, 
revelou que para além dos 
25 que receberam “kits” de 
auto-emprego, mais seis 
que fazem parte deste grupo 
já foram graduados.

Lembrou que os jovens 
formados no quadro da par-
ceria com o IFPELAC en-
traram na aldeia SOS-Tete 

com idades compreendidas 
entre um mês e cinco anos. 
Explicou que a organização 
que dirige cuidou deles em 
várias etapas, incluindo a 
fase em que saíram das ca-
sas dos familiares, passando 
para o programa da juven-
tude, onde foi feito o acom-
panhamento, apoiando-os 
nos seus sonhos, o que cul-
minou com a sua formação 
para inserção no mercado 
de trabalho.

Falando em represen-
tação dos beneficiários, a 
graduada Vanessa Alberto 
manifestou gratidão pelo 
facto de a organização ter 
cuidado deles por mais de 
20 anos. Pediu às autorida-
des governamentais para se 
empenharem mais na ga-
rantia de acesso a oportu-
nidades de estágio para os 
jovens.

Domingos Viola entregando “kits” de auto-emprego aos jovens da Aldeia SOS

DISTRITO DE CHANGARA

Esperada boa produção 
de suínos e ovos em Dzunga

PRODUTORES de ovos e 
gado suíno que mais se des-
tacam em Dzunga, no posto 
administrativo de Luenha, 
distrito de Changara, a sul 
da província de Tete, pers-
pectivam um ano de muita 
produção.

No que diz respeito aos 
ovos, Wellington Dandara 
espera produzir perto de 15 
mil favos, o que correspon-

de a cerca de 449 mil ovos, 
por meio de 1500 poedeiras.

Como forma de aprimo-
rar o seu negócio, Dandara 
revelou que está a investir 
na formação dos seus co-
laboradores, para passar a 
produzir as galinhas, uma 
vez que actualmente com-
pra-as quando têm 16 se-
manas.

“A ideia é aumentar o 

nosso lucro, porque quan-
do compramos as galinhas 
já prontas para dar ovos, 
o valor é alto. Na verdade,
baixar os custos tem sido a
nossa filosofia, tanto mais
que mesmo a ração para as
poedeiras produzimos lo-
calmente. Igualmente re-
corremos ao painel solar
para a iluminação”, expli-
cou.

Dandara vende ovos em 
Cuchamano, na fronteira 
com a República do Zim-
babwe, na sede do distrito 
e na cidade de Tete. Aliás, 
um dos seus desejos é que 
surjam intermediários que 
se dediquem ao negócio de 
distribuição e venda do seu 
produto, facto que ajudaria 
a concentrar-se apenas na 
produção.

Quanto aos suínos, Zon-
dani Viola, jovem que está a 
dar seguimento ao projecto 
do seu falecido pai, espe-
ra produzir, este ano, cerca 
de 400 porcos, através dos 
actuais 150. Revelou que 
para alcançar esta fasquia, 
anualmente dispensa aten-
ção minuciosa, sobretudo 
nas porcas prenhas, no to-
cante à sua alimentação e 
não só. Para reduzir os cus-
tos com a alimentação dos 
animais, Viola cultiva meio 
hectare de mapira, que ser-
ve para o consumo familiar, 
reservando uma parte para 
os porcos. Porém, fica com 
as despesas da soja, milho, 
vitaminas e outros ingre-
dientes necessários para 
alimentar os suínos. Entre-
tanto, os seus desafios estão 
ligados à legalização do ter-
reno e do seu negócio, que 
as autoridades locais já se 
comprometeram em apoiar.

Zondani Viola espera ter cerca de 400 porcos este ano

Produtores mobilizam-se
para criar associações

Elisa Zacarias visita uma fábrica de processamento de milho na cidade de Tete

vai ajudar os agricul-
tores a aumentarem as 
áreas de cultivo, porque 
vão ganhar mais dinhei-
ro com a produção do 
cereal, bem como im-
pulsionar o desenvolvi-
mento socioeconómico 
de Tete.

Na visita à fábrica, 
ficou a saber que um 
dos grandes desafios é 
conquistar o mercado 
regional, daí que tem 
apostado na venda da 
farinha e do farelo nas 
províncias de Manica e 
Sofala.

Elisa Zacarias fez, 
igualmente, uma visita 
de encorajamento a um 
casino com investimen-
to estrangeiro que em-
prega mais de 90 jovens 
nacionais, afirmando 
que o Governo tem as 
portas abertas para au-
xiliar no que for neces-
sário.

“Foi bom apreciar 
como tem aplicado o 
protocolo sanitário con-
tra a Covid-19. Ficámos 
também a saber que pri-
vilegiam a mão-de-obra 
nacional e capacitam 
antes de empregar, o 
que é muito bom para a 
nossa província”, enal-
teceu. 

acesso à energia eléctrica 
até às áreas rurais, em todo 
o país, tendo constatado
avanços significativos. Nes-
te momento, está em curso
a electrificação dos postos
administrativos de Zóbuè,
no distrito de Moatize, Cha-
ri, em Mutarara, Chiputo,
em Marávia e Mucombura,
no distrito de Mágoè.

“Nestes distritos, a rede 
de média tensão já foi exe-
cutada em 100 por cento, 
estando por concluir os 
restantes 50 por cento da 
rede de baixa tensão”, disse 
Fátima Reis, acrescentan-
do que do total de 14 Pos-
tes de Transformação (PT) 
programados, 10 já foram 
montados, o que corres-
ponde a 71 por cento do ní-
vel de execução.

Relativamente a casos 
de violência baseada no 
género, houve aumento de 
casos atendidos de 1481, em 
2020, para 1723, em 2021, 
em todos os distritos, o que 
corresponde a 16 por cento. 
Os distritos que mais casos 
registaram são Tete, Chan-
gara, Moatize, Cahora Bassa 
e Angónia.

Fátima Reis fez saber 
que durante o período em 
análise foi prestado apoio 
psico-social a 34 casos de 
vítimas de violênca ba-
seada no género, sendo 30 
mulheres e quatro homens, 
universo do qual cinco são 
crianças do sexo femini-
no, que foram atendidas no 
Centro de Atendimento In-
tegrado da Cidade de Tete.

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

FIQUEI feliz quando recentemente foi tornado públi-
co neste Jornal o encerramento de algumas escolas do 
ensino técnico nas províncias de Maputo e Nampula 
depois de se detectarem ilegalidades. Porém, ficou a 
pergunta: como identificar a legalidade ou ilegalidade 
de uma escola?

Tem sido prática os nossos dirigentes apelarem os 
cidadãos à vigilância, sobretudo no que diz respeito às 
instituições de ensino. Entretanto, o que devo procu-
rar saber da escola, que me vai dar a garantia de que a 
mesma está a leccionar com a aprovação da autoridade 
competente?

Parto de princípio que as escolas visadas são do 
ensino. E provavelmente um dos indicativos de que a 
escola tem algum problema seria, por exemplo, o pro-
cedimento para o pagamento de propinas. Mas, nos úl-
timos tempos, até as instituições que julgamos estarem 
certificadas passam por este constrangimento, uma vez 
que nem sempre os funcionários pautam por comporta-
mento exemplar.

Existem funcionários que entram em esquemas em 
que o formando faz depósitos que se revertem a seu fa-
vor. Alguns formandos fazem-no por inocência e outros 
induzidos por pessoas de má fé. Esta situação coloca em 
causa a imagem da instituição.

Outro aspecto a considerar seria a qualidade dos 

formandos ou a forma como os docentes leccionam. 
Mas, existem instituições que se diz serem de referên-
cia mas que nos últimos tempos enfrentam dificuldades 
em relação aos docentes, sobretudo com a modalidade 
de leccionação por módulos.

Assim sendo, seria bom que as autoridades compe-
tentes tornassem público o que os pais e encarregados 
de educação assim como os próprios formandos devem 
exigir e que confere credibilidade à instituição.

Não basta dizer que a sociedade deve estar atenta a 
estas situação quando não se fornecem as ferramentas 
de controlo. Pois, muitas escolas estão a ser licenciadas 
para vários subsistemas de educação, com particular 
destaque para o ensino técnico e superior.

E a procura por uma vaga é maior. Os interessa-
dos procuram equilibrar a questão de preço pois, a 
capacidade financeira de grande parte da população é 
reduzida. Procura-se algum equilíbrio entre o preço e a 
qualidade. Mas, nem sempre questiona-se a qualidade, 
porque não se tem muito para pagar e ninguém quer 
ficar sem estudar. Sendo assim, a actividade inpectiva 
deve ser frequente para que até as instituições licencia-
das continuem a manetr a qualidade dos formandos que 
todos nós desejamos.

Assim, o mercado de trabalho agradece e o país 
também só vai sair a ganhar porque terá quadros forma-
dos em Moçambique e com a qualidade necessária para 
alcançar os objectivo das empresas.  
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CARTAS

VIRIATO LUCAS

ESTE escrito é motivado pelas constan-
tes reclamações que tenho acompanhado 
em relação à facturação do consumo de 
água. Recentemente, neste mesmo espa-
ço, um leitor fez saber que havia discre-
pância entre a leitura do consumo mensal 
que vinha no seu contador e aquilo que 
lhe era apresentado na factura.

Fiquei a saber que várias reclama-
ções chegam às autoridades competentes 
mas, antes de se solucionar o problema, o 
consumidor é obrigado a pagar a factura. 
Ou seja, deve-se pagar e, posteriormente, 
averigua-se o que estará por detrás da-
quela situação.

Sendo assim, tomei a iniciativa de re-
digir este texto para alertar aos estimados 
leitores para o uso racional deste recurso, 
sobretudo aqueles que ainda não têm pro-

blemas de facturação.
Para dizer que estabilidade financeira 

não é sinónimo de esbanjamento. Pois, 
existem pessoas ou famílias que fazem 
mau uso deste recurso. Por exemplo, uma 
vez tendo água em sua casa, preferem es-
banjar alegadamente porque tem capaci-
dade financeira para arcar com a despesa.

Que educação estão a dar aos filhos? 
Que quando se tem algo é preciso abusar 
desse bem? As lições de poupança que os 
entendidos na matéria nos tem transmi-
tido devem servir para todas as circuns-
tâncias. Não é por acaso que se procura 
dar este ensinamento quer nas escolas em 
forma de palestras quer através dos ór-
gãos de informação. 

E, tratando-se de água, devemo-nos 
recordar que, pelo menos na cidade de 
Maputo, houve tempos de muitas restri-
ções no fornecimento deste líquido, altu-

ra em que as autoridades chegaram até a 
fazer escala de distribuição pelos bairros.

Ademais, a população não pára de 
crescer e, por isso, há cada dia mais con-
sumidores. Como satisfazer a demanda 
nestas situações em que há esbanjamen-
to?

Defendo que a água deve ser usada 
para satisfazer as nossas necessidades e 
não deixarmos que ela se desperdice ape-
nas porque temos dinheiro para aguentar 
com a conta. Por exemplo, uma coisa 
básica é não permitir que as torneiras fi-
quem a gotejar. Se as torneiras não forem 
bem fechadas, muita água se desperdiça.

Igualmente, sobretudo nos bairros 
periféricos, existem tubos de canalização 
que servem para o transporte da água do 
fornecedor até ao consumidor que devem 
ser bem enterrados. Quando assim se pro-
cede, evita-se que haja rotura dos tubos 

e consequentemente se desperdice água.
Pois, tenho observado que nos bairros 

periféricos não tem havido muita preocu-
pação em relação ao pequenos charcos 
que se vão formando ao longo da estrada, 
tudo por conta do rompimento dos tubos.

É nesse sentido que apelo aos consu-
midores para que façamos o uso arcional 
de água, verificando sempre as torneiras 
se estão em condições, assim como a ten-
dência crescente das facturas de água que 
devem ser motivo de preocupação.

Pensemos nos nossos irmãos cuja 
facturação é mais que o salário. Aqueles 
nossos compatriotas que nem sequer con-
somem muita água, mas a factura tem o 
valor alto e entram no desespero. Deses-
peram-se porque, tratando-se de água for-
necida pelo Governo, devem seguir com 
a regra segundo a qual “paga e só depois 
é que se dá o seguimento do problema”. 

RENATO CALDEIRA

TOCOU o telefone. Do lado de lá, a voz calma do meu antigo 
colega e director no “Notícias”, Arlindo Lopes, transmitiu-me 
algo que me deixou “sem chão”: a morte do Francisco Assis 
Laice. Tentar encontrar palavras para descrever o que senti, não 
é e nunca será fácil.

Fui admitido como gráfico na Sociedade do Notí-
cias no ano de 1973, como compositor manual. Na altu-
ra, os operadores das máquinas “linotipe” (composição 
mecânica a chumbo), eram todos brancos... de Lisboa! 
Chegou o período de transição e eles prepararam uma  “deban-
dada” para Portugal e África do Sul, coordenada de forma a 
que aquele nevrálgico e decisivo sector (ainda não havia com-
putadores) ficasse paralisado. Se isso acontecesse, o país ficaria 
sem os principais jornais, que eram na altura o “Notícias” e “A 
Tribuna”.

A nossa resposta, graças à militância, com o Laice à ca-
beca, foi a de organizarmos um processo-relâmpago de au-
to-formação, apoiado por alguns dos poucos operários portu-
gueses que não tencionavam abandonar de imediato o país. 
Eu e o amigo Assis Laice “pusemo-nos ao leme”, noite e dia, 
para colmatarmos a brecha que se iria abrir, tentando e conse-
guindo frustrar o plano de o país ficar sem jornais.

Foi uma dura batalha, mas que cimentou – e de que ma-
neira – a amizade e simpatia que já nutriamos um pelo outro.

O nosso Ministro da Informação, José Luís Cabaço, que 
acompanhava a situacão, chegou a dizer-nos para tudo fa-
zermos de forma a que o Jornal, nem que fosse com quatro 

páginas, saísse à rua. Soubemos mais tarde que o “Notícias”, 
em todo o espaço português de então, foi o único diário que 
conseguiu esse feito.

O primeiro passo estava dado. Eu e o Laice, os únicos “sem 
a côr adequada” de então, passámos a dominar os segredos da 
composição mecânica. Mas isso não era o suficiente. De ime-
diato, organizamos cursos para formação de outros colegas. 
Opção nada tranquila, pois a ideia que imperava era a de que, 
com a expulsão dos colonos, todos poderiam ser “lipotipistas”, 
independentemente das habilitações e outras qualificações.

Francisco Laice, secretário do Grupo Dinamizador 
na altura, com a sua calma e “pachorra”, teve que enfren-
tar, nas reuniões gerais, reclamações sem qualquer sentido.  
Chegava-se a dizer que as exigências eram a continuação da co-
lonização no país.

UMA DAS HISTÓRIAS VIVIDAS

Grande Laice! Em quantas noites, de trabalho nocturno, me 
incentivou a não desistir, pois o patriotismo falava mais alto! 
Uma (das muitas) histórias vividas...

“Fujam camaradas!” - com este grito, Areosa Pena, jor-
nalista do “Notícias” avisava os colegas das oficinas para um 
perigo iminente. 

Qual?
Estava-se a 7 de Setembro de 1974, seis meses após o golpe 

de Estado em Portugal. As movimentações entre a Frelimo e os 
capitães de Abril em Lusaka encontravam-se no auge.

 Entretanto, em Maputo, o grupo denominado “FICO” tinha 
tomado a Rádio Moçambique e o alvo a seguir era o “Notícias”.

 Do lado oposto, os nacionalistas, liderados pelos demo-
cratas, haviam mobilizado os maputenses que sonhavam com a 

independência nacional, para uma concentração num Estádio da 
Machava, cheio como um ovo, com toda a gente 

entoando hinos em homenagem ao partido libertador.
Fugir de quem, de quê e porquê?
Após o alerta, pelas traseiras do edifício, descemos as esca-

das, duas a duas.
O que vimos então lá fora, diante da sede do Jornal?
Um considerável grupo de arruaceiros vociferava impro-

périos, colava cartazes e cuspia sobre fotografias do Presidente 
Samora Machel, atirando pedras que destruíam os vidros da fa-
chada principal da empresa. Algo impensável: os reacionários 
colocavam de rodas para o ar todas as viaturas com o timbre 
do “Notícias”. Previa-se uma invasão para destruir a Redacção. 
Um dos maiores pandemónios que presenciei na minha vida.

Como secretário do Grupo Dinamizador, o Assis Laice deu-
-nos orientações claras: quem não se identifica com os FICO, 
não deve colaborar com a edição orientada pelos revoltosos. O
Jornal saíu, com extremas dificuldades, concebido e executa-
do pelos que pouco se identificavam com o partido libertador.
O ÍCONE QUE NOS DEIXOU

Há formas diferentes de reacção nas personalidades: uns 
são expansivos, outros nem por isso e outros ainda, com muita 
calma e sorriso nos lábios, gestos como que estudados para não 
fazer transparecer o que lhes vai na alma, impõem regras, sem 
se emocionarem.

- Era assim o Francisco Assis Laice, colega na gráfica do
“Notícias” em mais de 3 décadas, nos momentos épicos do pós-
-Independência.

- São estas algumas das facetas do homem que há uns dias
nos deixou.

A água de que 
todos precisamos

Assis Laice: Foi-se um ícone 
da gráfica do “Notícias”

Como saber da legalidade 
ou ilegalidade das escolas

HÁ uns dias, Putin declarou que se passaria ao uso do 
rublo, a moeda russa, nos pagamentos pelo fornecimento 
do gás aos países hostis. Todos eles ficaram perplexos e 
chocados, ora porque isso constitui uma violação crassa 
dos contratos celebrados, ora porque o líder kremiliano 
está a recorrer a mais uma manobra para dar cabo da união 
dos países europeus. Quando eles mesmos confiscaram 
as reservas de Moscovo depositadas em seus bancos, tra-
tava-se, afinal, de uma acção inquestionavelmente legal, 
porque nada violam. 

Alguém logo reagiu: a Alemanha fará os seus paga-
mentos do gás em euros, segundo declarou o chanceler 
alemão Olaf Scholz. Não haverá pagamentos em rublos, 
apesar da exigência dos dirigentes da Rússia, porque nos 
contratos o pagamento está fixado precisamente em euros. 
Assim, as companhias pagarão em conformidade com 
os contratos. “A situação é esta: simplesmente, temos de 
cumprir os contratos!”, reitera Scholz, citado pela agência 
Dow Jones.

O líder alemão defende que se esforce, quanto mais 
rápido for possível, a rejeitar o gás, petróleo e carvão da 
Rússia. Acredita que isso será possível ainda durante este 
ano. Entretanto, Kremlin avisa que não vai fornecer o gás 
aos europeus gratuitamente, caso neguem pagar em ru-
blos. “O gás não vendido à Europa será, com todo o gosto, 
comprado no sudeste asiático”, defende o Kremlin.

Os principais economistas afirmam que a necessi-
dade de continuar o comércio com países hostis envolve 
a criação de uma nova unidade de pagamento. Segundo 
especialistas, a taxa da nova moeda energética será forma-
da com base nos preços médios dos recursos naturais nos 
mercados internacionais. 

A formação de tal sistema económico pode desper-
tar o interesse de grandes players do mercado de energia, 
incluindo China, Índia, Irão, Turquia, entre outros países. 
A necessidade de existência de um instrumento igual tor-
nou-se inevitável, após a imposição de sanções contra a 
Rússia e a exigência de Moscovo que os fornecimentos de 
gás sejam pagos em rublos. 

Uma série de ministros de economia aconselha que a 
Europa se arrisque a não pagar o gás em rublos e se apres-
se a rejeitá-lo. Os Estados Unidos querem, obviamente, 
ocupar o lugar libertado no mercado. 

A locomotiva de toda a economia europeia, a Ale-
manha, para já não falar de outros, pode agora ficar sem 
combustível da Rússia. “Todos os ministros de energia 
dos países do G7 concordam que a exigência de pagar o 

fornecimento de gás da Rússia em rublos é unilateral e é 
uma clara violação dos contratos existentes. Os contratos 
celebrados mantêm-se em vigor e as empresas devem 
continuar a cumprir as suas disposições. Fazer pagamen-
tos em rublos é inaceitável”, disse o ministro da Economia 
alemão, Robert Habeck.

“É um truque muito sorrateiro do Sr. Putin, mas pare-
ce que na guerra todos os meios são bons, até mesmo que-
brar contratos. Por um lado, é claro, isso fortalece o rublo. 
E o Ocidente agora tem o problema de possivelmente mi-
nar as suas próprias sanções contra a Rússia, porque agora 
deve-se comprar rublos do Banco Central da Rússia” (Ro-
bert Halver, analista-chefe do Baader Bank AG Frankfurt).

A Rússia é um dos principais fornecedores de ener-
gia, representando 27 por cento de todas as importações 
europeias de petróleo, quase metade do carvão e mais de 
40 por cento do gás. Os maiores volumes são adquiridos 
pela Alemanha e Itália. Ao invés de cálculo, há emoções. 
Em Roma, eles não excluem que parem de iluminar to-
dos os monumentos arquitectónicos como o Coliseu ou a 
Catedral de São Pedro. Os alemães, por sua vez, recebem 
conselhos cada vez mais extravagantes: viajem menos, 
lavem-se com menos frequência e agora ainda congelam 
para irritar a Rússia.

Há uns dias, o Presidente francês, Macron, tentou ex-
plicar que o Presidente da Rússia é o culpado por todos 
os problemas económicos, mas essa não pegou. “Eu en-
tendo que você quer falar-me da Ucrânia e Putin. É fácil 
dizer, abaixe a temperatura em casa em 2-3 graus. Não me 
diga isso, eu já o fiz. É terrível, Sr. Presidente: indo para a 
loja, reabastecer. Vou te dizer honestamente: eu tinha um 
salário que me permitia viver decentemente, eu podia eco-
nomizar dinheiro, eu poderia sair de férias. Hoje, fiquei 
um empregado pobre, a situação é catastrófica! Encher um 
tanque de combustível, se custa 140 euros?! O preço do 
combustível sobe 30 centavos em 48 horas, como isso é 
possível?!”, indagou-se, todo indignado o cidadão francês.

Pensem comigo: falta aplicar mais esta sanção suicida 
para todo o mundo, que é excluir a Rússia do Conselho 
de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mesmo 
com as economias desvastadas da esmagadora maioria 
dos países pela pandemia de coronavírus, que os abalou 
nos últimos três anos, não importando o continente ou o 
hemisfério, espanta que se tenha literalmente rastejado até 
ao fim da história e chegado ao reino dos loucos que salti-
tam pelo planeta fora, balbuciando a palavra “democracy”.

*PHD em Ciências Políticas

Estão rubros por 
causa do rublo

GEOPOLITICANDO
EDMUNDO MANHIÇA

emanyisa@gmail.com

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

comunica-se a adjudicação do concurso conforme o seguinte:

Referência do 
Concurso Público

Objecto do 
concurso

Lotes Valor (MT) Concorrente

Nº 213/G/MFIP/RFB/2022

Aquisição de 4 

(quatro) Viaturas 

Ligeiras 4x4

Lote I: Aquisição 

de 3 (três) viaturas 

ligeiras 4x4: 

PIU Mocuba na 

Zambézia

9,264,000.00MT

RONIL, LDA

Lote II: Aquisição 

de uma viatura 

ligeira 4x4: PIU 

em Cabo Delgado 

(Pemba)
3,103,000.00MT

Maputo, Março de 2022

A Entidade Contratante

2887

Resultados da Cop26 longe 
de beneficiar os mais pobres 

O
S resultados da con-
ferência mundial 
sobre as mudanças 
climáticas de 2021 
(COP26) estão lon-

ge de ser uma mais-valia em 
muitos países em desenvolvi-
mento, com a actividade ex-
tractiva avançada, onde pouco 
se observa o cumprimento das 
normas ambientais.

A posição foi defendida por 
Adam Garley, director nacio-
nal da WaterAid, na conferên-
cia sobre mudanças climáticas 
com o tema Moçambique Pós-
-COP26, de Glasgow a Cairo-
COP27, havida terça-feira em
Maputo.

Garley referiu que, para-
doxalmente, os países em via 
de desenvolvimento, como 
Moçambique, vêem frustra-
das as possibilidades de trilhar 

pela exploração sustentável 
dos seus recursos.

Realçou que as mudanças 
climáticas afectam principal-
mente a água por escassez ou 
por excesso, o que tem efeitos 
na biodiversidade e na qua-
lidade de vida das pessoas, 
principalmente as que têm 
menos recursos, o que para 
Moçambique representam a 
maioria da população em zo-
nas rurais.

Paralelamente, adianta, as 
mudanças climáticas afectam 
com gravidade a vida de mi-
lhões de pessoas e colocam a 
questão da segurança hídrica 
como um ponto central na re-
flexão e acção.

“É chegada a hora de agir-
mos com respostas cada vez 
mais agressivas, pois o clima 
está saturado”, frisou.

Para a COP27, que terá 
lugar este ano no Egipto, é 
expectativa da WaterAid es-
tar alinhado às orientações 
do Governo, da sociedade ci-
vil e de outras manifestações 
de acção contra este mal que 
afecta a todos e de forma par-
ticular aos mais pobres.

“Por isso devemos unir 
esforços e pensar como um 
todo, para que melhores re-
sultados sejam apresenta-
dos”, disse Garley.

Para a representante do 
secretário do Estado na cidade 
província de Maputo, Lúcia 
Luciano, Moçambique é uma 
das nações mais propensas a 
desastres naturais por causa 
da sua localização geográfi-
ca, e as mudanças climáticas 
têm estado a propiciar vários 
eventos extremos.

“A cidade de Maputo não 
está alheia a estas manifesta-
ções, agravadas pela poluição 
das praias, corte de mangais 
e saneamento do meio aliado 
à pressão demográfica, o que 
exige de nós a intensificação 
das campanhas de educação 
ambiental”, descreve.

Como solução, referiu 
que o Conselho de Serviços 
de Representação do Estado, 
na cidade de Maputo, tem 
estado a sensibilizar a popu-
lação sobre a necessidade de 
adoptar práticas de protec-
ção e mitigação de desastres 
naturais, com o objectivo de 
aumentar a resiliência comu-
nitária, numa coordenação 
com as organizações da so-
ciedade civil, em especial as 
de base comunitária e pessoas 
de boa-fé.  

Despertar a atenção 
para o sector da Água
ARTUR Matavele, gestor de 
Políticas e Governação na Wa-
terAid-Moçambique, referiu 
que mais do que uma simples 
reflexão sobre os resultados de 
Glasgow e o que se perspectiva 
para Cairo, na Cop27, há ne-
cessidade de uma maior divul-
gação interna do cometimento 
do Governo e abertura de espa-
ço para maior participação da 
sociedade civil, para além de 
uma maior atenção à questão 
da água.

“Precisamos de nos juntar. 
O Executivo deve divulgar os 
seus planos e abrir espaço para 
a sociedade civil participar de 
modo a que o impacto das mu-
danças climáticas seja mínimo 
e, sempre, com muita atenção 
à agua”, sublinhou.

Justificou que existe um 
elemento fundamental que não 
é tomado em atenção no que à 
água diz respeito.

“Quando há seca a água é 
escassa e isso afecta a vida das 
pessoas. Quando há cheias é a 
água que destrói infra-estru-
turas, incluindo o sistema de 
saneamento. A água contami-
nada espalha-se e afecta a saú-
de das pessoas, sendo assim, é 

preciso pensarmos em como 
mitigar esse impacto de uma 
forma mais colaborativa”, su-
gere.

Ainda a título elucidativo, 
Matavele referiu que quando 
se interrompe uma estrada, são 

chuvas resultantes de mudan-
ças climáticas e é a economia 
que fica afectada. A pessoa que 
perde o emprego fica sem di-
nheiro e, consequentemente, 
sem capacidade de se alimen-
tar. Com as águas contami-

nadas, a saúde das pessoas é 
igualmente afectada, o mesmo 
acontecendo com a economia. 
Assim, mais do que nunca, há 
necessidade de haver maior 
interacção entre os sectores na 
discussão de assuntos do clima.

A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS) está a apoiar os as-
pectos operacionais e técnicos da vacinação contra a Covid-19 
em 15 países africanos, mercê da disponibilização de 16 mi-
lhões de euros da Comissão Europeia.

Segundo um comunicado da OMS, publicado terça-feira, 
29 de Março, o apoio da Direcção Geral de Operações Euro-
peias de Protecção Civil e Ajuda Humanitária (ECHO) da Co-
missão Europeia vai permitir à organização impulsionar as 
campanhas de vacinação e aumentar a cobertura no Burundi, 
Camarões, República Centro-Africana, Chade, República De-
mocrática do Congo e Guiné Conacri.

Os outros países abrangidos são a Libéria, Madagáscar, 
Mali, Moçambique, Níger, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e 
Sudão.

A subvenção está também a ajudar a reforçar a capacidade 
dos trabalhadores da Saúde para planear, coordenar e utilizar 
as vacinas, bem como monitorizar, documentar os resultados 
da implementação, investigar e relatar adequadamente quais-

quer eventos adversos após a imunização.
O financiamento faz parte da iniciativa humanitária da 

União Europeia (UE) para a vacinação contra a Covid-19 em 
África, que visa assegurar um maior acesso, incluindo para os 
mais vulneráveis, bem como para os que vivem em áreas de 
difícil acesso, remotas e afectadas por conflitos.

É também uma das contribuições da UE e dos seus Esta-
dos-membros para a resposta à pandemia, como o apoio ao 
Covax - Acesso Global às vacinas contra o novo coronavírus. 

“Desde o início da pandemia, a UE e seus parceiros junta-
ram-se como equipa Europa, contribuindo para a luta contra 
a doença em todo o mundo, apoiando em particular o conti-
nente africano”, disse o director-geral de Ajuda Humanitária e 
Protecção Civil na Comissão Europeia, Paraskevi Michou.

Segundo Matshidiso Moeti, directora regional da OMS para 
África, com os países africanos a esforçarem-se em expandir a 
vacinação, o apoio da UE injecta um impulso crucial no esforço 
para aumentar a cobertura no continente.

OMS apoia vacinação
em 15 países africanos

O INSTITUTO Superior de Edu-
cação e Tecnologia-One World 
(ISET) graduou recentemen-
te, no distrito da Namaacha, 
província de Maputo, 80 estu-
dantes no nível de licenciatura, 
num acto que marcou a sua XVI 
cerimónia de graduação. 

Dos graduados, 32 foram 
formados em Pedagogia e 48 
em Educação para Desenvol-
vimento Comunitário. Des-
te universo 42 são do ensino 
presencial que durante quatro 
anos estudaram no regime de 
internato e os restantes 38 fre-
quentaram o ensino à distância.

Na ocasião, o Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Daniel Nivagara, fe-
licitou a direcção do ISET- One 
World por investir na formação 
e empoderamento da mulher 
moçambicana rumo à parida-
de de género na educação. Dos 
graduados, 50% são do sexo 
feminino. “Louvamos o facto 
de na presente cerimónia de 
graduação, dos 42 licenciados 
na modalidade presencial e re-
gime de internato, 50% corres-
ponder a mulheres. No ensino 
à distância, dos 38 estudantes 
44% serem do sexo feminino, 
perfazendo um universo global 
de 48% do total dos 80 gradua-
dos”, disse. 

Mais quadros para 
o mercado de trabalho

O ministro congratulou 
ainda a universidade por ter 
efectuado com sucesso a ava-
liação institucional e por pos-
suir todos os cursos por si mi-
nistrados acreditados, tanto na 
modalidade presencial, quanto 
à distância. 

“Este é o caminho que se 
pretende que seja seguido por 
todas as instituições do ensino 
superior, ou seja, a sua per-
manente actuação dentro do 
quadro legal em vigor”, acres-
centou.

Birgit Holm, directora 

executiva da Ajuda de De-
senvolvimento de Povo para 
Povo  (ADPP), organização 
que tutela o ISET, referiu que a 
XVI graduação realiza-se num 
momento em que a entidade 
celebra 40 anos de actividades 
no país.

A directora apelou os estu-
dantes a observarem adequa-
damente a cooperação e parti-
lha do conhecimento em todos 
os domínios da vida. 

Avançou que a ADPP e o 
ISET – One World orgulham-se 
bastante ser uma das poucas 

instituições de ensino superior 
localizada no campo, dentro da 
comunidade que esta a servir.

Por seu turno, o director-
-geral da instituição, António
Niquice, referiu-se ao empe-
nho demonstrado por cada es-
tudante até à conclusão, com 
sucesso, do primeiro ciclo do 
ensino superior.

Os graduados manifes-
taram a sua prontidão para 
encarar os novos desafios e, 
através de ética e deontologia 
profissional, atingirem os seus 
objectivos.

Estudantes graduados no distrito de Namaacha, província de Maputo

O impacto da água no contexto dos desastres naturais deve ser visto de forma colaborativa

Artur Matavele,  gestor de Políticas e Governação na WaterAid- Moçambique

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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PUBLICIDADE

31 de Março de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Não espere por uma crise para descobrir o que é 
importante em sua vida”

- Platão (428 a.C.-347 a.C.), filosofo grego.

LUA NOVA - Será amanhã, às 8.24 horas

00.20- FLASH CULTURAL

01.30- SOLIDARIEDADE MOÇAM-

BIQUE

02.00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

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- PARLAMENTO

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- QUESTÃO DE FUNDO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- RÁDIO NOVELA “OURO 

NEGRO”

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

21.0- ÚLTIMO TEMPO

22.10- GENTE DA NOSSA TERRA

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02,03,04, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12.30, 14,15,16,17, 18,19.30, 
21,22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 3.47 horas e às 16.00, 
com 3.30 e 3.30 metros, respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 10.01 horas e às 
22.11, com 0.70 e 0.70 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

29/24

VILANKULO

31/24

TETE

33/26

QUELIMANE

31/26

NAMPULA

30/23

PEMBA

31/25
LICHINGA

28/17

BEIRA

30/24

XAI-XAI

31/22

CHIMOIO

27/18

MAPUTO

32/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE - O COELHO DE 
PELÚCIA DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” 

08.15  DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE 
DA CHINA  

09.00  NOTÍCIAS 

09.05  ASAS: PARTICIPAÇÃO POLÍTI-
CA DA MULHER 
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - MAPUTO 
PROVÍNCIA: “CONVERSAS 
DAQUI”  
DIRECTO - MATOLA

10.00  NOTÍCIAS 

10.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS 

11.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS 

12.05  SEMANÁRIO ECONÓMICO 
REPETIÇÃO

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  REPLAY VERÃO: FUTEBOL DE 
PRAIA
REPETIÇÃO

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  CONEXÃO NAMPULA 
DIRECTO / NAMPULA

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS 
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE  

18.00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19.50  PUB 

20.00  TELEJORNAL 
DIRECTO 

21.00  QUINTA À NOITE DIRECTO 

22.00  FILME NACIONAL 

23.30  A HORA DO CTP - MAPUTO 
PROVÍNCIA: “CONVERSAS 
DAQUI”  
REPETIÇÃO

00.00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

01.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

02.00  CONEXÃO NAMPULA 
REPETIÇÃO

03.00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04.50  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL.

O 
FOTÓGRAFO Edilson 
Tomás recebeu recen-
temente uma menção 
honrosa no concurso 
internacional de fo-

tografia, denominado “World 
Water Day” 2022, por ter se 
destacado neste certame como 
autor da melhor imagem do 
continente africano.

 Tomás esteve num grupo 
de 100 participantes represen-
tantes de cinco continentes, 
no qual candidatou uma foto-
grafia intitulada “Babysitter” e 
que mereceu apreciação posi-
tiva por parte do júri composto 
por importantes nomes da fo-
tografia e artes do mundo.

Segundo os organizado-
res do evento, a participação 
do jovem moçambicano é um 
valioso contributo para a afir-
mação da fotografia africana e 
permite ampliar o seu leque de 
actuação como fotógrafo que 
tem uma expressão artística 
própria. 

O trabalho de Edilson To-
más ganha ainda mais proprie-
dade por, ainda na óptica do 
júri, trazer uma visão profunda 
da realidade quotidiana africa-
na.

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

Edilson Tomás distinguido
no “World Water Day”

Para o fotógrafo, esta dis-
tinção projecta o seu trabalho 
e abre espaço para o reconhe-
cimento do trabalho dos ar-
tistas moçambicanos e, quiçá, 
africanos, que se dedicam à 

fotografia, uma expressão que 
tem o seu lugar no panorama 
mundial.

Criado para celebrar o 22 de 
Março, Dia Mundial da Água, 
o concurso “World Water Day

2022 Photo Contest” é uma 
iniciativa da Lions Club Inter-
nacional em parceria com ou-
tras entidades mundiais como 
o World Water Day e o Grupo
Solidarietá Africa.

Com efeito, visando con-
ferir dignidade ao concurso, 
a organização convidou para 
membros do júri pessoas de 
elevado crédito como Mi-
riam Watsemba (Uganda); 

Geogina Goodwin (Quénia); 
Paolo Troilo, Giacomo Brini, 
Roberto Ridi, Marco Beretta, 
Anna Acqui, Fausto Podavini, 
Angelo Ferrillo e Sara Rossa-
telli (Italia); Christy Lee Rogers 
(Estados Unidos da América); 
GMB Akash (Bangladesh); 
Meaghan Ogilvie (Canada); e 
Tr�n Tu�n Vi�t (Vietname).

Fundador da “Beyond Cli-
ck”, agência de fotografia de-
dicada a cobertura de eventos 
e cenários exóticos, a paixão 
pela fotografia em Tomás foi 
espontânea, tendo surgido, 
segundo conta, em 2011. Mas, 
rapidamente começou a levar 
o seu trabalho a sério e em sete 
de trabalho alcançou vários
feitos. Por exemplo, em 2017,
foi terceiro classificado no
concurso das Nações Unidas
sobre mulheres, cujo tema era
“Empoderamento Económico
das Mulheres”.

Um ano antes havia recebi-
do uma menção honrosa num 
concurso da Minerva com o 
tema “Mulheres Invisíveis”. 
Em 2015, foi considerado autor 
de uma das melhores fotogra-
fias na  exposição organizada 
pela empresa TDM.

É INAUGURADA hoje, pelas 
17.00 horas, na Galeria Ku-
lungwana, cidade de Maputo, 
a exposição colectiva de artes 
plásticas “Colecção Crescente 
2022”, que este ano tem como 
mote a promoção de jogos tra-
dicionais e populares do país.

A mostra, que conta com 
a curadoria de Mieke Ol-
denburg, resulta duma par-
ceria entre a Associação Ku-
lungwana, Hollard Seguros 
Moçambique e a Embaixada da 
Noruega.

Estará patente  até 6 de 
Abril e reúne 135 artistas e 301 
obras.  

“Os participantes vão 
desde autodidactas, jovens 
estudantes de artes de diver-
sas instituições de ensino, até 
nomes consagrados nas artes 
plásticas nacionais, alguns dos 
quais com presença em todas 
as edições até agora realiza-
das, usando as mais diversas 
técnicas e suportes”, escreveu 
numa nota a Kulungwana.

A galeria explicou que 

escolheu o tema “Jogos Tra-
dicionais e Populares em Mo-
çambique” por entender que 
estas brincadeiras, que variam 
de região para região, durante 
períodos definidos de ano ou 
respeitando o calendário agrí-
cola local, estão a desaparecer, 
sobretudo a nível urbano.

Isto, continuou, deve-se à 
concorrência de brincadeiras 
mais modernas, com recurso 
a  computadores e telemóveis. 
“Estes não deixam de ser im-
portantes, na medida em que 

ajudam a promover a sociali-
zação, o desenvolvimento da 
coordenação, equilíbrio e res-
peito pelas regras e habilidades 
cognitivas”, lê-se na nota.

Ainda hoje, durante a inau-
guração da “Colecção Crescen-
te 2022”, serão conhecidos os 
vencedores dos “Prémios Me-
lhor Futuro”, atribuídos desde 
2020 pela Hollard Seguros Mo-
çambique.

A premiação destina-se aos 
autores das três melhores obras 
da mostra realizada desde 2011, 

Exposição promove jogos 
tradicionais e populares

que terão a oportunidade de 
participar numa oficina artísti-
ca de cinco dias, com todas as 

despesas pagas na vizinha Áfri-
ca do Sul, para aprender novas 
técnicas artísticas.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
1. O Instituto Nacional de Governo Eletrónico (INAGE) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concur-

so discriminado na tabela abaixo:

# Concurso N.º
Modalidade 

da
Contratação

Objecto do 
Concurso

Concorrente 
elegível

Data e Hora da 
entrega de
Propostas

Data e Hora da 
abertura das 

Propostas

Validade 
das

Propostas

Garantia 
Provisória

1
01/UGEA-INAGE/
MoRENet/2022

Concurso
Limitado

Fornecimento 
de 

Equipamento 
Terminal para 

a MoRENet

Apenas concorrentes 
inscritos no Cadastro 

Único da Direcção 
Nacional do 

Património do Estado

Data: 16/4/2022
Hora: 10.15 horas

Data: 16/4/2022
Hora: 10.15 dias

120 dias 
Não

Requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso e/ou adquirí-los no INAGE, sito na
Av. Avenida Vladimir Lenine, n.º 598, 7º e 8º Andares, Prédio Utomi Park Cidade de Maputo, Contacto: Cell: +258 853004011;

3. Para efeitos de aquisição de documentos de concurso, os concorrentes interessados deverão pagar um valor de mil meticais (1.000,00MT)

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no n.º 2, em envelopes fechados e devidamente lacrados;

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 31 de Março de 2022
A Direcção Geral 

(Ilegível)
2860

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VALENTINA JOÃO MUCAL

(8º dia)

O Segundo Cartório Notarial da Cidade 
de Maputo e funcionários em geral comu-
nicam com muita dor e tristeza o desaparecimento físico 
da sua colega VALENTINA JOÃO MUCAL, ocorrido no 
dia 25/3/2022, na sua residência, na Matola. Mais infor-
mam que se realiza missa de 8º dia, hoje, sexta-feira, dia 
1/4/2022, em Inhambane, sua terra natal. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

3237

MOMAD AMIN ISMAEL

FALECEU

A Mozsecurity,Lda. e seus colaboradores comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento do 
Sr. MOMAD AMIN ISMAEL, irmão do seu Director-Geral, 
Senhor Bachiro Liasse, ocorrido no dia 27/3/2022, vítima 
de doença, em Portugal. Á família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências.

2890

MILEMBO 
FACITELA

(Julião antigo proprietário 

da Foto Lusitánia)

FALECEU
Sua esposa lIda Pedro Facitela, 
filhos Hélder Julião Milembo, Énia Célia Milembo Fa-
citela, Hélio Carlos Milembo Facitela, Hércia da Graça 
Milembo Facitela, Hércília Cármen Milembo Facitela, 
Liston Milembo Facitela, Arsénia Julião Milembo Fa-
citela e Arsénio Julião Milembo Facitela, netos, noras, 
genros, irmão, sobrinhos e demais familiares comu-
nicam o falecimento do seu ente querido MILEMBO 
FACITELA (Julião), ocorrido no dia 29/3/2022, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 31/3/2022, no Cemitério da 
Texlom, pelas 10.00 horas, antecedido de velório na 
capela do mesmo local. Paz à sua alma. 

2893

ALFREDO JOAQUIM JACINTO 
CHICHAVA

FALECEU
Sua esposa Elsa Zimia, filhos Klizman, Plakcin, Igary e Avny, pais 
Jacinto (em memória), Lídia e Matilde, irmãos Paulo, Manuel, Olívia, 
Azarias, Deolinda, Orlanda, Marta, Jacinto, Flávio, Lídia e Kátia, sobri-
nhos e cunhados comunicam com profunda dor o desaparecimento 
físico do seu ente querido ALFREDO JOAQUIM JACINTO CHICHAVA, ocorrido no dia 
29/3/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 31/3/2022, pelas 10.30 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório, na capela do HCM, pelas 8.00 horas. Descansa em paz.

3227

CÂNDIDA CARLOS MENETE

(6º mês de eterna saudade)

Seus filhos Suzen e Gift, mãe Isabel, irmãos, sobrinhos, tios, 
primos e demais familiares, recordam com muita saudade a 
passagem do 6º mês do desaparecimento físico do seu ente 
querido CÂNDIDA CARLOS MENETE.  Mais informam que 
será rezada missa em sua memória, amanhã, dia 1/4/2022, pelas 18.00 horas, 
na Comunidade Santos Anjos, na Rua da Mozal, e no sábado, dia 2/4/2022, irão 
depositar flores na sua última morada, no Cemitério da Texlom, às 9.00 horas.

2888

JOÃO LUÍS SEIA

FALECEU

A Direcção da Associação Académica de Maputo comunica com 
pesar e consternação o falecimento do Sr. JOÃO LUÍS SEIA, ex-atleta e técnico 
da colectividade, ocorrido no dia 29/3/2022, vítima de doença. À família enlutada 
apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma

2892

ALEXANDRE TIAGO PINTO

FALECEU
A Presidente do Conselho Superior da Magistratura 
Judicial Administrativa, membros do Conselho, Ins-
pecção Judicial Administrativa, Secretariado, Ma-
gistrados e funcionários dos Tribunais da Jurisdi-
ção Administrativa, Fiscal e Aduaneira comunicam 
o falecimento do Sr. ALEXANDRE TIAGO PINTO, pai
do Meritíssimo Juiz de Direito do Tribunal Fiscal
da Província de Sofala, Dr. Bartolomeu Alexandre,
ocorrido no dia 26/3/2022, em Nampula, vítima de
doença, cujo funeral se realizou no dia 28/3/2022,
em Namapa, província de Nampula. À família enlu-
tada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

2879

JOAQUIM DE SOUSA 

MARQUES

FALECEU

A Criadores Associados Lda, (Bonsuíno) co-
munica com profunda dor e consternação o 
falecimento do seu sócio JOAQUIM DE SOU-
SA MARQUES, ocorrido em Portugal, no dia 
27/3/2022, vítima de doença prolongada. À 
família enlutada, a Sociedade apresenta as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3244

SAÚL ANTÓNIO MADEIRA
FALECEU

A Presidente do Conselho Superior da Magistratura Ju-
dicial Administrativa, membros do Conselho, Inspec-
ção Judicial Administrativa, Secretariado, Magistrados 
e funcionários dos Tribunais da Jurisdição Adminis-
trativa, Fiscal e Aduaneira comunicam o falecimento 
do Sr. SAÚL ANTÓNIO MADEIRA, sogro do Meritís-
simo Juiz de Direito “B”, do Tribunal Administrativo 
Provincial de Sofala, Dr. Sílvio Nelson Eusébio Letela, 
ocorrido no dia 25/3/2022, em Johannesburg, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 31/3/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido 
de velório, na capela do HCM, às 8.00 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

2877

PUBLICIDADE

ÉRICA LILIANA COSSA 
NHAMIZINGA

(1º ano de eterna saudade)
Boneca, soam até hoje as tristes lembranças do fatídico dia 31/3/2021, 
que jamais esqueceremos. Atormenta-nos, tem sido pesado e difícil 
para toda família, como uma criatura tão especial pode do nada as-
sim…ser surpreendida por um final tão doloroso e triste. Curta foi para 
o nosso gosto a sua presença aqui, mas Deus não permite que seus anjos perignem longos
anos na terra, contudo, seu legado é admirável. Quem não se emociona ao lembrar a “doce
Érica”! Seus pais Crimildo e Isilda, irmãos Nayra, Max, Pablo e Pietra, avós, tios, primos
e amigos a dedicam “Érica vive, para sempre em nossos corações”. Até sempre, Boneca.

3245

ALFREDO JACINTO CHICHAVA
FALECEU

A Assembleia-Geral, Conselho de Gestão, Conselho Fiscal e colabora-
dores do Fundo dos Funcionários do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS) comunicam com profundo pesar e consternação o 
desaparecimento físico do Sr. ALFREDO JACINTO CHICHAVA, irmão 
da Srª Lídia Jacinto Chichava, colaboradora do Fundo dos Funcio-
nários, ocorrido no dia 29/3/2022, no Hospital Central de Maputo, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 31/3/2022, no Cemitério 
de Lhanguene, pelas 10.30 horas, antecedido de velório, na capela do Hospital Central 
de Maputo, às 8.00 horas. Neste momento de dor, endereçam à família enlutada as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.          3226

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



PUBLICIDADE

LOJA sobreloja, tabacaria, prontas 
para operar nas áreas de escritório, 
salão, farmácia ou boutique, sita na 
avenida da Malhangalene, nº 753, 
arrenda-se. Contacte no local.

3038

CASA tipo 3, no Bairro da Coop, Rua 
da França, num 3º andar, com 2 wc e 
cozinha americana, toda climatizada, 
água 24.00 horas, garagem coberta e 
pronta a habitar, arrenda-se. Contacto: 
86-9225450.

3145

FLAT tipo 3, num 4º andar, nas Torres 
Vermelhas, arrenda-se por 35 000,00; 
flat tipo 2, num 9º andar, na Polana por 
25 000,00; flat tipo 3, num 2º andar, na 
Praça da OMM por 35 000,00; flat tipo 
2, num 2º andar, na Malhangalene por 
24 000,00; flat tipo 1, num R/C, no B. 
Central por 20 000,00. Contacto: 84-
3966886 ou 82-5754440.

3217

VIVENDA tipo 4, ideal para escritórios, 
na Rua José Mateus, 419, R/C, no 
Bairro Polana, no Museu, com salas 
espaçosas, garagem, jardim e esta-
cionamento para 6 viaturas, arrenda-se 
por marcação. Contacto: 84-0379603, 
sem intermediários.

2884
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ARRENDA-SEVENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

EDIFÍCIO localizado na Rua da Malhan-
galene com 5 apartamentos, 3 anexos, 
open space, cozinha americana, casa 
de guarda, armazém e garagem para 6 
viaturas, vende-se por 27 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84/86-4312550, 
directo.

3150

MORADIA luxuosa, nova, de 2 pisos, 
com 5 suites completas, cozinha equipa-
da, dependência completa e jardim, no 
Bairro Triunfo - DINEP, Maputo, vende-se 
por 22 000 000,00MT. Contacto: 84-
5110008, 82-4715800 ou 87-2700000.

3165

PROPRIEDADE de 10 hectares, na 
berma da EN4, no Tchumene, vende-se 
por 1 200 000,00USD; propriedade em 
Marracuene - FACIM, de 50x50, mura-
da por 1 300 000,00MT; casa tipo 3 no 
Magoanine-CMC, com placa por 4 100 
000,00MT; propriedade de 4 hectares na 
Macaneta, com vista para o mar por 10 
000 000,00MT; propriedade de 2 hecta-
res, em Bobole, na berma da EN1 por 3 
000 000,00MT. Contacto: 84-5926921.

3184

CASA tipo 3, 2 salas, cozinha e depen-
dência com 2 quartos e sala, num espaço 
vedado com muro para 3 viaturas, no 
Bairro de Xipamanine, vende-se a preço 
negociável. Contacto: 84-7643349.

3134

FLAT tipo 3, num 7º andar, na Coop, 
vende-se por 7000 000,00; geminada 
tipo 3, num 1º andar, no B. Central por 
15 000 000,00; flat tipo 3, num 3º andar, 
no Alto Maé por 5 000 000,00; vivenda 
tipo 3, com quintal, no Choupal por 3 
000 000,00; flat tipo 2, com anexo, no 
Ponto Final por 4 500 000,00. Contacto: 
84-3966886 ou 82-5754440.

3217

GEMINADA tipo 2, num R/C, com anexo 
tipo 1 e quintal privado, na Polana, ven-
de-se por 14 500 000,00MT; flat tipo 3, 
num R/C, pronta a habitar, no B. Central 
por 7 800 000,00MT; flat super luxuosa, 
num prédio novo, tipo 3, com 2 suites e 
vista para o mar, na Av. J. Nyerere por 28 
000 000,00MT. Contacto: 87/84-4277003 
ou 82-1387740.

3236

COMPLEXO de 3 lojas (110m²), com 
escritório (30m²), sem obras, vende-se 
por 5 900 000,00MT; armazém (80m²), 
com estacionamento para 3 viaturas 
e pequenas obras por executar por 5 
900 000,00MT, no Alto Maé, próximo 
da estátua. Contacto: 86-5745300 ou 
84-8576280.

3219

TERRENOS na cidade de Maputo: Som-
merschield, Costa do Sol, Dona Alice, 
Mapulene e Chiango, vendem-se; terre-
nos na praia: KaTembe, Ponta d’Ouro, 
Malongane; terra para agricultura. Ligue 
e marque visita. Contacto: 84-3999454, 
GLS Imobiliária. Connosco é seguro.

3246

TRESPASSA-SE

ESPAÇO de 30x70m, na KaTembe, em 
frente à estrada, no Bairro Chali, zona 
nobre, 3 minutos depois da Portagem, 
trespassa-se por 1 100 000,00 nego-
ciáveis e sem intermediário. Contacto: 
84-7250096.

3193

VIATURAS

TOYOTA HZ, do ano 2010, com 2 
tanques, motor 4.5 V6, de cor cinzento, 
a gasolina, jantas especiais, 100% im-
pecável, vende-se por 1 400 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-5327698 ou 
84-6793711

3174

DOIS (2) camiões basculantes, Si-
notruk, modelo Howo, de cor branca, 
a diesel, ano 2020, cabina com cama, 
capacidade de 20m³, vende-se por 
2 800 000,00MT cada, negociáveis. 
Contacto: 87-6691725 ou 84-5327698.

3174

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia
Unidade Gestora Executora de Aquisições

UGEA/2022

Anúncio de Concursos por Cotações
O Tribunal Judicial da Província da Zambézia convida empresas ou pessoas singulares, interessadas para apresentarem propostas/ cotações fechadas para fornecimento de bens e prestação de serviços dos concursos 
por cotações abaixo descriminados:

Nº do Concurso
Por Cotações

Objecto do Concurso
Data final de entrega das 

propostas
Garantia 

Provisória
Local de abertura das propostas Data e hora de abertura 

das propostas

04/UGEA/TJPZ/2022
Aquisição de géneros alimentícios para o Tribunal Judicial 

da Província da Zambézia
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 09:00 
horas.

05/UGEA/TJPZ/2022 Aquisição de material de higiene e limpeza.
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 09:15 
horas.

06/UGEA/TJPZ/2022 Aquisição de fardamento e calçados.
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 09:30 
horas.

07/UGEA/TJPZ/2022 Aquisição de bandeiras e flâmulas. 08/04/2022 pelas 15:00 
horas.

N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.
11/04/2022 pelas 9:45 

horas.

08/UGEA/TJPZ/2022 Aquisição de material de banho, cama e mesa
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 10:00 
horas.

09/UGEA/TJPZ/2022
Aquisição de material para conservação de rede de 

electrificação
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 10:15 
horas.

10/UGEA/TJPZ/2022
Aquisição de material para conservação de rede água e 

esgoto.
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 10:30 
horas.

11/UGEA/TJPZ/2022
Aquisição de Combustíveis e lubrificantes – lotes I, II, III, IV, 

V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 10:45 
horas.

12/UGEA/TJPZ/2022- lote I e II
LoteI - Manutenção, reparação e montagem de aparelhos de 

ar condicionados, 
loteII- Reparação de equipamento informático.

08/04/2022 pelas 15:00 
horas.

N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.
11/04/2022 pelas 11:00 

horas.

13/UGEA/TJPZ/2022 Serviços de representação.
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 11:15 
horas.

14/UGEA/TJPZ/2022 Manutenção e reparação de rede de electrificação. 08/04/2022 pelas 15:00 
horas.

N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.
11/04/2022 pelas 11:30 

horas.

15/UGEA/TJPZ/2022 Manutenção e reparação de rede de água e esgoto.
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 11:45 
horas.

16/UGEA/TJPZ/2022 Seguro de viaturas.
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 11:00 
horas.

17/UGEA/TJPZ/2022 Manutenção e reparação de bens imóveis.
08/04/2022 pelas 15:00 

horas.
N/A Sala de Audiências da Secção Cível do T.J.P Z.

11/04/2022 pelas 12:15 
horas.

O Período de validade das propostas será de 90 dias, após a abertura das mesmas.
As propostas deverão ser entregue no endereço abaixo e serão abertas nas datas e horas marcadas em sessão pública no mesmo endereço na presença dos concorrentes que desejarem comparecer:

Tribunal Judicial da Província da Zambézia
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Avenida Samora Machel, Nº 678, C.P Nº 40

Telefaxes nºs 24218451/24217456
Cidade de Quelimane

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso, no endereço e datas acima mencionadas.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 5/2016, de 08 de Março.

Quelimane, aos 28 de Março de 2022
Entidade competente

73

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia
Unidade Gestora Executora de Aquisições

UGEA/2022

Anúncio de Concursos Limitados e de Pequena Dimensão
O Tribunal Judicial da Província da Zambézia convida empresas ou pessoas singulares interessadas para apresentarem propostas fechadas para fornecimento de bens e prestação de serviços dos concursos limitados 
abaixo descriminados:

Nº do Concurso
Limitado Objecto do Concurso

Data final de entrega 
das propostas

Custo do 
caderno 
encargo

Garantia 
Provisória

Local de abertura das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

01/UGEA/TJPZ/2022 Aquisição de material de consumo para informática
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
1.000,00 Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
09:00 horas.

02/UGEA/TJPZ/2022 Aquisição de material de consumo para Escritório
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
1.000,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
09:15 horas

03/UGEA/TJPZ/2022
Aquisição de combustíveis e lubrificantes para Tribunal Judicial da 

Província da Zambézia
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
1000,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
09:30 horas

04/UGEA/TJPZ/2022
Contratação de Agencia de viagens para deslocação de funcionários do 

Tribunal Judicial da Província da Zambézia, dentro do País
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
700,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
09:45 horas

05/UGEA/TJPZ/2022
Contratação de Agencia de viagens para deslocação de funcionários do 

Tribunal Judicial da Província da Zambézia, fora do País
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
700,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
10:00 horas

06/UGEA/TJPZ/2022
Manutenção de residências dos Magistrados dos Tribunais Distritais 

de Mopeia, Ile, Morrumbala, Mocuba e Gurue
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
750,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
10:15 horas

07/UGEA/TJPZ/2022
Limpeza e conservação de edifícios do Tribunal Judicial da Província 

da Zambézia e Tribunal Judicial do Distrito de Mocuba
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
600,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
10:30 horas

08/UGEA/TJPZ/2022
Manutenção e reparação de viaturas do Tribunal Judicial da Província 

da Zambézia
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
1000,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
10:45 horas

09/UGEA/TJPZ/2022
Serviços de Segurança de edifícios, pessoas e bens do Tribunal Judicial 

da Província da Zambézia e Tribunal Judicial do Distrito de Mocuba
15/04/2022 pelas 15:00 

horas.
600,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
11:00 horas

01/UGEA/
TJPZ/2022- Pequena 

Dimensão
Aquisição de material para manutenção e reparação de bens imóveis – 

Tribunal Judicial da Província da Zambézia
15/04/2022 pelas 15:00 

horas
500,00Mt N/A

Sala de Audiências da 
Secção Cível do T.J.P Z.

18/04/2022 pelas 
11:15 horas

As propostas deverão ser entregue no endereço abaixo e serão abertas nas datas e horas marcadas em sessão pública no mesmo endereço na presença dos concorrentes que desejarem comparecer:

Tribunal Judicial da Província da Zambézia
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Avenida Samora Machel, Nº 678, Cidade de Quelimane, C.P Nº 40
Telefones nºs 24218451/24217456

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso, ou adquiri-los pelas importâncias não reembolsáveis acima descritas em Metical ou seu equivalente em moeda 
livremente convertível, para cada conjunto, no endereço e datas acima mencionadas.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 5/2016, de 08 de Março.

Quelimane, aos 28 de Março de 2022
Entidade competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 
E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Isaura 
Carlos Matsinhe, natural e 

residente em Rovene-Massinga, 

província de Inhambane, 
requereu autorização para 

mudança do nome do seu 

filho menor Orlando Moniz 
Macovele, para passar a usar 

o nome completo de Nando 
Moniz Macovele.

Nos termos do nº 1 do artigo

360º do Código do Registo

Civil, são convidados todos os

interessados para, no prazo de

trinta dias, a contar da data

da publicação do presente

anúncio, deduzirem, por

escrito, a oposição que tiverem

direito de fazer.

Direcção Nacional dos Registos

e Notariado em Maputo 

Maputo, aos 29 de Março de 

2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária 

Superior)
3230

Caro Empresário,
Tem volume de correspondência e pre-

cisa entregar em tempo útil?

Fique tranquilo!

Mozambique Courier Service faz en-

trega local e Nacional de correspondên-

cia, e outros. 

O nosso alvo é a sua satisfação.

Contacte-nos:

84/86 3062395 ou 

mzcservice@teledata.mz

Mozambique Courier Service,

 a sua melhor opcão!
2857

ACIPOL
ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. A ACIPOL convida as empresas e singulares, interessadas em apresentar propostas fechadas para o fornecimento de Bens devidamente especificados pelo objecto

na tabela abaixo:

N/O Objecto

Data e Hora – Limite 
de Entrega das 

Propostas 

Data e Hora de Abertura 

das Propostas

Modalidade de 
Concurso

Anúncio de 
Posicionamento

Garantia 

Provisória

1/

UGEA/2022

Fornecimento de Material 

de Higiene e Limpeza

14/4/2022

10:00h

14/4/2022

10:15h 
Concurso Limitado

14/4/2022

10:15h
N/A

2/

UGEA/2022

Fornecimento de Material 

de Construção 

14/4/2022

11:00h

14/4/2022

11:15h
Concurso Limitado

14/4/2022

11:15h
N/A

3/

UGEA/2022

Fornecimento de Material 

de Escritório

14/4/2022

12:00h

14/4/2022

12:15h
Concurso Limitado

14/4/2022

12:15h
N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los na ACIPOL, Gabinete da UGEA, pela importân-

cia não reembolsável de 1,000.00MT (mil meticais) devendo depositar na conta Millennium Bim nº. 335177972 – Receita ACIPOL.

3. A abertura das propostas terá lugar na sala de reuniões da ACIPOL, conforme as datas e horários indicados no quadro acima.

4. Os concursos são regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado

pelo Decreto nº. 5/2016 de 8 de Março.

5. As propostas tem duração de 120 dias.

Michafutene, Abril de 2022

Autoridade Competente

Ilegível

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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agregado de 5-1.   Na primeira 
“mão” verificou-se um empa-
te a um golo em Kinshasa. 

A selecção marroquina não 
teve muitas dificuldades para 
conseguir a classificação. Aos 
21 minutos, Ounahi abriu o 
marcador com um golaço de 
fora da área. Ainda no fim da 
primeira etapa, Tissoudali am-
pliou para os donos da casa. Já 
aos dez minutos da segunda 

parte, Ounahi, mais uma vez, 
fez balançar as redes. Aos 25 
minutos, Hakimi fez o quar-
to golo marroquino. Malango 
Ngita, aos 32, apontou o tento 
de honra dos congoleses.

Com a derrota, a RD Con-
go disse adeus ao sonho de 
jogar seu segundo “Mun-
dial”. A única edição foi 
disputada em 1974, quando 
ainda era chamada de Zai-

re. Enquanto isso, Marrocos 
disputará o sexto “Mundial”. 
O país já esteve presente nas 
edições de 1970, 1986, 1994, 
1998 e 2018. 

Por sua vez, no Estádio 
Olímpico de Radès, a Tunísia 
empatou a zero com o Mali. 
Valeu a vitória em Bamako 
por 1-0.

Mali volta para casa sem a 
inédita participação em Co-

pas do Mundo. Já a Tunísia, 
que jogou as edições de 1978, 
1998, 2002, 2006 e 2018, vai 
ao seu sexto “Mundial” em 
busca da vaga inédita nos 
“oitavos”. 

As primeiras selecções a 
carimbarem o apuramento 
foram Senegal e Gana.

O “Mundial” do Qatar 
decorre entre os dias 21 de 
Novembro e 18 de Dezembro.

O
S Camarões foram a 
última selecção afri-
cana a garantir o apu-
ramento para o Cam-
peonato do Mundo de 

futebol Qatar-2022 ao vencer 
na Argélia, por 2-1, triunfo 
confirmado já nos últimos se-
gundos do prolongamento. 

Depois de perder na pri-
meira “mão”, em casa, por 1-0, 
os Camarões foram em busca 
de anular essa desvantagem. 
Inauguraram o marcador por 
Choupo-Moting, após uma fa-
lha do guarda-redes M’Bolhi, 
aos 22 minutos. Na segunda 
parte o marcador não se alte-
rou, e o jogo foi para prolon-
gamento. A Argélia arrancou 
da melhor maneira com o ar-
gelino Gassama a marcar, mas 
o golo seria anulado devido a
um toque na mão. Mas quando
faltavam três minutos para o
final dos 30 de prolongamen-
to, os argelinos marcaram por
intermédio de Touba, que co-
locava de novo os argelinos em
vantagem na eliminatória. As
“Raposas do Deserto” já se pre-
paravam para celebrar, quando
viram lhes cair em cima um au-
têntico balde de água fria com
Toko Ekambi a fazer 2-1 e ga-
rantir o apuramento.

A selecção camaronesa, que 
ficou de fora em 2018, volta a 
disputar um “Mundial” e estará 
presente pela oitava vez. Dis-
putou as edições de 1982, 1990, 
1994, 1998, 2002, 2010 e 2014. 

O Marrocos, que goleou 
a República Democrática do 
Congo, por 4-1, foi a única a 
passear classe nesta elimina-
tória, tendo passado com um 

“MUNDIAL” QATAR-2022

Camarões com apuramento 
dramático na Argélia

O MÉDICO zambiano Joseph 
Kabungo, que estava a tra-
balhar como oficial da CAF/
FIFA no Nigéria-Gana, em 
Abuja, morreu ontem na se-
quência da invasão de cam-
po, terça-feira, dos adeptos 
nigerianos após a elimina-
ção das “Super Águias”.

Joseph Kabungo não re-
sistiu às agressões dos fu-
riosos adeptos nigerianos, 

que causaram caos absoluto 
e provocaram várias estra-
gos. 

As cenas de violência 
começaram logo depois do 
jogo terminar (que ditou 
uma igualdade a um), ten-
do se dado uma invasão de 
campo e os apoiantes da 
equipa da casa perseguindo 
os jogadores adversários e 
a respectiva equipa técnica 

até aos balneários. Destruí-
ram ainda diversos mate-
riais do estádio, incluindo 
cadeiras, bancos de suplen-
tes, mesas de arbitragem, 
aparelhos da imprensa e 
agredirão membros da or-
ganização do jogo.

Devido a esta batalha 
campal, a comitiva da se-
lecção do Gana ficou uma 
hora “presa” no estádio.

Desagradados com a eliminação, os adeptos nigerianos invadiram o campo e causaram morte ao médio zambiano afecto à CAF/FIFA

Invasão de campo causa 
morte de médico zambiano

DEPOIS de falhar a qua-
lificação do Egipto para 
o Campeonato do Mun-
do-2022, Carlos Queiroz
confirmou que não irá con-
tinuar a desempenhar as
funções de seleccionador
naquele país.

“Chegou o momento 
de deixar o cargo para ou-
tro seleccionador”, disse 
o técnico em conferência
de imprensa após a derrota
com o Senegal, nas grandes
penalidades, que colocou
um ponto final das aspira-
ções do Egipto.

“O meu sonho era le-
var o país ao Mundial pela 
quinta vez, mas foi o Sene-
gal que se qualificou. Aca-
bou, infelizmente falhámos 
e não há mais a dizer sobre 
o assunto, apenas felicitar
os nossos jogadores pela
partida que fizeram e o Se-
negal pelo apuramento”.

“Sofremos um golo nos 
primeiros cinco minutos, 
começámos o jogo des-
concentrados e com tem-
peraturas muito elevadas. 
Não digo que foram esses 

os motivos da nossa der-
rota, mas foram factores 
que contribuíram. Agora o 
Egipto vai preparar-se para 
os próximos torneios”, 
acrescentou.

Queiroz assumiu ainda 
que o objectivo era vingar 
a derrota com o Senegal na 
final do Campeonato Afri-
cano das Nações, igual-
mente decidida através da 
marcação de grandes pena-
lidades.

“Não tenho problema 
em admitir. O meu objecti-
vo era voltar a jogar contra 
Aliou Cissé e ganhar. Talvez 
tivesse vencido se estivesse 
sete anos como selecciona-
dor do Egipto como ele está 
no comando do Senegal. 
Agora eles estão a festejar o 
apuramento porque o Mun-
dial é um torneio especial 
que se realiza a cada quatro 
anos e que perderá o seu 
valor se for organizado com 
maior frequência. Mais de 
230 países estão na corrida 
pelo Campeonato do Mun-
do, mas apenas os melhores 
lá chegam”, rematou.

Carlos Queiroz 
abandona “faraós”

ALVO DE RACISMO

Egipto apresenta queixa 
contra senegaleses

ELIMINADO do “Mundial”-2022 no desempate 
por penaltes, o Egipto apresentou uma queixa 
formal na FIFA e na Confederação Africana de 
Futebol (CAF) contra o Senegal. Em causa está 
o suposto racismo dos adeptos em Dakar con-
tra Mohamed Salah e um ataque ao autocarro na
chegada ao estádio.

“A nossa equipa foi sujeita a mensagens ra-
cista no estádio direccionadas ao Salah. Além 

disso, os adeptos senegaleses aterrorizaram os 
nossos jogadores ao atirarem pedras e garrafas 
contra eles no aquecimento, o que já antes tinha 
acontecido no autocarro”, pode ler-se num co-
municado oficial.

Recorde-se que o autocarro do Egipto che-
gou atrasado ao estádio, o que levou a EFA a pedir 
mesmo o adiamento. Situação a que a CAF não 
acedeu.

QATAR vai ser cabeça-de-série 
no sorteio do “Mundial”, que 
tem lugar amanhã, sexta-feira.

A FIFA anunciou as regras 
para a fase final e ficou a saber-
-se que o Qatar, como país an-
fitrião, seria cabeça-de-série
com os sete primeiros classifi-
cados do ranking FIFA. 

Com a Itália fora, signifi-
ca que esses cabeças-de-série 
não vão corresponder de forma 
exacta ao ranking FIFA.

Bélgica, Brasil, França, 
Portugal, Argentina, Ingla-
terra e Espanha completam a 
lista de cabeças-de-série.

Refira-se que, como é 

habitual,  selecções da mes-
ma confederação não pode-
rão ser integradas no mesmo 
grupo, excepção feita às da 
UEFA, uma vez que haverá 13 
equipas europeias presentes. 
Ou seja, cinco em oito gru-
pos vão ter duas selecções 
europeias.

Qatar é cabeça-de-série

O PERU conquistou na madrugada de ontem o quinto lugar da zona sul-ameri-
cana, que vale o acesso a um “play-off” intercontinental com o quinto asiático, 
deixando sem fase final Colômbia e Chile. 

Necessitado apenas de vencer o jogo da 18.ª e última jornada da fase de qualifi-
cação, o conjunto peruano não falhou, em Lima, batendo o já eliminado Paraguai 
por 2-0, com dois golos apontados na primeira parte, por Gianluca Lapadula, logo 
aos cinco minutos, e Yoshimar Yotún, aos 42.

Com este triunfo, o Peru passou a somar 24 pontos, contra 23 da Colômbia 
(afastada), que fez a sua parte, ao vencer na Venezuela, por 1-0, numa vitória que 
acabou por nada valer, e 19 do Chile, que nem isso fez, ao perder, por 2-0, na re-
cepção ao Uruguai.

Peru garante lugar 
nos “play-off”

A ÁFRICA DO SUL e a Costa do 
Marfim não foram felizes nos 
embates amigáveis com França 
e Inglaterra, respectivamen-
te, dois adversários de grande 
peso.

Os “Bafana-Bafana” fo-
ram goleados na visita à 
França por 5-0. Em Lille, 
Kylian Mbappé (23’ e 76’, 
este de grande penalidade), 
Olivier Giroud (34’), Ben 

Yedder (81’) e Matteo Guen-
douzi (90+2’) assinaram os 
cinco golos da selecção de 
Didier Deschamps, que já na 
passada semana havia batido 
a Costa do Marfim, então por 
2-1.

A Costa do Marfim perdeu 
também diante da Inglaterra 
por 3-0, com golos de Wa-
tkins (30’), Sterling (45’) e 
Tyrone Mings (90+3’).

No jogo grande da noite 
de terça-feira, a Alemanha 
empatou na visita aos Países 
Baixos (1-1), num encontro 
particular que se disputou 
em Amesterdão. 

Thomas Muller (45+1’) 
abriu o activo para os ger-
mânicos, mas Bergwijn 
(68’) restabeleceu a igual-
dade e evitou o desaire 
neerlandês. Mbappé bisou diante dos “Bafana-Bafana”

África do Sul e Costa 
do Marfim perdem diante 
de “gigantes” europeus

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sabão com frequência ou use um desinfectante a base da Para fortalecer 

a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e 

gorduras que prejudicam o organismo. e álcool a 70% e mantenha uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

TERMINA hoje, 31 de Março, 
o prazo indicado pela Co-
missão de Licenciamento de
Clubes da Federação Moçam-
bicana de Futebol aos clubes
com irregularidades aquando
da primeira inspecção para,
querendo, solicitar novas
vistorias de campos, tendo
em vista acolher partidas da
edição-2022 do Moçambola,
a partir do dia 5 de Maio.

A Comissão de Licencia-
mento recomendou inter-
venções em vários recintos. 
No campo da Liga Desporti-
va, na Matola, foi instruída a 
necessidade de melhoria dos 
balneários e cacifos, o que 
o clube cumpriu. Por causa
das obras, o campo da Liga
Desportiva não acolheu as
partidas da primeira fase do
Campeonato de Futebol da
Cidade de Maputo (Liga Jo-
gabets), situação que pode
alterar a partir dos quartos-
-de-final, no sábado.

A União Desportiva do
Songo é outro clube que teve 
recomendações da CLC, no-
meadamente nos balneários e 
acesso ao relvado. O clube já 
fez intervenções e solicitou, 
inclusive, uma nova inspec-
ção, segundo informou fonte 
autorizada do órgão da FMF.

Os campos da província 
de Nampula, nomeadamente 

O FUTEBOL de salão (futsal) 
regressa à província de Ma-
puto sensivelmente 15 anos 
depois, com a realização, a 
partir do dia 9 de Abril, do 
Torneio de Abertura.

Organizado pela Associa-
ção Provincial de Futebol de 
Maputo (APFM), o torneio, 
que foi sorteado na segunda-
-feira, 28 de Março, vai mo-
vimentar oito equipas, no-
meadamente Desportivo da
Matola, Matola Futsal, Ma-
tola Warrior, Elefantes Ma-
tola, Tindzila FC, Picasso FC,
Tibinho FC, 3N1G.P. Eventos.

O sorteio ditou, para a 
primeira jornada, os jogos 
Elefantes Matola-Tindzila 
FC, Matola Warrior-Picasso 
FC, 3N1G.P. Eventos-Des-
portivo da Matola, Tibinho 
FC-Matola Futsal. 

Os jogos terão lugar no 
pavilhão da Escola Secundá-

O DEFESA-CENTRAL inter-
nacional moçambicano Edson 
Sitóe, mais conhecido por Me-
xer nos meandros desportivos, 
esclarece que não tem jogado 
no Bordéus da França não por 
lesão ou opção técnica, mas 
por desinteligências com a 
direcção do clube, que o quis 
vender a um emblema, em Ja-
neiro, uma proposta que o jo-
gador rejeitou.

Em conversa com o “No-
tícias”, em Nouakchott, na 

Mauritânia, onde esteve ao ser-
viço da Selecção Nacional que 
fez dois jogos no contexto da 
Data-FIFA, Mexer assumiu que 
estava numa situação difícil no 
Bordéus, mas nunca iria abdi-
car de fazer o seu trabalho na 
esperança de dentro em breve 
ingressar num novo clube, pois 
segundo avançou, têm muitas 
propostas em manga.

“Estou em desavenças 
com a direcção do meu clu-
be. Detalhando, tudo come-

çou quando tive uma proposta 
para ir a Qatar em Janeiro. Era 
uma proposta vantajosa para  
ir terminar a minha carreira, 
mas o clube rejeitou que saísse 
e o mercado no Médio Oriente 
fechou-se. O Bordéus queria 
que eu fosse a Turquia onde 
o mercado permanecia em
aberto, mas não me agradou a
proposta que era até vantajosa
financeiramente, mas não era
meu desejo ir jogar lá. Em face
disso, começaram a deixar-me

A UNIÃO Desportiva do Songo 
perdeu ontem frente à Asso-
ciação Black Bulls (ABB), por 
duas bolas-a-uma, na segunda 
partida do estágio pré-com-
petitivo dos “hidroeléctricos”, 
que se encontram na capital do 
país desde domingo, devendo 

regressar ao Songo em 11 de 
Abril, cerca de 20 dias antes do 
arranque do Moçambola-2022. 

Na partida de ontem, os 
“hidroeléctricos” foram os pri-
meiros a marcar, no início da 
primeira parte, por intermé-
dio de John Banda, contudo, 

Edmilson fez um auto-golo, 
permitido que os “touros” em-
patassem a partida.

Num jogo de bom ritmo, no 
qual os visitantes tiveram mais 
posse de bola, o golo da vitória 
dos campeões nacionais surgiu 
aos 80 minutos, na sequên-

CAMPOS DO MOÇAMBOLA

Termina prazo para 
solicitação das inspecções

Clubes preparam campos para o Moçambola

o Estádio 25 de Junho, na ca-
pital provincial, e do Ferro-
viário de Nacala, mereceram
nota positiva pelos inspecto-
res.

Em relação ao Ferroviário 
da Beira, o clube praticamen-
te já concluiu as recomenda-
ções, apesar de também ter 
sofrido com as chuvas que 
caíram nos últimos dias.

Os “locomotivas” inter-

vieram no relvado que apre-
sentava algumas deficiências, 
para além de pequenas obras 
nos balneários. O campo do 
Ferroviário de Quelimane, 
casa emprestada do Mat-
chedje de Mocuba, foi con-
siderado apto para o cam-
peonato, tal como o recinto 
principal da Black Bulls.

Maiores problemas apre-
sentaram os campos do Costa 

do Sol, Estádio da Machava, 
campo do Incomáti e Muni-
cipal do Vilankulo. Incomá-
ti e Vilankulo estiveram em 
obras nas últimas semanas, 
enquanto os relvados sin-
téticos dos “canarinhos” e 
“locomotivas” apresentam-
-se no mesmo estado, con-
siderado inapropriado pela
CLC.

MEXER E A SUA SITUAÇÃO NO BORDÉUS

Prejudicado porque 
rejeitei um clube turco

Mexer assume que passa por momentos difíceis na França

fora da equipa”, explicou.
Mexer tem contrato com 

o Bordéus até Junho de 2023,
sendo que desde o fecho o mer-
cado de inverno na Europa (Ja-
neiro) tem vindo a ser relegado
ao banco ou à bancada no em-
blema do norte da França, uma
situação que considera prejudi-
cial para a sua carreira, pelo que 
espera mudar de ares logo que a
época terminar em Junho.

“Tenho contrato até Junho 
de 2023, mas no final desta 
temporada irei pedir para sair 
a custo zero, o que está pre-
visto. Tenho muitas propostas 
na França, noutros países da 
Europa e doutros continentes, 
pelo que se me tornar jogador 
livre em Junho será tudo fácil 
para mim”, sublinhou.

Aos 33 anos, Mexer está na 
sua terceira temporada no Bor-
déus, num percurso caracteri-
zado por muitos altos e baixos. 
A última vez que jogou pelos 
“girondinos” foi a 23 de Janeiro 
na vitória por 4-3 sobre o Es-
trasburgo.

Antes do Bordéus, fez 
cinco anos bem-sucedidos 
noutro emblema francês, o 
Rennes, onde na última tem-
porada (2018-19) venceu a Taça 
da França.

ESTÁGIO EM MAPUTO

Songo perde com ABB

Infren Matola tenta passar por um adversário sob olhar de Melque

cia de um pontapé de canto. A 
defesa dos “hidroeléctricos” 
falhou na marcação e o avan-
çado dos donos casa, Armando 
Mapangane, aproveitou-se da 
ocasião para sentenciar a par-
tida.

Referir que no primeiro jogo 
do estágio, realizado na segun-
da-feira, a UD do Songo goleou 
o Mahafil por 4-0, com golos
da Lau King, Jimmy, Bhéu e
Adams.

Amanhã está previsto mais 
um jogo-treino dos “hidroe-
léctricos”, desta feita diante da 
Académica, devendo, na pró-
xima semana, defrontarem o 
Ferroviário de Maputo e o Costa 
do Sol. 

Antes do regresso ao Son-
go, a União Desportiva do Son-
go tem no seu plano mais uma 
partida, todavia, até ao mo-
mento, o adversário ainda não 
foi identificado.

Sabe-se que o UD do Son-
go está a participar no Torneio 
de Abertura de Tete, através da 
sua equipa B, no entanto, no 
fim-de-semana passado, foi a 
equipa principal que defron-
tou o Chingale, em partida que 
venceu por 2-1.

Maputo província reactiva futsal

ria da Matola. 
Salientar que o torneio 

será disputado em sete jor-

nadas e numa única volta. 
O seu término está previsto 
para finais de Maio. Findo o 

qual, será a vez do campeo-
nato, cujo arranque será em 
Junho. 

LIGA MOZAL DE BASQUETEBOL

Maxaquene e Ferroviário
asseguram vaga nas “meias” 

O 
MAXAQUENE e o Fer-
roviário de Maputo 
qualificaram-se para 
as meias-finais da 
Liga Mozal de Bas-

quetebol em seniores mascu-
linos, depois de vencerem o 
Clube Municipal da Beira e a 
União Juvenil de Napipine de 
Nampula, por 78-65 e 57-54, 
respectivamente.

Os jogos, referentes à eli-
minatória dos quartos-de-
-final, foram disputados na
tarde e noite de ontem, no
pavilhão dos “tricolores” na
capital do país. 

No primeiro jogo da tar-
de, o favorito Ferroviário de 
Maputo teve que se aplicar a 
fundo para eliminar a União 
Juvenil de Napipine por 13 
pontos de diferença (78-
65). No entanto, a vitória da 
equipa de Carlos Aik, que 
ontem alinhou pela primeira 
vez na competição com o se-
gundo atleta americano con-
tratado como reforço, Kha-
pri Alston, só foi confirmada 
no quarto e último período, 
altura em que a formação da 

cidade de Nampula cedeu fi-
sicamente.

No final do primeiro pe-
ríodo, os “locomotivas” 
venciam por apenas dois 
pontos de diferença (21-19), 
mas perderam o segun-
do quarto (12-10), o que fez 
com que ao intervalo as duas 
equipas estivessem empata-
das no marcador (31-31). No 
terceiro quarto, o Ferroviário 
de Maputo venceu o par-
cial por 19-17 e entrou para 
os derradeiros 10 minutos a 
vencer por 50-48. Na ponta 
final, o Napipine cedeu fi-
sicamente e permitiu a fuga 
dos actuais campeões nacio-
nais, que marcaram 28 pon-
tos, contra 17 do seu adver-
sário. A vitória por 13 pontos 
de diferença (78-65) contou 
com a tremenda contribuição 
do extremo norte-americano 
Jelan Kendrick, autor de 27 
pontos, dos quais 12 na con-
versão de quatro bolas longas 
em seis tantadas (66.7%). O 
também extremo Milton Cai-
faz e o poste Edson Monjane 
contribuíram com 12 pontos 

cada, enquanto o estreante 
poste americano Khapri Als-
ton marcou menos um que a 
dupla moçambicana. Com 18 
pontos, Lázio Brito foi o “ces-
tinha” do emblema da pro-
víncia de Nampula.

Entretanto, anunciado 
como um jogo equilibrado, o 
embate entre o Maxaquene 
e o Clube Municipal da Beira 
não defraudou as expectati-
vas. Os “triicolores” foram ao 
intervalo a vencer por 26-18, 
mas no arranque da segunda 
parte permitiram uma for-
te recuperação da equipa do 
Chiveve, que fechou o tercei-
ro quarto em 38-34. No quar-
to período chegou a abrir uma 
vantagem de 11 pontos (49-
38), mas não teve experiência 
e frieza suficiente para gerir a 
vantagem e deixou-se empa-
tar (54-54) a 40 segundos do 
fim do jogo. E no tempo que 
faltava por jogar, o base Joa-
quim Chuma foi duas vezes à 
linha de lances livres e mar-
cou três vezes em quatro ten-
tativas, fixando o resultado 
final em 57-54. Mas a equipa 

da cidade da Beira ainda teve 
a última bola do jogo a 6.2 
segundos da buzina. O base 
Edilson Tivane repôs directo 
para o poste Lote Tonela, mas 
“mãos de manteiga”, deixou 
a bola escapar e confirmou a 
vitória da jovem equipa trei-
nada por Hermínio Chamul.

A partir de amanhã, sex-
ta-feira, disputam-se as 
meias-finais no sistema de 
“play-off” à melhor de três 
jogos. O Maxaquene enfrenta 
o Ferroviário da Beira e o Fer-
roviário de Maputo terá pela
frente o Costa do Sol.

O Municipal da Beira e 
a União Juvenil de Napipine 
enfrentam-se também ama-
nhã, mas em jogo único, pelo 
quinto lugar, que tem o con-
dão de garantir a manutenção 
na Liga Mozal de Basquetebol.

Refira-se que, ainda on-
tem, a Universidade Pegagó-
gica venceu a A Politécnica 
por 58-56, em jogo que en-
volveu os últimos classifi-
cados dos grupos “A” e “B”, 
que serviu para a definição do 
sétimo e oitavo lugar.

“Tricolores” avançam para as “meias”
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Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. Fique 
“isolado” num quarto, numa sala, varanda ou numa área 
da casa de pouca passagem para as outras pessoas, e saia 

apenas para tomar banho e usar a casa de banho.

Parlamento adia voto       
de censura a Ramaphosa
O PARLAMENTO sul-africano adiou ontem um voto de censu-
ra não-confiança no Presidente Cyril Ramaphosa devido a um 
processo judicial em curso, mas iniciou o debate de uma moção 
da oposição contra o executivo. A presidente da Assembleia Na-
cional, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, do Congresso Nacional Afri-
cano (ANC, no poder), remeteu para um comité parlamentar a 
deliberação hoje sobre “os detalhes do que faremos a seguir” so-
bre o voto de censura ao chefe de Estado sul-africano. Em causa 
esteve a aparente recusa do Movimento Africano de Transfor-
mação (ATM, na sigla em inglês), em apresentar oficialmente 
a moção no Parlamento citando “que há uma decisão judicial 
pendente sobre o voto na matéria”.

Sete mortos
em ataque a comboio
PELO menos sete pessoas morreram e 22 ficaram feridas, na se-
gunda-feira, num ataque de homens armados a um comboio de 
passageiros, no noroeste da Nigéria. De acordo com fontes, os 
atacantes atiraram explosivos contra o comboio que transporta-
va cerca de 970 pessoas, danificando os carris, e disparando um 
grande número de tiros, antes de serem afastados uma hora mais 
tarde pela força militar destacada para o local. A locomotiva foi 
atacada por volta das 21.00 locais, perto da estação de Rijana, na 
linha que liga a capital da país, Abuja, à cidade de Kaduna, no 
noroeste do país, que é assolada por bandos criminosos que sa-
queiam, raptam e matam. 

Queda de helicóptero    
mata oito “capacetes azuis” 
OITO soldados das Nações Unidas morreram na queda de um 
helicóptero na República Democrática do Congo, anunciaram 
ontem as autoridades do Paquistão, país de onde eram originá-
rios seis dos oito “capacetes azuis”. O Primeiro-ministro pa-
quistanês, Imran Khan, lamentou a morte dos seis soldados de 
manutenção da paz, que se encontravam numa missão de reco-
nhecimento, de acordo com uma nota do seu gabinete. As Forças 
Armadas da RDCongo (FARDC) tinham declarado após o aciden-
te que o movimento reincidente M23 teria abatido o helicópte-
ros, mas um relatório preliminar da Missão da ONU no país, indi-
ca como causa um objecto luminoso e adianta que investigações 
continuam por forma a saber se mais sobre a natureza do objecto.

Propostas datas para
as legislativas são-tomenses
O PRESIDENTE de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, apresen-
tou ontem aos partidos políticos as propostas das possíveis datas 
para a realização das próximas eleições legislativas, autárquicas e 
regionais. As datas apresentadas pelo chefe de Estado (29 de Setem-
bro e 2 ou 9 de Outubro)  acolheram o consenso dos partidos com 
assento no parlamento são-tomense, tendo deixado ao critério de 
Carlos Vila Nova a escolha da melhor opção. No entanto, as forças 
políticas que integram a governação, nomeadamente o Movimen-
to de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata 
(MLSTP/PSD) e o Partido de Convergência Democrática (PCD) ape-
laram ao chefe de Estado para não oficializar o dia das eleições logo 
a seguir à auscultação dos partidos “para evitar que o país entre pre-
maturamente em gestão”.

Rebeldes iemenitas 
rejeitam cessar-fogo
OS rebeldes Houthis no Iémen rejeitaram ontem a proposta de 
cessar-fogo feita pela coligação liderada pela Arábia Saudita. Os 
Houthis desvalorizaram a proposta, alegando que esta não prevê 
a reabertura total dos portos do país. A coligação planeou iniciar o 
cessar-fogo unilateral às 6.00 (5.00 em Moçambique), para facilitar 
as negociações com os rebeldes. Em poucas horas, os Houthis recu-
saram a proposta por esta manter o encerramento do aeroporto de 
Sana e restrições no acesso aos portos do país.

Multas por festas
em gabinete de Boris Johnson 
A POLÍCIA britânica disse terça-feira que as primeiras 20 multas por 
reuniões nos escritórios e residência de Boris Johnson, que viola-
ram as regras de “lockdown” decretado devido à Covid-19, seriam 
emitidas. As autoridades estão a investigar 12 reuniões em Downing 
Street e no gabinete do primeiro-ministro britânico em 2020 e 2021, 
depois que um inquérito interno revelou que a equipa de Johnson 
realizou festas com a sua presença, pelo menos em algumas. A acção 
policial confirmou pela primeira vez que regulamentos sem prece-
dentes para proteger a nação da Covid-19 foram violados por auto-
ridades do Governo que os projectaram.

Novamente inviabilizada 
eleição de PR 
A ELEIÇÃO do Presidente iraquiano pelos deputados prevista para 
ontem não se realizou, pela terceira vez em menos de dois meses, 
por falta de quórum, como nas duas primeiras tentativas, de acordo 
com o Parlamento. “A Assembleia adiou a sessão até nova ordem”, 
anunciou o serviço de imprensa do Parlamento, em comunicado, 
sem avançar detalhes. Fonte parlamentar declarou à agência fran-
cesa AFP que apenas 178 dos 329 deputados estavam presentes na 
sessão de ontem, privando a Assembleia de quórum de dois terços 
para organizar a votação. Entretanto, o Tribunal Federal, a mais alta 
instância judicial do Iraque, deu até 6 de Abril aos deputados para 
dotarem o país de um Chefe de Estado. 

O 
ZIMBABWE começou 
a redistribuir terras 
abandonadas conce-
didas a fazendeiros 
negros após a refor-

ma agrária do início do século, 
empreendida pelo então Presi-
dente Robert Mugabe, anun-
ciou o ministro da Agricultura, 
Anxious Masuka.

“Aqueles que possuem vá-
rias fazendas ou cujas fazendas 
estão abandonadas ficam su-
jeitos à expropriação”, anun-
ciou ontem o ministro numa 
conferência de imprensa, cita-
do pela agência noticiosa Fran-
ce-Presse.

Segundo o ministro, “as 
terras libertadas serão redis-
tribuídas a novos agricultores 
inscritos numa lista estabele-
cida após as últimas reformas”.

“O Zimbabwe não dispõe 
de terras aráveis ilimitadas”, 
acrescentou o ministro, refe-
rindo que “99% das terras já 
estão ocupadas” e aquelas que 
foram distribuídas pelos agri-
cultores inscritos “são apreen-
didas a negros, para serem re-
distribuídas por negros”.

colonização britânica, mas, na 
realidade, a elite próxima ao 
poder beneficiou bastante.

Os novos proprietários, 
com pouca formação e equi-
pamento, deixaram grandes 
extensões aráveis ao abando-
no e, desde aí, o país sofreu 
de insuficiências alimentares 
crónicas.

Após a queda de Muga-
be, em 2017, o seu suces-
sor, o Presidente Emmerson 
Mnangagwa, adoptou um 
discurso reformista e prome-
teu sarar as feridas das refor-
mas agrárias, incluindo atra-
vés de indemnizações para os 
agricultores expropriados.

Certos fazendeiros bran-
cos foram já autorizados pe-
las autoridades a recuperar 
as suas terras através de par-
cerias locais, sublinhou Mu-
saka.

“Não existem critérios 
parciais” e o que se pretende 
“é um sistema justo para o 
maior número”, assegurou à 
France-Presse Vangelis Hari-
tatos, adjunto do ministro da 
Agricultura. - (Lusa)

Terras libertadas serão redistribuídas por novos agricultores  
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ABANDONADAS POR FAZENDEIROS NEGROS

Zimbabwe começa 
redistribuição de terras

Em 2000, o então Presi-
dente Robert Mugabe expro-

priou à força os fazendeiros 
brancos do país, a fim de redis-

tribuir as suas terras por agri-
cultores negros.

Esta decisão visava reparar 
as desigualdades herdadas da 

A REPÚBLICA Democrática do Congo 
(RD Congo) aderiu terça-feira oficial-
mente à Comunidade da África Orien-
tal (EAC, sigla em Inglês), que detém 
um mercado único que permite a livre 
circulação de bens e pessoas, anun-
ciou a organização regional.

A EAC, cuja sede se situa em 
Arusha, Tanzania, tem agora sete 

membros Burundi, Quénia, Ruanda, 
Tanzania, Sudão do Sul, Uganda e RD 
Congo.

O actual presidente da EAC, o líder 
queniano, Uhuru Kenyatta, formali-
zou a adesão da RD Congo numa ci-
meira extraordinária online de líderes 
dos Estados-membros.

“A entrada da RD Congo marca 

uma ocasião memorável na história da 
integração da região”, disse Kenyatta.

“A EAC estende-se agora desde o 
Oceano Índico até ao Oceano Atlân-
tico, tornando a região competitiva e 
facilitando o seu acesso à maior zona 
continental de comércio livre (ZLEC, 
que agrupa várias regiões do conti-
nente), disse o secretário-geral da or-

ganização, Peter Mathuki.
Fundada em 2000, a EAC visa faci-

litar o comércio transfronteiriço, eli-
minando os direitos aduaneiros entre 
os seus Estados-membros, e estabele-
ceu um mercado comum em 2010.

Com uma população de 90 mi-
lhões de habitantes, a RD Congo leva o 
mercado potencial da EAC a quase 300 

milhões de pessoas.
Dotado de recursos minerais sig-

nificativos, o país partilha fronteiras 
com todos os Estados-membros da 
EAC, excepto o Quénia. 

Além de membros da EAC, a RD 
Congo e a Tanzania integram a Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) - (Lusa)

O PRINCIPAL negociador da Rússia nas con-
versações com a Ucrânia disse ontem que Kiev 
declarou disposição para atender às principais 
demandas russas, mas que a posição de Mos-
covo sobre a região de Donbass e a Crimeia 
anexada permanecia inalterada. 

Vladimir Medinsky disse na televisão rus-
sa que a Ucrânia informou por escrito que es-
tava disposta a desistir de sua ambição de in-
gressar na NATO, renunciar a armas nucleares 
e outras de destruição em massa e compro-
meter-se a não hospedar tropas estrangeiras 
ou bases militares em seu solo.

Medinsky também disse que Kiev concor-
dou em não realizar exercícios militares com 
exércitos estrangeiros, excepto por acordo 
com fiadores estatais, incluindo a Rússia. 

“A Ucrânia declarou a sua prontidão para 
cumprir os requisitos fundamentais nos quais 
a Rússia vem insistindo nos últimos anos. Se 
essas obrigações forem cumpridas, a amea-
ça de criar uma ponte da NATO em território 
ucraniano será eliminada”, disse Medinsky. 

“Este é na essência o significado e a im-
portância do documento preliminarmente 
acordado em alto nível pela Ucrânia. No en-

tanto, as negociações continuam”, disse.
Medinsky falou um dia após o início 

das negociações presenciais em Istambul, 
Turquia, onde a Rússia disse que reduziria 
significativamente as operações militares 
perto de Kiev e da cidade de Chernihiv, no 
norte da Ucrânia, para promover a confian-
ça.

Sublinhou que a Rússia não estava a de-
sistir da sua insistência para que a Ucrânia 
reconheça a perda da Crimeia, que os russos 
anexaram em 2014, e a independência dos 
dois auto-proclamados territórios separa-

tistas no leste da Ucrânia que compõem a 
região de Donbass.

“Quero enfatizar separadamente que a 
posição de princípio de nosso país em rela-
ção à Crimeia e Donbass permanece inalte-
rada”, afirmou Medinsky.

Em relação ao futuro da Crimeia e do 
Donbass, Kiev admite que estes assuntos 
sejam “temporariamente excluídos” do 
acordo. Para resolver a questão específica da 
Crimeia, a Ucrânia propõe um período de 15 
anos de conversações russo-ucranianas. - 
(SWISSINFO)

OS casos da Covid-19 re-
gistados na semana passada 
totalizaram 10,8 milhões, 
menos 14% do que nos sete 
dias anteriores, segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que advertiu 
para os riscos de reduzir a 
testagem.

De acordo com a OMS, 
de 21 a 27 de Março, todas as 
regiões registaram uma re-

dução de casos.
A nível de países, a Co-

reia do Sul foi, tal como nas 
semanas anteriores, o que 
relatou mais casos (2,4 mi-
lhões), embora tenham di-
minuído 13% em relação aos 
sete dias anteriores.

Seguiram-se a Alemanha 
(1,5 milhões), Vietname (1,1 
milhões), França (845,000) 
e Itália (503,000). 

O total de infecções glo-
bais desde o início da pan-
demia, há mais de dois anos, 
ultrapassa os 480 milhões, o 
equivalente a mais de 5% da 
população mundial. 

As estatísticas também 
mostraram um aumento 
acentuado de 45% de mor-
tes por Covid-19 na semana 
passada (45.700), embora 
a OMS tenha esclarecido 

que este aumento se deve 
principalmente a altera-
ções técnicas na contagem 
em países como os Estados 
Unidos, Chile e Índia, que 
relataram casos de meses 
anteriores.

A OMS salientou que os 
números actuais “devem ser 
interpretados com cautela 
porque muitos países estão 
a alterar as suas estratégias 

de testagem”, resultando 
na detecção de menos ca-
sos em países com números 
de infecções anteriormente 
elevados, nomeadamente 
os Estados Unidos.

“Os dados estão a tor-
nar-se menos representati-
vos, menos exactos e menos 
robustos”, advertiu a agên-
cia das Nações Unidas ba-
seada em Genebra, segundo 

a qual, esta tendência “di-
ficulta a capacidade de ver 
onde está o vírus, como está 
a ser transmitido e como 
está a evoluir”.

Isto “poderá resultar 
em mais hospitalizações e 
mortes no futuro”, adverte 
a OMS, que insiste que “é 
demasiado cedo para redu-
zir o nível de vigilância”. - 
(Lusa) 

RD Congo passa a fazer parte também da EAC

Moscovo revela que Kiev está disposto
a atender às principais demandas 

Casos globais descem e OMS quer mais testagem

GUERRA NA UCRÂNIA

COVID-19
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