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PUBLICIDADE

O 
CRESCIMENTO tími-
do do crédito ao sec-
tor privado continua 
a condicionar a recu-
peração do consumo e 

investimentos deste sector.
O Banco de Moçambique, 

na sua mais recente publicação 
sobre Conjuntura Económica e 
Perspectivas de Inflação, con-
sidera que devido ao cenário, 
o consumo e investimento do 
sector privado poderão crescer 
a um ritmo mais brando em 

relação às outras componentes 
da procura agregada e com um 
impacto reduzido na inflação. 

Considera igualmente que, 
no segundo trimestre, se man-
teve a pressão sobre o endivi-
damento interno. 

Com efeito, a dívida interna 
do Estado aumentou, em ter-
mos acumulados até Junho, em 
29.393 milhões para 248.216 
milhões de meticais, num ce-
nário em que o aumento da 
taxa de juro resultou numa 

maior procura e subscrição de 
Obrigações do Tesouro (BT). 

A instituição salienta que a 
médio prazo, espera-se que a 
entrada de fundos de parceiros 
para o Apoio Directo ao Or-
çamento do Estado contribua 
para aliviar a pressão sobre as 
fontes internas de dívida pú-
blica. 

Aliás, de acordo ainda com 
o Banco, estão a consolidar-se 
os sinais de recuperação da ac-
tividade económica. 

Argumenta que estas pers-
pectivas de recuperação são 
sustentadas, de entre outros 
factores, pelo alívio das medi-
das restritivas a nível domésti-
co e externo, aliado à execução 
de projectos energéticos estru-
turantes no país e à retoma do 
programa com o FMI, não obs-
tante as perspectivas de abran-
damento da procura externa. 

Estas perspectivas estão em 
linha com a avaliação favorá-
vel dos agentes económicos, a 

O CÓDIGO de Estrada, aprovado pelo Decreto n.o 
1/2011, de 23 de Março, está em processo de revisão, 
visando responder aos novos desafios e reduzir os ín-
dices dos acidentes de viação. O processo de revisão, 
que envolve mexidas no Regulamento de Transporte 
em Automóvel e Reboque (RTA) e demais legislação ro-
doviária, prevê a reorganização do sistema de licencia-
mento da actividade de transporte rodoviário. Segundo 
o porta-voz do Ministério dos Transportes e Comuni-
cações (MTC), Ambrósio Sitoe, a revisão do Código de 
Estrada faz parte das medidas extraordinárias anuncia-
das semana passada pelo Governo para conter a sinis-
tralidade rodoviária no país.

CINQUENTA e seis novos casos de Covid-19 foram re-
gistados no último fim-de-semana em todo o país, 
como resultado de 1088 amostras testadas, indica um 
comunicado do Ministério da Saúde (MISAU). Actual-
mente, o país possui 364 casos activos, mantendo-se 
em 2215 o cumulativo de pessoas que perderam a vida 
devido à pandemia. Ainda no fim-de-semana, foram 
registados seis casos de recuperação, todos na província 
da Zambézia. No mesmo período, dez pacientes foram 
internados nas diferentes unidades hospitalares, sen-
do quatro na capital e três no Niassa. As províncias de 
Inhambane, Zambézia e Cabo Delgado contam com um 
episódio cada.

A SELECÇÃO nacional de fu-
tebol, os “Mambas”, eliminou 
sábado a sua congénere da 
Zâmbia, após a vitória por 1-0, 
no National Heroes Stadium, 
em jogo da segunda “mão” 
da primeira eliminatória de 
acesso à VII Edição do CHAN, 
a realizar-se no próximo ano 
na Argélia, de 8 a 31 de Janeiro.

O atacante Lau King, arma 
secreta que entrou como 
substituto, foi o autor do golo 
solitário que afastou a selecção 
zambiana da corrida ao evento 
argelino. O próximo adversá-
rio do combinando nacional 

é o Malawi, jogando primeiro 
fora e depois em Maputo, na-
quilo que será a derradeira eli-
minatória de acesso ao CHAN.

Refira-se que, no his-
tórico dos confrontos entre 
Moçambique e Malawi, os 
“Mambas”  levam vantagem, 
já que impediu os malawia-
nos de se qualificarem para o 
CAN Egipto-1986, com Nico 
“Dangerman” a ser o homem 
de destaque. 

Já em 1997, os “Mambas” 
voltaram a ser carrascos do 
mesmo conjunto, impedin-
do-o de se qualificar para o 

CAN Burquina Faso-1998, 
com Tico-Tico a marcar o golo 
da vitória. O Malawi só preci-
sava de um empate. À beira do 
fim do jogo já vencia por 1-0, 
mas os pupilos de Arnaldo 
Salvado protagonizaram um 
espectacular “volte-face”, 
ganhando por 2-1, na Macha-
va.

A rapaziada de Chiquinho 
Conde tem esperança de re-
petir a proeza doutros tem-
pos, mas, por enquanto, vai 
recarregar as baterias no Mo-
çambola, que esteve parado 
por um mês.

Crédito condiciona
investimentos

SECTOR PRIVADO

medir pela evolução dos índices 
de clima económico e de pro-
dução industrial. 

Não obstante esta recupe-
ração, a actividade económica 
continuará ainda abaixo da ca-
pacidade produtiva máxima do 
país.

Compulsando sobre os de-
senvolvimentos recentes na 
economia moçambicana e as 
perspectivas de curto prazo, 
o Banco Central destaca que 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
real cresceu em 4,1% no pri-
meiro trimestre deste ano.

“Os dados preliminares do 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE) indicam que, em termos 
anuais, o PIB cresceu 4,1%, no 
primeiro trimestre”, destaca o 
documento do Banco Central.

O desempenho observado 
no primeiro trimestre foi deter-
minado pela contínua melhoria 
da procura e recuperação dos 
sectores mais afectados pela 
Covid-19, com destaque para as 
indústrias extractiva e transfor-
madora, o comércio e serviços 
de transportes, e de hotelaria e 
restauração. 

Segundo ainda o Banco 
Central, em termos de com-
ponentes da procura agregada, 
destaca-se a melhoria da pro-
cura externa, que impulsionou 
o aumento das exportações no 
primeiro trimestre.

APURAMENTO PARA O CHAN ARGÉLIA-2023

“Mambas” eliminam Zâmbia

Isaura Nyusi apela à contínua
promoção dos direitos da mulher

A ESPOSA do Presidente da 
República, Isaura Nyusi, apela 
ao Governo e à sociedade civil 
para continuarem a promover 
a igualdade de direitos e opor-

tunidades sem olhar para o 
género.

Falando em Maputo, na ce-
lebração dos 60 anos do Fórum 
da Mulher Africana, que decor-

reu sob o lema “Pela Igualdade 
de Género no Contexto das 
Mudanças Climáticas”, Isaura 
Nyusi apelou à eliminação da 
violência e discriminação con-

tra a mulher. 
Segundo a Primeira-da-

ma, os 60 anos são celebrados 
com satisfação, olhando para a 
crescente participação da mul-
her africana nas diversas áre-
as do desenvolvimento social, 
económico, cultural e político 
do continente. 

Disse ser com muito orgul-
ho que África se apresenta hoje 
com mulheres com competên-
cia e profissionalismo, dando 
o seu melhor para o bem-estar 
dos seus povos e desempen-
hando tarefas nos sectores de 
Saúde, Educação, investigação, 
Justiça, empresarial, entre out-
ras.

Com esta celebração, se-
gundo Isaura Nyusi, pre-
tende-se elevar o papel da 
mulher e dar visibilidade ao 
seu contributo na construção 
de uma sociedade de paz, sol-
idariedade, ética e respeito 
pelos direitos e liberdade dos 
cidadãos.

Para a esposa do Presidente 
da República, é dever da mul-
her consolidar os ganhos obti-
dos ao longo dos anos e contin-
uar a participar activamente no 
desenvolvimento de cada um 
dos países e no continente, em 
geral. 

Isaura Nyusi manifestou a 
sua satisfação pelo facto de se 
ter atingido paridade no Gover-
no moçambicano.

Leonardo Simão, embaixa-
dor itinerante de Moçambique 
encarregue de promover, a ní-
vel internacional, a candidatu-
ra de Moçambique a membro 
não-permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Uni-
das, foi o convidado especial 
das celebrações dos 60 anos do 
Dia da Mulher Pan-africana. 

Na ocasião, o antigo minis-
tro dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação falou da visão de 
Moçambique como membro 
não-permanente do Conselho 
e Segurança das Nações Unidas. 

Isaura Nyusi visitou uma exposição no local onde dirigiu a celebração do Dia da Mulher Pan-africana

GESTÃO DE DESASTRES NATURAIS

Fundamental melhorar
coordenação intersectorial
O DELEGADO provincial do 
INGD em Nampula, Alberto 
Armando, admite ter havido 
fraca coordenação intersec-
torial na gestão de desastres 
naturais neste ponto do país, 
particularmente o ciclone 
Gombe. 

Segundo o responsável, é 
necessário aperfeiçoar a coor-
denação, em função dos gran-
des desafios impostos pelas 
calamidades naturais. “O nos-
so apelo tem sido no trabalho 
coordenado no terreno, por 
exemplo no levantamento de 
dados sobre os estragos, para 
darmos resposta adequada e à 
altura dos desafios de emer-
gência que tem surgido”, dis-
se.

Alberto Armando disse 
que aos parceiros da institui-
ção tem sido exigido trabalho 
em harmonia com o Governo e 
outras entidades, para evitar a 
duplicação de esforços na as-
sistência aos afectados.

Neste contexto, disse, tem 
sido levadas a cabo acções de 
capacitação de técnicos liga-
dos aos comités de gestão de 

desastres naturais nos distri-
tos, sempre com o intuito de 
aprimorar os mecanismos de 
coordenação. Sobre as lições 
aprendidas com a passagem 
do ciclone Gombe, uma das 
que mais destruições causou 
a nível da província, a fonte 
afirmou que o trabalho pre-
paratório realizado pela insti-
tuição, nomeadamente o pré-
-posicionamento de meios de 
socorro e alimentos foi deter-

minante para a minimização 
dos danos.

Outro factor que contri-
buiu sobremaneira para que 
os danos não fossem catastró-
ficos é, segundo o delegado, a 
consciência das comunidades 
sobre a necessidade de se pre-
caverem, acatando as orienta-
ções governamentais, sempre 
que se aproxima um evento 
natural extremo. Mais deta-
lhes na página 2 desta edição.

Código de Estrada
em revisão

Crise alimentar
afecta 1800 famílias

Agro-pecuária é aposta
na formação de professores

AT lança fiscalização 
de facturas em Sofala Mais 56 casos

de Covid-19

De pé: Ernan, Shaquile, Dário, Ifren, Mamadou, Edmilson e Martinho. Fila da frente: Melque, Nélson, Dário e Isac
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Gombe, a província foi as-
solada pela depressão tropi-
cal Ana, que incidiu sobre a 
zona costeira, sobretudo nos 
distritos de Moma, Angoche, 
Mogovolas, Liupo e Mogin-
cual, tendo atingido 28 mil 
pessoas. O “Gombe”, que 
fustigou Nampula em Março, 
foi o fenómeno mais intenso 
dos últimos anos, e deixou 
um impacto extremamen-
te devastador no tecido so-
cial e económico da região, 
afectando 542 mil pessoas. 
Em Abril, a província tinha 
sido atingida pela depressão 
tropical Jasmin, concreta-
mente os distritos de Nacala-
-Porto, Nacala-a-Velha, Ilha 
de Moçambique e Memba, 
onde provocou vários danos. 
Muitas vezes, partilhámos o 
prognóstico da época chu-
vosa. Há um esforço feito 
pelo INGD a nível provincial 
e central, em face à eminên-
cia de ocorrência de ciclones 
ou depressões tropicais. Por 
outro lado, a existência da 

sede regional norte do INGD, 
baseada em Nacala-Porto, 
facilitou a disponibilização 
de bens de emergência que 
haviam sido posicionados na 
sede. Recebemos apoios das 
equipas centrais do INGD, 
para o reforço da nossa ca-
pacidade de intervenção 
interna. Na eminência da 
ocorrência da depressão tro-
pical Ana, disponibilizámos 
algumas embarcações, ten-
do uma delas sido alocada ao 
distrito de Moma. Contámos 
também com o Serviço Na-
cional de Salvação Pública. 
Em algumas situações em que 
a dimensão do impacto criou 
alguns desafios, por exem-
plo, o ciclone Gombe, que 
isolou alguns distritos, tanto 
em termos de comunicação 
terrestre, como em telefo-
nia móvel, foram necessários 
meios aéreos e marítimos, 
para se ter a ideia sobre o que 
estava acontecer naquelas 
regiões. Estes são alguns dos 
desafios impostos, perante a 
dimensão da situação criada 
pelas calamidades naturais, 
em termos de disponibilida-
de de meios.

Not.- Como foi o traba-
lho no terreno? Que ajustes 
foram feitos, em função da 
realidade? 

AA- A assistência é muito 
fácil quando as vias de aces-
so estão disponíveis. Tivemos 
enormes dificuldades, na ca-
nalização de donativos aos 
afectados, particularmente 
em Lunga e Mogincual. Para 
o posto administrativo de 
Lunga, a opção foi via marí-
tima, embora não tenha sido 
possível transportar quanti-
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MOUZINHO DE ALBU-
QUERQUE 

N
AMPULA é uma das 
províncias que tem 
sido ciclicamente 
fustigada pelas ca-
lamidades naturais, 

fenómeno que, para além 
de semear luto nas famílias, 
destrói infra-estruturas pú-
blicas e privadas, retardando 
o desenvolvimento. De 1994 
a 2022, a província foi atin-
gida por várias tempestades e 
ciclones, com destaque para 
o Nádia, Kenneth, Delfina, 
Ana e Gombe, esta última, 
simplesmente devastadora. 
A recuperação dos estragos 
causados, tanto a nível social 
quanto económico, não tem 
sido fácil. Em alguns distri-
tos, são bem visíveis as mar-
cas da destruição causada por 
estes eventos. O delegado do 
Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desas-

DELEGADO DO INGD EM NAMPULA  E A DEVASTAÇÃO POR CICLONES

NOT.- Qual foi a dimensão dos 
estragos causados pelos ciclo-
nes? 

AA- Os estragos foram 
enormes e trouxeram conse-
quências trágicas no tecido 
social e económico das popu-
lações. Por isso, a sua recu-
peração total vai levar o seu 
tempo. Por exemplo, estamos a 
falar acima de 160 mil famílias 
afectadas só pelo ciclone tropi-
cal Gombe, que destruiu, apro-
ximadamente, 131 mil casas e 
1400 salas de aula, afectando 
205 mil alunos. Estamos a falar 
também da destruição de 68 
unidades sanitárias e dois de-
pósitos de medicamentos. Para 
além disso, tivemos extensas 
áreas de culturas alimentares 
devastadas, embora alguma 
parte tenha sido recuperada. 
A situação obrigou à criação 
urgente de 46 centros de aco-
modação para 13 mil pessoas 
afectadas. Por outro lado, os 
sectores de estradas, energia e 
agricultura foram fortemente 
atingidos. É preciso ainda en-
fatizar que na área de estradas, 
nove delas ficaram intransi-
táveis e algumas ainda conti-
nuam nestas condições. Que-
remos, com isso, dizer que os 
estragos foram extremamente 
elevados, e isso trouxe conse-
quências para o tecido social 
das famílias. Tivemos, infeliz-
mente, 53 óbitos, 77 feridos e 
642 famílias afectadas. Isso é 
um saldo extremamente alto 
para a vida das populações.

Not.- Qual é o nível de re-
cuperação dos estragos, em 
termos de infra-estruturas?

AA- Temos aquilo que são 
iniciativas de emergência, que 
ainda são desafiadoras, porque 
a recuperação dos estragos, 
na perspectiva de desenvolvi-
mento, requer investimentos. 
Ainda no âmbito dessa re-
cuperação, recebemos equi-
pas do INGD de nível central 
que vieram à província para 
compreender a dimensão dos 
danos e preparar resposta. Já 
montamos pontes móveis, no 
sítio onde houve destruição, 
nos distritos de Memba e Liu-
po. Por outro lado, os sectores 
afectados já estão a fazer a sua 
parte. O sector de estradas já 
recuperou algumas das vias e 
pontes importantes destruí-
das, razão por que já não temos 
distrito isolado. A área da saú-
de e parceiros já mobilizaram 
algumas tendas para assegurar 
os serviços mínimos nas zonas 
críticas, para além da recons-
trução de alguns centros e pos-
tos de saúde, tal como aconte-
ce com a educação. Ainda no 
âmbito da recuperação dos da-
nos, foi feita assistência a algu-
mas famílias, principalmente 
na componente alimentar, nos 
centros de alojamento criados 
para o efeito, que depois foi 
alargada a outras famílias. Ou-
tras famílias ainda receberam 
“kits” de retorno e abrigo, para 
a sua recuperação. O Governo, 
aos níveis provincial e distri-
tal, tem feito algum trabalho, 
na assistência às famílias e re-
cuperação de infra-estrutu-

ras, tal como alguns parceiros, 
por exemplo, nos distritos de 
Moma e Ilha de Moçambique. 
Embora não seja fácil satisfazer 
a demanda, tudo tem sido fei-
to para garantir assistência aos 
mais vulneráveis, dando o mí-
nimo que for possível. São estas 
as abordagens de recuperação 
que estão a decorrer, neste 
momento, nos distritos, face 
às destruições causadas pelo 
ciclone Gombe na província de 
Nampula. Parte dos recursos 
financeiros que haviam sido 
mobilizados para fazer face às 
destruições do ciclone Ana es-
tão a ser aplicados na resposta 
aos efeitos nefastos do ciclone 
Gombe. Contudo, o que temos 
vindo a defender é que se faça 
uma recuperação, pensando 
na perspectiva resiliente, con-
tando com o material existente 
localmente.

Not.- Os centros de trân-
sito foram desmantelados? 
Quantas pessoas regressaram 
às suas zonas de origem e qual 
é o cenário que se vive nessas 
áreas? 

AA- Decorrente da situa-
ção calamitosa, foram criados 
42 centros de trânsito, nos 
distritos de Mogincual, Ilha de 
Moçambique, Monapo e Me-
conta, que albergaram mais de 
13 mil pessoas, e passados 15 
dias depois do ciclone Gombe, 
todos esses centros foram de-
sactivados. As pessoas foram 
para as suas casas, levando um 
“kit” de retorno, contendo 
abrigos e produtos alimenta-
res. Esta foi a estratégia usada 
para a desactivação dos cen-
tros. Quero destacar o facto de 
a maior parte das pessoas re-
gressadas terem arregaçado as 
mangas e começado a recons-
truir as suas casas. 

Not.- A assistência a es-
sas pessoas terminou com o 
regresso às suas zonas de ori-
gem?

AA- O processo continua a 
decorrer. O Governo e o PMA 
estão no terreno a prestarem 
assistência multiforme às po-
pulações. No âmbito de um 
mecanismo de recuperação 
financeira, o PNUD está para 
implementar um programa 
de ajuda, no distrito de Mo-
napo. Temos também a CARE 
que está a distribuir “kits” não 
alimentares, nos distritos de 
Mogincual e Mossuril.

Not.- Terminada a época 
chuvosa, o que o INGD tem 
projectado, tendo em conta 
que a província de Nampula é 
ciclicamente assolada?

AA - Estamos num mo-
mento de reflexão, a prepa-
rar um grande encontro de 
balanço provincial da época 

chuvosa, que vai contar com 
a participação de vários ac-
tores envolvidos no processo 
de mitigação dos efeitos dos 
ciclones. Nesse encontro, 
analisaremos o trabalho que 
desenvolvemos durante esse 
período e perspectivaremos 
as acções futuras, face à ocor-
rência cíclica dos eventos ex-
tremos na província de Nam-
pula. 

Not. - Falou da reflexão 
que tem sido feita para res-
ponder aos desafios impostos 
pelas calamidades naturais. O 
que deve ser feito, na sua opi-
nião, para mitigar os seus efei-
tos destruidores?  

 AA- O que defendo é que, 
por mais que se faça algo para 
mitigar os danos causados pe-
las calamidades naturais na 
nossa província, que é conse-
quência das mudanças climá-
ticas, o mais importante é que 
se aposte na prevenção resi-
liente, porque os eventos ex-
tremos vão continuar a assolar 
Nampula. A melhor forma de 
lidar com os desastres naturais 
é construir infra-estruturas 
resilientes, contando com o 
material existente localmente. 
Por exemplo, o ciclone Gombe 
não destruiu as escolas que fo-
ram construídas no âmbito do 
pacote de resiliência, nos dis-
tritos da Ilha de Moçambique, 
Mossuril e Meconta.  

Not. - Que lições deixaram 
as calamidades?

AA- Algumas lições 
aprendidas decorrentes des-
sa situação é que depois da 
passagem do ciclone Gombe, 
colhemos experiências locais 
nos distritos mais atingidos. 
Por exemplo, em Mogincual, 
a lição que tivemos é que, 
nas próximas vezes em que 

não houver comunicação ter-
restre, a opção deve ser via 
marítima, a partir da Ilha de 
Moçambique. Outro aspecto 
importante que aprendemos 
é o pré-posicionamento de 
alimentos nos distritos mais 
problemáticos em termos de 
acessibilidade rodoviária. Fi-
zemos pré-posicionamento, 
nos distritos de Moma, Liupo, 
Mogincual, Larde, Memba e 
Lalaua, que ajudou muitas fa-
mílias que estavam isoladas ou 
nos centros de trânsito. Cons-
tatámos que a preparação aju-
dou na minimização dos da-
nos causados, sobretudo pelo 
ciclone Gombe, e o facto de 
as pessoas estarem assoladas 
de forma cíclica pelos eventos 
extremos tem reflexos no au-
mento da sua consciência, em 
termos de activação de me-
canismos de precaução face à 
aproximação desses eventos.

Apostar na prevenção 
e resiliência

“ O ciclone Gombe foi o 
fenómeno mais intenso dos 
últimos anos, e deixou um 
impacto extremamente 
devastador no tecido social e 
económico”

“A nossa coordenação não foi 
má. Precisamos de melhorar 
em função dos grandes 
desafios que nos são impostos 
pelas intempéries, na nossa 
província”

“A recuperação dos estragos, na 
perspectiva de desenvolvimento, 
requer investimentos”

“Tivemos enormes 
dificuldades, na canalização 
de donativos aos afectados, 
particularmente em Lunga e 
Mogincual”

Recuperação total
vai levar muito tempo

tres (INGD) em Nampula, Al-
berto Armando, destaca, na 
entrevista que se segue, o tra-
balho realizado pelo Governo 
e parceiros, visando a miti-
gação dos danos provocados 
pelas calamidades naturais. 
Observa que o mais impor-
tante é que se deve apostar na 
prevenção resiliente, tendo 
em conta a ocorrência cíclica 
desses eventos.

Notícias (Not.) - Como o 
INGD esteve preparado para 
antecipar-se e enfrentar os 

eventos naturais na última 
época chuvosa?

Alberto Armando (AA) – 
O primeiro aspecto é que foi 
elaborado um plano de con-
tingência, com base no prog-
nóstico da previsão sazonal, 
que tinha linhas orientado-
ras para a época chuvosa. Na 
sua implementação, tivemos 
um momento de preparação 
do ciclo de gestão de desas-
tres naturais na época chu-
vosa. Antes da ocorrência 
dos eventos, as várias insti-
tuições, incluindo o próprio 

INGD, desdobraram-se nas 
comunidades, com os seus 
colaboradores, que são os 
comités de gestão de riscos 
de desastres naturais, em ac-
ções de sensibilização da po-
pulação sobre as medidas de 
prevenção face às previsões 
sazonais. Também trabalhá-
mos com os conselhos téc-
nicos distritais de gestão de 
riscos de desastres, por forma 
a prepará-los para respon-
derem aos desafios impostos 
pelos desastres. Em Dezem-

bro de 2021, a província teve, 
igualmente, a oportunidade 
de juntar todos os adminis-
tradores distritais e presiden-
tes dos conselhos municipais 
para discutir abordagens li-
gadas à gestão de desastres e 
questões relacionadas com a 
emergência. O encontro ser-
viu de base para preparação 
da época chuvosa, no sentido 
de como lidar com eventos 
extremos. Estas são parte das 
acções desencadeadas antes 
da ocorrência dos eventos 
extremos. 

Not.- O INGD dispunha 
de meios à dimensão dos es-
tragos causados pelas calami-
dades naturais?

AA- Antes do ciclone 

dades suficientes para fazer 
face à demanda das pessoas 
necessitadas. Sendo assim, 
a prioridade foi fazer chegar 
medicamentos, no âmbito da 
assistência de choque. Atra-
vés dessa via, conseguimos, 
também, assistir os afectados 
em produtos de pronto-con-
sumo. Estes foram alguns 
ajustes feitos para satisfazer 
no mínimo, as exigências que 
se nos impunham no terreno. 
A situação de Lunga foi muito 
desafiante, pois o posto ficou 
um mês sem comunicação 
terrestre. O distrito de Mo-
gincual ficou duas semanas 
isolado do resto da província, 
devido à destruição da ponte 
Ampuesse. Só após o resta-
belecimento da comunicação 
terrestre é que foi possível in-
crementar a assistência mul-
tiforme às pessoas afectadas 
pela intempérie.  

Not.- Fala-se de que não 
há coordenação com os go-
vernos distritais, na realiza-
ção do vosso trabalho. Assu-

me? 
AA- Não posso afirmar, de 

forma categórica, que não há 
coordenação como tal, mas é 
preciso reconhecer que num 
processo que decorre do con-
texto de emergência como 
este, sempre tem havido uma 
e outra fragilidade que cria 
descoordenação, provocada 
por alguns intervenientes. 
A nossa coordenação não é 
má. Porém, precisamos de 
melhorar, em função dos 
grandes desafios que nos são 
impostos pelas intempéries 
na nossa província. Por isso, 
o nosso apelo tem sido no 
sentido de que devemos tra-
balhar de forma coordena-
da no terreno, por exemplo, 
no levantamento de dados 
sobre os estragos, para dar-
mos resposta adequada e à 
altura dos desafios de emer-
gência criados. Mesmo aos 
nossos parceiros, exigimos 
que quando quiserem fazer 
algum trabalho, o façam de 
forma harmonizada com o 
Governo e outras entidades. 
O que também temos estado 
a exigir é que nenhuma en-
tidade de assistência huma-
nitária se faça ao distrito sem 
que tenha, necessariamen-
te, contacto com o INGD, na 
perspectiva de evitar a dupli-
cação de actividades, e haver 
uma maior reorientação dos 
intervenientes na cadeia de 
assistência humanitária. Por 
conseguinte, tem havido ca-
pacitações, nos distritos, dos 
técnicos ligados aos comités 
locais de gestão dos desas-
tres naturais, para o aprimo-
ramento dos mecanismos de 
coordenação.  

Alberto Armando, delegado do INGD em Nampula

 Ciclone Gombe deixou muitas famílias sem abrigo nos distritos costeiros de Nampula

 Infra-estruturas públicas como escolas não foram poupadas pela intempérie

“Precisamos melhorar a coordenação”, Alberto Armando
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 
n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 
do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-
-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 O MUNÍCIPE FALA

A 
RECOLHA de plástico, 
nas principais artérias 
da cidade de Maputo, 
virou quotidiano de 
homens e mulheres 

que para além de ganharem o 
seu sustento, alimentam uma 
enorme cadeia de transforma-
ção de lixo em luxo.

A maioria dos intervenien-
tes, muitos dos quais jovens, 
acorda ao raiar do sol, para ga-
nhar vantagem sobre a concor-
rência, visto que quanto mais 
recolhem, aumentam a pro-
babilidade de ter mais dinheiro 
no bolso.

Nesta ginástica, difícil fica 
quantificar os quilómetros per-
corridos na maratona de pro-
cura de plástico. O sofrimento 
que isso significa é apenas dis-
farçado por um breve sorriso, a 
cada vez que o catador conse-
gue coleccionar mais, nem que 
seja uma simples garrafinha de 
meio litro.

A actividade, antes des-
conhecida por muitos, popu-
larizou-se com o advento das 
campanhas ambientalistas que 
diziam “não ao plástico” e, so-

bretudo, com o surgimento de 
unidades industriais que usam 
este desperdício como maté-
ria-prima.

Até os que não têm esta 
como actividade principal, 
sempre que surge uma oportu-
nidade, não importa a circuns-
tância, lá estão a recolher o que 
muitos deitam como algo sem 
utilidade.

Ao ritmo em que o negócio 
é desenvolvido, era de esperar 
que a cidade estivesse livre do 
plástico, mas tal não acontece 
porque o consumo não cessa, 
mas também há o problema da 
qualidade. 

O plástico mais procurado 
é o das garrafas pet (que a meio 
da cadeia é exportado para a 
África do Sul), mas também 
há o Polipropileno (PP), que é 
mais rígido, amplamente uti-
lizado para cadeiras, mesas, 
paletes, grades e outros, e o 
Polietileno de alta densidade 
(HDPE) que é reciclado para a 
produção de utensílios domés-
ticos.

Já o Polietileno de bai-
xa densidade (LDPE) produz 

Preocupante poluição 
sonora na Polana-Caniço “A”
A POLUIÇÃO sonora, nas barracas de venda 
de bebidas alcoólicas, preocupa os morado-
res da Polana-Caniço “A”, na cidade de Ma-
puto. 

De acordo com os moradores, a situação 
é agravada por alguns automobilistas que es-
tacionam as viaturas defronte às residências 
e tocam música em volume alto, criando um 
desconforto aos residentes.

Gena Meduque, residente, contou que a 
situação é ainda mais crítica durante o fim-
-de-semana, com as barracas a funcionarem 
até a madrugada.

“De sexta-feira a domingo não dormi-
mos por causa da poluição sonora. É algo que 
precisa de uma intervenção séria e urgente”, 
desabafou. 

Beatriz Eugénio Sitoe contou que o am-
biente é caracterizado, não só, pela poluição 
sonora, como também ambiental, pois os 
consumidores depositam garrafas e outros 
resíduos na vala de drenagem, obstruíndo o 
escoamento de águas residuais.

Dionísio Pires Tovela, residente há 32 
anos, disse que o funcionamento desregu-
lado das barracas propicia o aumento de cri-

mes no bairro, perpetrados por indivíduos 
que, em alguns casos, ficam até altas horas a 
consumir bebidas alcoólicas e acompanham 
o movimento dos residentes.  

“Há pouco tempo acompanhamos o dra-
ma de alguns vizinhos que ficaram sem o seu 
televisor, aparelho de ar-condicionado e te-
lemóveis. Por isso, pedimos o reforço do pa-
trulhamento pela Polícia ”, referiu.

Tovela disse ainda que os moradores estão 
agastados com a empresa de fornecimento de 
água que emite facturas com valores eleva-
dos. Contou que as condutas de água estão 
danificadas e drenam água para a rua e não há 
intervenção de quem de direito, o que sobra 
para os moradores.

Este cenário é bem visível na Rua Carlos 
Cardoso e no quarteirão nove, impondo-se, 
por isso, a intervenção do sector para a sua 
solução. 

Por seu turno, Arsénio Sono referiu que 
deve merecer a atenção de quem de direito 
a criação de oportunidades para os jovens, 
com vista a reduzir o nível de desemprego 
que afecta, sobretudo, este segmento da po-
pulação.

Gena Meduque Beatriz Sitoe

RECICLAGEM DO PLÁSTICO

Muitas vidas dedicadas 
em transformar lixo em luxo

Melhorar
a monitoria  
A PRODUÇÃO com material 
reciclado é variada, resultando 
em utensílios como açucareiros 
e saleiros, baldes e embalagens 
para alimentos e recipientes 
para carretar e conservar água. 

Para Tiago Cepeda, com a 
introdução da reciclagem, há 
uma cooperação com as as-
sociações de colecta e venda 
de plástico reciclado, para que 
todos os resíduos colectados 
cheguem à empresa. Boa parte 
dos produtos são consumidos 
localmente e poucos expor-
tados. Inicialmente a empresa 
reciclava utensílios que saíam 
com defeito ou os que eram de-
volvidos pelos clientes quando 
atingissem o tempo de vida.

Entretanto, em 2018, o ce-
nário mudou com a incorpora-
ção de produtos plásticos que se 
encontram no mercado.

“Temos orgulho no que fa-
zemos, mas estamos sempre a 
melhorar a eficiência e a redu-
ção do impacto ao meio am-
biente. Do ponto de vista sócio-
-económico, podemos ver que 
todo o processo envolve muitas 
pessoas que conseguem meios 
de sustento”, disse.

Explicou que a Topack, fun-
dada em 1995, tem pretensão 
de melhorar a capacidade de 
monitoria do ciclo da recicla-
gem, a partir do incremento da 
produção diária, o que passa por 
adquirir mais maquinaria.

sacolas plásticas, bem como 
embalagens como garrafas, re-
cipientes de armazenamento 
de alimentos,  dispensadores 
de água e banheiras de plástico. 

O que os catadores não 
procuram, regra geral, é o des-
perdício dos chamados Take-
-away e o de embalagem de 
alimentos, sobretudo o de cor 
preta. São estes resíduos res-
ponsáveis, em grande medida, 
pelo entupimento das sarjetas 
e também surgem em quanti-
dades significativas nos con-
tentores e lixeiras, onde a sua 
degradação lenta é fonte de 
problemas ambientais.

 
MODELO DE 
SUBSISTÊNCIA
O “Notícias” seguiu a rota 

dos resíduos sólidos reciclados 
até a produção de novos artigos 
domésticos. Conversou com 
catadores de lixo e ouviu em-
presas intermediárias dedica-
das à lavagem dos resíduos.

Foi ainda testemunha da 
grande engenharia de trans-
formação por uma das empre-
sas, a  Topack Moçambique, 

que converte, no fim da cadeia, 
o material em novos produtos 
para o mercado.

O fabrico de utensílios 
plásticos está a transformar a 
produção de linear para circu-
lar, uma vez que além de usar 
e jogar fora, recicla-se e incor-
pora-se valor ao que se julgava 
já como lixo. Esta cadeia ape-
nas reduz o número de resí-
duos que ficam depositados no 
ambiente, bem como a neces-
sidade de importar matérias-
-primas, de usar recursos na-
turais e por último dá utilidade 
ao que não tinha, contribuindo 
para a economia do país.

O plástico usado na produ-
ção de novos artigos é recolhi-
do em quase todas as esquinas 
e bairros, uma vez que quando 
usado, é descartado em qual-
quer lugar. 

As lixeiras de Hulene e 
Malhampsene concentram a 
maior parte dos catadores, mas 
há os que andam de contentor 
em contentor na cidade.

Nas lixeiras, a batalha é do 
“salve-se quem puder” sem-
pre que chega um camião com 
resíduos, uma vez que a legião 
de catadores é também signi-
ficativa. Por outro lado, a ci-
dade de Maputo tem estado a 
disponibilizar ecopontos para 
recolha selectiva de resíduos 
sólidos, uma iniciativa que 
visa melhorar a gestão de lixo. 
Paragens do transporte se-
mi-colectivo de passageiros, 
mercados, orla marítima e as 
praias da Miramar e Costa do 
Sol são alguns dos locais esco-
lhidos pelo município de Ma-
puto para estas unidades.

Victor Fernando, catador, 
conta que recolhe, com os ami-
gos, diverso tipo de resíduos 
plásticos, sobretudo garrafas 
que os entrega a um agente que 
paga oito meticais por quilo-
grama. Mas também há opção 
de quatro garrafas a um metical 
no Mercado Xipamanine. 

Este também é o “ganha-
-pão” de Paulo Alberto, que 
consegue entre 100 e 150 me-
ticais por dia. 

Este trabalho, para além de 
meio de subsistência, diminuiu 
a imundície e a indigência.

“Boa parte dos catado-
res eram ladrões ou pediam 
esmola na rua, mas com esta 
actividade conseguem 100 a 
150 meticais por dia, valor que 
usam para o sustento”, disse 

Fernando Vianculos, compra-
dor de garrafas.

A LIMPEZA 
Depois de ser catado por 

pessoas singulares e/ou em 
grupo, o plástico é entregue às 
pequenas associações de re-
ciclagem que dão o primeiro 
passo no seu tratamento .

É o caso, por exemplo, da 
Recicla, uma empresa de corte, 
lavagem e tritura de plástico. 
Tomás Chaúque, coordenador 
da empresa, contou que este 
trabalho é feito manualmente, 
para facilitar a lavagem, uma 

vez se tratar de lixo.
“Recebemos o lixo, trans-

formamos em matéria-prima e 
enviamos para as empresas que 
produzem os artigos finais”, 
disse Chaúque.

Por seu turno, o director de 
reciclagem na Topack, Tiago 
Cepeda, explicou que a  tria-
gem é feita em função do tipo 
do plástico e cor, após o que se-
gue para o moinho e posterior 
lavagem final do granulado.

Na terceira etapa, ocorre 
o derretimento do granulado 
que vai dar origem à matéria-
-prima reciclada de alta quali-
dade, pronta a usar na produ-
ção de produtos finais.

Nas máquinas injectoras 
ou de insuflação é finalmen-
te dada forma ao objecto que 
segue para os acabamentos, 
feitos manualmente. Os uten-
sílios que precisam de logotipo 
passam pela estampagem.

Recolha de resíduos sólidos pela capital para posterior transformação
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Recicla dedica parte das actividades ao corte e lavagem
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Máquina de transformação das partículas em produto final Novos artigos são depois colocados no mercado nacional
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As garrafas de água recicladas são exportadas para a RAS
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PUBLICIDADE

A 
AUTORIDADE Tribu-
tária lançou, há dias, 
a campanha de fisca-
lização da facturação 
ao nível da província 

de Sofala, com o objectivo de 
sensibilizar os sujeitos pas-
sivos sobre a importância da 
sua contribuição em todas as 
transacções comerciais, so-
bretudo no Imposto de Valor 
Acrescentado (IVA).

O delegado provincial da 
AT, Tarzan Mandunde, expli-
cou que a facturação é exigi-
da por Lei, esperando assim 
que todos os contribuintes 
possam aderir ao processo ou 
apresentar outros documen-
tos equivalentes por consti-
tuírem bases de apuramento 
dos impostos.

Indicou que os impos-
tos servem para financiar as 
despesas públicas, cuja per-
tinência alimenta o desenvol-
vimento do país, sendo que a 
sua captação acontece por via 
de facturação.

No estabelecimento co-
mercial em que tal inicia-
tiva foi lançada, na Beira, 
Mandunde descreveu os 
respectivos gestores como 
exemplos nesta componente 
de facturação, apelando aos 
restantes agentes econó-
micos a seguirem esta regra 
exigida pela Autoridade Tri-

O INSTITUTO Nacional de 
Normalização e Qualidade (IN-
NOQ), entidade que responde 
pela metrologia, detectou há 
dias, diversas irregularidades 
relacionadas com a quantidade 
de combustível fornecida aos 
consumidores.

A infracção, segundo o 
porta-voz do INNOQ, Ber-
nardo Mussagi, foi descoberta 
depois de um trabalho de fis-
calização, que teve início no 
princípio do mês de Julho, nas 
cidades de Nampula, Beira, e 
Maputo.

Dos 15 postos fiscalizados, 
nos primeiros 20 dias de ope-
ração, segundo a fonte, a enti-
dade interditou, até então, três 
mangueiras devido a deficiên-
cias no fornecimento, sendo 
duas na cidade de Nampula, e 
uma na capital moçambicana.

Segundo a fonte, durante a 
fiscalização, a margem de erro 
nos postos de abastecimento 
de combustível não deve ex-
ceder 100 mililitros no medi-

O PRESIDENTE do Standard Bank Moçambique, 
Luís Teles, considerou à Lusa que a insegurança 
é o maior impedimento a um fluxo maior de in-
vestimento no país, que apostou na recuperação 
da credibilidade para relançar a economia.

“Há confiança no país, no potencial que 
Moçambique tem para o futuro, mas existem 
alguns desafios, nomeadamente a segurança, 
que é fundamental e que tem de ser ultrapas-
sada para permitir estes grandes investimen-
tos”, disse o banqueiro em entrevista à Lusa, à 
margem da conferência sobre investimentos em 
Angola e Moçambique, que decorreu semana 
finda em Lisboa.

“Temos visto apetite internacional dos in-
vestidores ao irem para Moçambique e conti-
nuarem a investir no país”, disse Teles, salien-
tando que a situação de insegurança age como 
obstáculo a um fluxo mais robusto de investi-
mentos, nomeadamente no norte do país, onde 
os terroristas levaram a Total, líder do consór-
cio que vai explorar uma das maiores reservas 
mundiais de gás, a suspender as obras para a 
exploração dos hidrocarbonetos.

Depois do escândalo das "dívidas não de-
claradas", conhecidas em 2016, Moçambique 
apostou num caminho de recuperação da cre-
dibilidade internacional que foi arrasada na al-
tura, e esse caminho está agora a dar frutos, não 
só em novos investimentos, como no regresso 
das instituições financeiras internacionais que 
suspenderam o apoio orçamental ao Governo.

“Investir na credibilidade internacional, na 
governação, e na transparência, a relação com 
as instituições de desenvolvimento multilate-
ral é fundamental, é isso que Moçambique tem 
vindo a fazer e tem tido bons resultados”, disse 
Luís Teles, lembrando que os países menos de-
senvolvidos têm opções de financiamento mais 
limitadas. 

“Não nos podemos esquecer que os países 
africanos não têm as mesmas opções de finan-
ciamento que têm os países da União Europeia, 

são outras realidades, e as relações com as ins-
tituições de desenvolvimento multilaterais são 
críticas, porque quando há crises ou choques 
externos, são a única opção que têm para apoiar 
o crescimento das economias”, salientou o ban-
queiro responsável pelas operações do Standard 
Bank em Angola e em Moçambique.

Questionado sobre a razão de não operar 
em Portugal, Teles respondeu que o grupo já 
tem escritórios no Brasil, Estados Unidos, Rei-
no Unido, Dubai e China e “entendeu que essas 
praças financeiras tinham dimensão suficiente 
para ter contacto com os grandes investidores 
internacionais em África”, não sendo necessá-
rio estar em Portugal.

“A nossa presença internacional permite 
entrar em contacto com esses investidores nes-
sas praças financeiras para captar capital para 
investir em África, e complementamos com 
outras iniciativas nos países onde não estamos 
presentes com este tipo de iniciativas para fo-
mentar esse interesse e conhecer melhor as 
economias africanas”, explicou.

Moçambique tem três projectos de desen-
volvimento aprovados para exploração das re-
servas de gás natural da bacia do Rovuma, clas-
sificadas entre as maiores do mundo, ao largo 
da costa de Cabo Delgado, mas a província é 
aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, 
sendo alguns ataques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mor-
tes, segundo o projecto de registo de conflitos 
ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo 
com as autoridades moçambicanas.

Desde Julho do ano passado, uma ofensi-
va das tropas governamentais com o apoio do 
Ruanda a que se juntou depois, a Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) 
permitiu aumentar a segurança, recuperando 
várias zonas onde havia presença de rebeldes, 
nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, 
que estava ocupada desde Agosto de 2020.

AT lança fiscalização 
de facturas em Sofala

por toda a província de Sofa-
la”, acentuou.

Para já, considerou, a 
província de Sofala está num 
bom caminho, mas apon-
tou que a existência de al-
guns casos isolados da falta 
de facturação exige que algo 
seja feito,  desde os estabe-
lecimentos comerciais até às 
unidades industriais.

Por isso mesmo, justificou 
que a campanha de fiscaliza-
ção da facturação ontem lan-
çada, vai durar por um perío-
do de tempo indeterminado, 
porque todo o sujeito passivo 
tem a obrigação de declarar 
as suas vendas, incluindo o 
trabalho desenvolvido, pelo 
que a meta é cobrir todos os 
sectores de actividades eco-
nómicas.

Para o sócio-gerente do 
estabelecimento que aco-
lheu esta cerimónia solene, 
Immran Momed, a iniciativa 
é bem-vinda, pois contribui 
na sensibilização dos preva-
ricadores.

Adiantou que a facturação 
também protege o próprio 
consumidor e a população em 
geral, sem risco de ser enga-
nada nas compras além de 
outras vantagens para o Es-
tado que advém do cumpri-
mento da legislação fiscal no 
país.

butária.
“Desejamos que todos 

cumpram com a facturação 

ou passar documentos equi-
valentes, com vista a permitir 
que o fisco tenha intervenção 

nas transacções comerciais 
praticadas pelos estabeleci-
mentos espalhados um pouco 

PRESIDENTE DO STANDARD BANK MOÇAMBIQUE

Insegurança impede 
fluxo de investimentos

INNOQ volta a detectar irregularidades nos postos
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

INNOQ fiscalizou 15 postos nos primeiros 20 dias de Julho
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 AFREXIMBANK

Zona de livre comércio em África é um milagre
O PRESIDENTE do Banco 
Africano de Exportações e 
Importações (Afreximbank) 
considerou ontem que a cria-
ção da zona de livre comércio 
continental é um milagre e que 
se a Europa quer atacar as mu-
danças climáticas deve apoiar o 
acordo.

“Negociámos um acordo 
desta natureza entre 55 países, 
não é fácil, é um milagre estar-
mos onde estamos hoje, ter-
mos um acordo assinado entre 
55 países, uns pequenos, ou-
tros grandes, onde nada é uni-
forme, com diferentes passa-
dos coloniais e sistemas legais 
e de pensamento, é um mila-
gre termos chegado até aqui”, 
disse Benedict Oramah, em 
entrevista à Lusa, à margem da 
sua participação no Fórum Eu-
rafrica, que decorreu na quinta 

e na sexta-feira em Carcavelos, 
nos arredores de Lisboa.

O acordo que institui a 
zona de livre comércio em 
África entrou em vigor no ano 
passado, depois da ratificação 
pela maioria dos países ade-
rentes, e engloba um mercado 
com 1,3 mil milhões de habi-
tantes, abarcando todo o con-
tinente.

“O ponto em que estamos 
empenhados agora é o meca-
nismo de ajustamento, para ser 
mais fácil, aos países de baixo 
rendimento adaptarem-se ao 
regime mútuo em termos da 
remoção de tarifas alfandegá-
rias, que fará descer as receitas 
orçamentais; é um instrumen-
to muito importante, porque 
no fim das contas é o que faz 
com que as fronteiras fiquem 
abertas ou fechadas”, disse o 

nas mangueiras das bombas 
Petromoc, na baixa da cidade 
de Maputo, estão de parâme-
tros aceitáveis.

“Não há medição sem er-
ros, o que nós devemos fazer 
como fiscalizadores é catalogar 
esse erro e ver se é maior ou 
menor do que aquilo que está 
plasmado por lei. Os erros en-
contrados neste posto são tole-
ráveis”, explicou a fonte.

Bernardo Mussagi falou 
também do trabalho realizado 
em algumas empresas produ-
toras, distribuidoras e empa-
cotadoras, para aferir o grau 

de eficiência na medição dos 
produtos.

Para esta campanha, o IN-
NOQ cingiu-se nos produtos 
da compõem a cesta básica, 
tais como, arroz, açúcar, fa-
rinha de milho e trigo, amen-
doim e alguns produtos frescos 
de talho, tendo reprovado três 
produtos.

“O que nós constatamos é 
que temos farinha da marca, 
Super Star, amendoim pilado, 
e açúcar branco nacional, que 
foi reprovada, o que significa 
que é um produto reincidente 
e teremos que tirar o produto 

da posse das equipas fiscaliza-
doras e enviar ao Gabinete Jurí-
dico”, anunciou. 

Segundo a fonte, as acti-
vidades do INNOQ velam pelo 
peso do produto, sendo que, 
o permitido para um produto 
embalado é um mínimo de 985 
gramas e o máximo é de 1015 
gramas.

O trabalho de fiscalização 
do INNOQ iniciou no dia 1 de 
Julho corrente e termina a 30 
Dezembro do ano em curso, 
podendo ser prorrogado até a 
primeira quinzena de Janeiro 
próximo.(AIM)

dor padrão de 20 litros, o que 
não aconteceu no caso das três 
mangueiras interditadas.

Por exemplo, na capital do 
país, a entidade detectou uma 
mangueira de gasóleo, na es-
tação de serviços Total Ener-
gies da Shoprite Maputo, sede, 
que fornecia muito abaixo do 
recomendado, com uma mar-
gem de erro de 160 mililitros. 
Nestes casos, segundo a fonte, 
a entidade é obrigada por lei a 
interditar o funcionamento da 
bomba.

“As infracções encontra-
das serão encaminhadas ao 
Gabinete Jurídico para os pro-
cedimentos subsequentes. 
Entretanto, cabe ao Gabinete 
Jurídico a essa altura pronun-
ciar-se dos eventos que irão 
acontecer, mas adianto que 
eventos desta natureza são pu-
níveis por lei”, disse Mussagi, 
em conferência de imprensa, 
semana finda, em Maputo.

No encontro, Mussagi asse-
gurou que os erros detectados 

presidente do Afreximbank, 
que aprovou uma alocação de 
mil milhões de dólares, sensi-
velmente o mesmo em euros, 
para acomodar a perda de re-
ceita de alguns Estados.

“Temos muita esperança 
no AfCFTA, porque é a maneira 
mais rápida de África chegar à 
emissão de carbono zero”, ar-
gumentou Oramah, lembran-
do que o envio de navios de 
carga é o terceiro responsável 
pelas emissões de gases noci-
vos para a atmosfera.

“O ‘shipping’ é o terceiro 
maior emissor de gás com efei-
to de estufa, a seguir à China e 
aos Estados Unidos, por isso 
a ideia de levar materiais de 
África para a Europa,  China 
ou América por barco, e de-
pois voltar a trazer os produtos 
transformados está a poluir o 

ambiente”, afirmou, acres-
centando que “se os europeus 
estão realmente empenhados 
na mudança climática e na mi-
tigação das alterações climá-

ticas, deviam apoiar o acordo 
para África ter cadeias de valor 
regionais”, que assim poupa-
riam também nas emissões po-
luentes, concluiu.
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  147/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 29 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,23           64,50     63,87

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,82            3,90      3,86
  Botswana             Pula             5,05            5,15      5,10
  eSwatini             Lilangueni       3,82            3,90      3,86
  Mauricias            Rupia            1,42            1,45      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,87            3,94      3,91

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           471,62          481,09    476,36
  Malawi               Kwacha          62,47           63,73     63,10
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,63    168,96

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,23           12,48     12,36
  Canada               Dolar           49,23           50,22     49,73
  China/Offshore       Renminbi         9,37            9,56      9,47
  China                Renminbi         9,38            9,57      9,48
  Dinamarca            Coroa            8,64            8,81      8,73
  Inglaterra           Libra           76,55           78,08     77,32
  Noruega              Coroa            6,51            6,64      6,58
  Suécia               Coroa            6,19            6,32      6,26
  Suíça                Franco          66,06           67,38     66,72
  União Europeia       Euro            64,33           65,62     64,98

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3407100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.756,00000
Venda..............  1.756,51000

                              Maputo,  01.08.2022
(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.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Fome à espreita
no IFP de Inhamizua

T
REZENTOS e noven-
ta formandos do 1.º e 
2.º ano do Instituto de 
Formação de Professo-
res (IFP) de Inhamizua, 

na cidade da Beira, enfrentam 
uma crise alimentar, há cerca 
de duas semanas, derivada da 
falta de fundos para aquisição 
de bens alimentares.

O director daquele estabe-
lecimento de ensino, que con-
firmou o facto ao “Notícias”, 
reconheceu que os formandos 
passam, consequentemente, 
por momentos preocupantes, 
numa altura em que não se 
vislumbra qualquer solução à 
vista.

 “Estamos nesta situação 
há duas semanas. Alertei aos 

estudantes, com uma sema-
na de antecedência, para que 
pudessem se preparar”, avan-
çou, adiantando que tal facto 
ganha contornos alarmantes 
atendendo que a instituição se 
encontra endividada.

A propósito, Amado Assi-
que diz não ter conhecimento 
se os parceiros deram ou não 
valor para a aquisição ali-
mentar. O assunto é do nível 
central, concretamente, da 
Secretaria do Estado do Ensi-
no Técnico Profissional. Con-
tudo, a fonte assegura que o 
facto foi comunicado aos Ser-
viços Provinciais de Assuntos 
Sociais de Sofala.   

Para minimizar o cenário, 
os gestores do estabelecimen-

to em alusão indicam estar 
a efectuar contactos com o 
Fundo de Apoio ao Sector de 
Educação (FASE), pois, tra-
ta-se de uma situação “sui 
generis” e que nunca antes 
aconteceu naquela institui-
ção. É que dada a sua gravi-
dade, pode comprometer o 
aproveitamento pedagógico. 

A fonte disse ainda que 
para os alunos da Beira e Don-
do, não havendo capacidade  
dos  seus encarregados em 
ajudá-los, podem de mo-
mento permanecer em casa, 
enquanto outros se arranjam 
localmente até que o problema 
seja resolvido.

“Temos produzido hortí-
colas neste instituto, mas os 

nossos solos são muito po-
bres”, apontou, sublinhando 
que naquela instituição não se 
paga nenhuma mensalidade, 
mas sim uma taxa anual de 
cerca de quatro mil meticais, 
para a cobertura  da matrícula 
e internamento.

Esta crise alimentar está a 
trazer consequências nefastas 
no seio dos formandos, con-
forme sustentaram os afecta-
dos.

Acrescentaram que devi-
do à fome, a motivação está 
a baixar e alguns formandos 
sobrevivem graças à solidarie-
dade de colegas que habitam 
nas proximidades do institu-
to. Pães e bolinhos são o “salva 
vidas” de alguns estudantes.

Formandos passam fome em Inhamizua

próximos dias, vai ser intensi-
ficada a fiscalização rodoviária 
naquela urbe, principalmente 
na testagem de alcoolemia, cuja 
medida é descrita como deter-
minante na redução da sinistra-
lidade.

“Vamos pedir os documen-

tos aos motoristas, em seguida 
solicitaremos para que façam 
testes com ou sem suspeita de ter 
ingerido álcool”, indicou, desta-
cando assim que não se pretende 
criar uma equipa multissectorial 
só para medir o nível de álcool 
aos condutores, mas uma activi-

dade rotineira.
A Polícia acredita que com a 

retoma dos testes de alcoolemia 
os acidentes de viação vão re-
duzir, sendo que os condutores 
devem evitar fazer-se ao volante 
depois de consumir bebida al-
coólica. 

Cresce o número
de acidentes de viação

Acidentes de viação continuam a ceifar vidas na Beira

FOI ultrapassada a meta de emissão de Bi-
lhete de Identidade (BI) ao longo do primeiro 
semestre findo, pelos Serviços Provinciais de 
Identificação Civil (SPIC), na cidade da Beira,  
ao se emitir um total de 66.953 documentos 
dos 38.500 planificados.

Segundo deu a conhecer ao nosso Jornal o 
porta-voz dos SPIC, Miguel Navaia, o número 
representa um crescimento de produção na 
ordem de 13.032 documentos, quando com-
parado com o igual período do ano passado 
onde foram emitidos 53.921 bilhetes.

De acordo com a nossa fonte, a evolu-
ção verificada nestes seis meses deveu-se 
ao desdobramento do sector na criação de 
brigadas móveis em instituições públicas e 
privadas.

Navaia fez saber ainda que de Janeiro a Ju-
nho deste ano foram levantados pelos uten-
tes 227.329 BI contra 195.353 documentos em 
igual período do ano transacto.

O crescimento registado em 14.06 por 
cento deveu-se às campanhas feitas pela ins-
tituição, bem como o alerta do sistema via 
mensagem (SMS) aos utentes para levanta-
rem os seus documentos.

Quanto aos BI remanescentes adiantou 
que o sector ficou com 11.669 por entregar 
aos utentes, contra 10.702 registados em igual 
período, o que representa um decréscimo na 
ordem de 8.28 por cento.

“Vamos continuar a trabalhar nas comu-
nidades e instituições fazendo campanhas de 
entrega dos documentos, de modo a reduzir 

os bilhetes não reclamados pelos seus respec-
tivos donos”, acrescentou.

Referiu ainda que o sector detectou um 
caso de tentativa de obtenção ilegal de BI por 
um cidadão de nacionalidade estrangeira. 

No mesmo período, foi igualmente de-
tectado dois casos de duplicação de registos 
de nascimento, com alterações de alguns da-
dos, tendo sido encaminhados para a Conser-
vatória do Registo Civil para o cancelamento 
do segundo pedido.

Entretanto, a nossa fonte fez saber que 
o sector realizou nove sessões de estudo de 
superação técnica aos funcionários do SPIC, 
com o objectivo de aprimorar os colaborado-
res com capacidades na matéria de Identifi-
cação Civil.

PELO menos 34 acidentes de 
viação foram registados ao longo 
do primeiro semestre deste ano 
contra 27 de igual período do ano 
passado, na cidade da Beira.

O chefe do Departamento da 
Polícia de Trânsito no Coman-
do Provincial da PRM em Sofa-
la, Cassimo Aly, acrescentou que 
a maior causa  desses sinistros 
está relacionada com a condução 
em estado de embriaguez e velo-
cidade excessiva.

A fonte afirmou ainda que 
durante dois anos em que este-
ve suspenso o teste de alcoole-
mia, no contexto das medidas 
aprovadas pelo Governo para 
travar o alastramento da Co-
vid-19, os acidentes naquela 
urbe aumentaram consideravel-
mente.   

Apelou aos automobilistas no 
sentido de respeitarem os sinais 
de trânsito e, em caso de consu-
mir bebida alcoólica não se faze-
rem ao volante. 

“Só assim será possível com-
bater os acidentes de viação que 
têm acontecido com frequên-
cia naquela urbe”, sensibilizou.

Com efeito, disse que nos 

Superada emissão de BI

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A PROCURADORIA-GERAL 
da República lançou, há dias, 
um guião de procedimentos 
para os grupos de referên-
cia na protecção e assistência 
a migrantes vulneráveis em 
Moçambique. 

O instrumento será usado 
pelos magistrados e investi-
gadores para distinguir se se 
está perante um caso de trá-
fico de pessoas, imigrantes 
ilegais ou outra natureza cri-
minal. Com o instrumento, os 
intervenientes reforçam a sua 
capacidade de atendimento às 
pessoas vulneráveis e necessi-
tadas. 

André Cumbe, Procura-
dor-Geral-Adjunto, justifi-
cou o lançamento deste ins-
trumento de controlo, com o 
movimento migratório inten-
so que acontece no país, que 
constitui uma fonte de ren-
dimentos para os gananciosos 
contrabandistas de migrantes 
e traficantes de pessoas. 

Tal prática, conforme 
apontou, incide, sobretudo, 

nos mais vulneráveis, nes-
te caso, mulheres, crianças, 
idosos e deficientes, que saem 
dos seus países, por várias 
razões, como guerras, fome,  
perseguições políticas e ou-
tras.

Explicou que o país é um 
destino preferido de migran-
tes, devido à estabilidade po-
lítica e a situação geográfica, 
caracterizada por partilha de 
fronteiras com seis países, 
para além de 2700 Km de cos-
ta, enormes reservas naturais, 
para além de constituir ponto 
de trânsito para a República da 
África do Sul, o país mais de-
senvolvido desta região aus-
tral de África.

Anotou que, para além 
do quadro legal, o país conta 
com grupos de referência, de 
composição multidisciplinar 
e multissectorial, estrutura-
dos desde o nível distrital até 
ao nacional, que têm a missão 
de proporcionar garantias de 
protecção e de assistência aos 
migrantes vulneráveis, mui-

tos dos quais sem consciência 
dos perigos a que são expos-
tos pela acção criminosa dos 
contrabandistas e traficantes, 
incluindo a falta do conheci-
mento dos mecanismos legais 
disponíveis para a sua protec-
ção.

“A migração é feita, mui-
tas vezes, de forma ilegal, ou 
seja, em violação, por falta 
de conhecimento, dos pro-
cedimentos legalmente esta-
belecidos, constituindo um 
problema grave, por se sujei-
tarem à acção desonesta dos 
contrabandistas e traficantes 
de pessoas”, disse o PGA.

Citou, por exemplo, casos 
de migrantes, transportados 
em condições desumanas, em 
contentores, havendo relatos 
de perda de vidas, por asfixia. 

A situação torna-se, par-
ticularmente grave, quando 
estes são confundidos com 
criminosos, por falta de do-
cumentos de identificação e 
de viagem, que ficam na posse 
dos intermediários.

(MOPHRH) concluiu, numa 
recente avaliação, que a ca-
pacidade de vazão de algumas 
infra-estruturas hidráulicas é 
inadequada para os cenários 
vividos actualmente.

Neste contexto, adiantou, 
é preciso que se desenhem 
projectos a olhar para esta 
nova realidade.

Segundo Govanhica, será 
preciso olhar para os níveis 
de pluviosidade, capacidade 
de vazamento, para além da 
necessidade de reanálise dos 
caudais dos rios. 

A título de exemplo, in-
dicou que o rio Elije, em Ni-
coadala, cortou a EN1, uma 
vez que a ponte, construída 
na década de setenta, ficou 
ultrapassada porque verifi-
cou-se que tinha uma capa-
cidade de vazamento muito 
limitada. 

Outro problema que 
preocupa a ANE está relacio-

nado com a invasão das ber-
mas das  estradas, margens 
e encontros das pontes para 
a prática da actividade agrí-
cola. 

Explicou que tal coloca 
as infra-estruturas rodoviá-
rias mais vulneráveis porque 
a maior parte das pontes e 
aquedutos ficam destruídos 
no período chuvoso, resulta-
do de escoamento de troncos 
de árvores e outros sólidos, 
arrastados devido à intensa 
actividade humana.

Apontou que devido aos 
novos cenários, impostos 
pelas mudanças climáticas, 
a responsabilidade e cuidado 
das estradas não devia ser ex-
clusiva das “Obras Públicas”, 
sendo chamados também a 
Agricultura, Meio Ambiente, 
autoridades policiais e outros 
actores, com vista a garantir 
a conservação do património 
público. 

GRUPOS populacionais com 
baixa cobertura de testagem 
de HIV/SIDA, de oito distri-
tos da província de Tete, pas-
saram a aceder ao programa 
nacional da auto-testagem 
desta doença. O médico-che-
fe provincial, Xarifo Gentivo, 
afirmou, semana passada, 
após fazer a entrega dos pri-
meiros 30 “kits”, que os au-

to-testes serão distribuídos 
às mulheres trabalhadoras de 
sexo, homens que se relacio-
nam sexualmente com outros 
homens, usuários de drogas 
injectáveis e reclusos.

Tete, Chifunde, Marávia, 
Tsangano, Changara, Caho-
ra Bassa, Angónia e Moatize, 
são alguns distritos pioneiros, 
nesta etapa, por registarem 

uma incidência assinalável de 
novas infecções e terem mais 
pessoas vivendo com o HIV/
SIDA.

“Tivemos uma fase-piloto 
nacional em 2021 e o balanço 
foi positivo. Por isso, o sector 
da Saúde decidiu expandir 
esta iniciativa, como forma 
de permitir que mais pessoas 
conheçam o seu estado sero-

lógico, para poderem aderir 
ao tratamento e alcançarem a 
supressão viral”, disse.

O auto-teste será feito pelo 
indivíduo, devendo dirigir-se 
à unidade sanitária em caso de 
resultado positivo, para reali-
zação de um segundo teste de 
confirmação. 

Entretanto, assegurou que 
caso o resultado do auto-teste 

dê negativo não é necessário  
um segundo exame.

Como forma de evitar que 
as pessoas que apostam neste 
teste tenham uma reacção ad-
versa aos resultados, explicou 
que a distribuição será feita 
pelas organizações parceiras 
da Saúde, para que as pessoas 
recebam aconselhamento an-
tes de fazer o  exame.

C
ERCA de 1800 famí-
lias, correspondente a 
nove mil pessoas, estão 
a enfrentar uma crise 
alimentar, provocada 

pela seca e estiagem que assola 
o posto administrativo de Chi-
popopo, no distrito de Macha-
ze, província de Manica.

Machaze produziu, na 
campanha agrária 2021/22, 

cerca de 59.347 toneladas de 
culturas diversas , com desta-
que para cereais e tubérculos.

Na primeira época da cam-
panha agrária estiveram en-
volvidos 28.690 produtores, 
numa área de 40.896 hectares, 
assistidos por 31 extensionis-
tas. 

O chefe do Departamen-
to de Segurança Alimentar e 

Nutricional na Direcção Pro-
vincial de Agricultura e Pescas, 
em Manica, Dionísio Rapieque, 
disse a jornalistas que as famí-
lias afectadas pela insegurança 
alimentar são as que perderam 
parte das suas culturas devido 
à seca e estiagem que assolou 
algumas regiões do distrito.

 “Houve um grande empe-
nho por parte da população na 

produção agrícola. Mas a seca 
e estiagem fustigaram algu-
mas regiões do distrito. Neste 
momento estamos a mobilizar 
alguns comerciantes e outros 
intervenientes para apostarem 
nas trocas comerciais. Podem 
levar cereais para Machaze e de 
lá obter alguns produtos”, dis-
se Rapieque.

 Referiu que a população de 

DISTRITO DE MACHAZE

Crise alimentar 
afecta 1800 famílias 

Colheitas insatisfatórias ameaçam segurança alimentar em Machazea

Machaze tem outros produtos 
que algumas regiões não dis-
põem que podem ser trocados 
por alimentos.

 Rapieque aconselha a po-
pulação a não comercializar a 
pouca produção conseguida 
na primeira época, como for-
ma de evitar que mais pessoas 
estejam mergulhadas na crise 
alimentar que afecta a zona de 
Chipopopo.

 “Existem famílias que 
mesmo com a seca e estiagem 
conseguiram alguma produ-
ção. O nosso apelo é que não 
vendam tudo o que colheram. 
Façam uma troca pensando 
que também precisam de se 
alimentar. Em alguns casos as 
pessoas olham para o celeiro e 
pensam que têm muita produ-
ção. Vendem tudo e ficam com 
fome”, disse Rapieque.

Assegurou que a instituição 
que dirige está a trabalhar com 
a população para que aposte na 
segunda época da campanha 
agrária 2021/22.

 “A população está a fazer o 
aproveitamento das zonas bai-
xas para algumas culturas re-
sistentes à seca, como é o caso 
da mandioca ”, expicou.

Machaze espera colher 
11.712 toneladas de diver-
sas culturas, numa área de 
5884 hectares na segunda 
época da campanha agrária.  
O distrito tem 126.000 habi-
tantes, com dois postos ad-
ministrativos, nomeadamente 
Save e Chitobe. (AIM)

PGR lança guião para 
proteger vítimas do tráfico

País traça estratégias para identificar e agir em casos de tráfico humano

ESTRADAS E PONTES

Projectos devem atender às mudanças climáticas

Destruição da ponte Elije pelas chuvas
ICS desafiado a modernizar 
rádios e TV comunitárias
A EXPANSÃO das rádios co-
munitárias, a modernização 
dos equipamentos das es-
tações, a digitalização dos 
canais televisivos, formação 
do pessoal, estabelecimento 
de parcerias e a melhoria da 
gestão financeira, constam 
dos desafios na actuação do 
Instituto de Comunicação 
Social (ICS) nos próximos 
tempos.

A posição foi apresenta-
da, há dias, pela directora-
-geral do ICS, Fárida Costa, 
no encerramento do XXVI 
Conselho Coordenador, que 
decorreu na cidade de Ma-
puto.

“O balanço dos três dias 
do Conselho Coordenador é 
positivo, na medida em que 
os relatórios espelham os de-
safios e objectivos a prosse-
guir na sede e nas delegações 
provinciais”, disse.

Costa explicou que no 
encontro foram apontados 
quatro desafios importantes 
a serem tidos em conta pela 

extensa máquina do ICS. 
Consta no rol de reco-

mendações a modernização 
dos equipamentos das rádios 
comunitárias, a digitalização 
das TV e sua expansão para 
zonas ainda sem cobertura.

“Precisamos também 
de aprimorar e pôr em fun-
cionamento as plataformas 
digitais e colocar todos con-
teúdos disponíveis para mais 
comunidades”, defendeu.

Segundo a directora-ge-
ral do ICS, outro desafio está 
ligado à formação dos co-
laboradores porque, na sua 
maioria, são jovens e preci-
sam de conhecer perfeita-
mente a essência do ICS.

“E como a nossa bandeira 
é a comunicação para o de-
senvolvimento das comuni-
dades temos a responsabili-
dade de produzir conteúdos 
de qualidade”, acrescentou.

A expansão das rádios 
comunitárias será feita den-
tro de um plano estratégico 
que envolve, cada vez mais, 

a imagem institucional do 
ICS para que as comunidades 
e instituições conheçam os 
seus serviços.

Fárida Costa referiu-se 
ainda à necessidade de par-
cerias com diversas institui-
ções para alavancar a área 
financeira e a produção de 
programas.

“Outro ponto-chave é a 
gestão financeira rigorosa e 
transparente, respeitando a 
coisa pública”, afirmou.

Defendeu a urgência da 
reactivação das duas rádios 
paralisadas, devido ao ter-
rorismo em Cabo Delgado, 
logo que estiver normalizada 
a situação em Palma e Maco-
mia. Alistou como constran-
gimento, nos centros de es-
cuta, as barreiras linguísticas 
impostas pelas populações 
deslocadas.

No fim do evento, o ICS 
distinguiu a sua delegação no 
Niassa como a que teve me-
lhor desempenho, seguida de 
Cabo Delgado e Manica.

ICS quer expansão e modernização da rádio e TV comunitárias

Arranca auto-testagem de HIV/SIDA em Tete

O COMANDANTE-GERAL da Po-
lícia da República de Moçambique 
(PRM), Bernardino Rafael, reiterou 
ontem a prontidão combativa da 
corporação para prevenir e reprimir 
qualquer tentativa de manifestações 

que for a acontecer hoje no país. 
Falando ontem no Quartel da 

Unidade de Intervenção Rápida, 
na capital, numa formatura com 
unidades da cidade e província de 
Maputo, Rafael disse que o objecti-

vo era de aferir o nível de prontidão 
da força para fazer face a quaisquer 
tentativas de alteração da ordem e 
segurança públicas. 

Orientou e encorajou os agen-
tes para cumprirem com zelo o seu 

dever de garantir a segurança e a 
livre circulação de pessoas e bens, 
ao mesmo tempo que pediu maior 
vigilância e denúncia de instigado-
res à vandalização de bens públicos 
e privados.  

O DESENHO de projectos de 
construção e reabilitação de 
infra-estruturas rodoviárias, 
como estradas e pontes, deve 

ter em conta à realidade das 
mudanças climáticas. 

O delegado da Adminis-
tração Nacional de Estradas 

(ANE), Jorge Govanhica, dis-
se que uma equipa do Minis-
tério das Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos Hídricos 

Polícia reitera prontidão face à ameaça de greve

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022
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 CONCURSO PÚBLICO Nº 91164690
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO / COMUNICAÇÃO

A GIZ-Cooperação Alemã para o Desenvolvimento pretende adquirir seguinte material informático 
/ comunicação:
LOTE: 1
04 desktops, 15 monitores, 14 Laptops, 09 impressoras, 02 projetores, 11 port-replicators.
LOTE: 2
17 celulares
A GIZ convida a todos interessados a solicitarem os Termos de Referências (ToR) através do 
email giz-mozambique@giz.de
O prazo limite para solicitação dos ToR é dia 05.08.2022.

            Maputo, 01 de Agosto de 2022
           GIZ-Agência
           Av. Francisco Orlando Magumbwe nº 976, 
           Tel.: 21 491245 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE TETE
5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que no Cartório da 
Quinta Secção Comercial do 
Tribunal correm seus termos 
legais uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa número 
24/2018, em que o exequente 
Jossamo Marcos Elessone, 
move contra o executado 
Marques João Manhicana, 
solteiro, filho de João Manhi-
cana e de Paulina Messo, nat-
ural de Búzi, de nacionalidade 
moçambicana, titular do BI nº 
11010100069541M, emitido 
em 27/7/2015, com última 
residência conhecida no Bair-
ro Chingodzi-Tete, o qual foi 
requerido a venda judicial por 
meio de arrematação que será 
proposta em carta fechada do 
seguinte bem:

Verba Única
Um imóvel tipo 3, situado no 
Bairro Chingodzi, perto do 
Mercado Goia - cidade de Tete, 
avaliado em 1 894 705,07MT 
(um milhão, oitocentos e no-
venta e quatro mil, setecen-
tos e cinco meticais e sete 
centavos).
Assim, são convidadas todas 
as pessoas com interesse na 
compra do imóvel acima men-
cionado a entregarem as suas 
propostas no Cartório da 5ª 
Secção Comercial deste Tri-
bunal, até dez (10) minutos 
antes do início da sessão, que 
está marcada para a primei-
ra praça, no próximo dia 4 de 
Agosto de 2022, pelas 14.00 
horas, numa das salas de 
sessões do Tribunal, data em 
que proceder-se-á à abertura 
das propostas por valor igual 
ou superior ao da avaliação. 
Poderão assistir ao acto o ex-
ecutado, o exequente e os pro-
ponentes.
Para constar passou-se o pre-
sente anúncio e outros de igual 
teor que serão afixados em lug-
ares por lei designados.

Tete, aos 20 de Julho de 2022

A Escrivã de Direito
Maria da Conceição Santos

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Solano Rota Sitão

88 6768

N
UMA acção 
e n q u a d r a -
da no âmbito 
do projecto 
“Toda a Rapa-
riga é Capaz” 
arranca, esta 
semana, na 

cidade e em alguns distritos 
da província de Nampula, a 
segunda fase da implemen-
tação dos tribunais móveis, 
uma iniciativa focalizada no 
julgamento de casos de vio-
lação de menores.

 Para além da capital 
provincial, a segunda etapa 
vai contemplar Murrupula e 
Nacarôa. O projecto, que na 
primeira fase abrangeu o dis-
trito de Monapo, é  financia-

do pelo governo do Canadá, 
com o objectivo de tornar a 
Justiça cada vez mais célere 
e próxima das comunidades, 
sendo os beneficiários crian-
ças, raparigas e adolescentes 
vítimas de violência sexual.

Para a implementação 
da iniciativa, representantes 
dos órgãos de Administra-
ção da Justiça foram recen-
temente formados na cidade 
de Nampula em matéria de 
coordenação e planificação, 
numa actividade co-organi-
zada pelo Tribunal Supremo 
e a Visão Mundial, sob lema 
“Proximidade da Justiça ao 
Cidadão: Justiça Itinerante 
para os Menores”.

A juíza-presidente do 

Tribunal Judicial Provin-
cial de Nampula, Ana Paula 
Muanheue, destacou o in-
teresse demonstrado pelas 
comunidades, na primeira 
fase da implementação dos 
tribunais móveis em Mona-
po, em assistir às audiências 
e julgamentos, o que suscitou 
a extensão do projecto a mais 
pontos da província.

Disse ser importante 
que os desafios registados 
na primeira fase encontrem 
alinhamento com o Plano 
Estratégico dos Tribunais 
Judiciais 2022/2026. Por seu 
turno, o juiz-conselheiro do 
Tribunal Supremo e coorde-
nador da implementação do 
plano estratégico, Luís Mon-

dlane, encorajou a expansão 
dos  tribunais móveis no país 
pelos ganhos daí resultantes.

Indicou que estes tribu-
nais diminuem as distâncias 
e contribuem para um maior 
acesso à Justiça, principal-
mente por parte das pessoas 
vulneráveis. Na primeira fase 
do projecto, pelo menos 12 
pessoas, com idades com-
preendidas entre 21 e 62 anos, 
foram condenadas em  Mo-
napo a penas que variam de 
20 dias a oito anos de prisão 
e multas correspondentes, 
desde Novembro de 2021, por 
crimes de violação sexual  de 
menores, uniões prematuras, 
violência baseada no género, 
entre outros delitos.

Tribunais móveis 
vão julgar violadores 
de menores

 Tribunais móveis ajudam a aproximar a Justiça ao cidadão

FORAM sábado a enterrar, 
na Ilha de Moçambique, sua 
terra natal, os restos mortais 
da deputada Saripa Trinta 
Namuira, da bancada parla-
mentar da Frelimo, falecida 
sexta-feira última, no Hospi-
tal Central de Nampula, víti-
ma de doença. 

O velório de corpo pre-
sente teve lugar no Salão no-
bre do Conselho Municipal 
e contou com a presença do 
secretário de Estado na pro-
víncia, Mety Gondola, do go-
vernador Manuel Rodrigues, 
deputados, primeiro secretá-
rio do partido, administrador 
do distrito de Nampula, fi-
lhos, familiares e amigos.

As mensagens apresen-

tadas na ocasião destacaram 
as qualidades da malograda, 
entre outras, como uma pes-
soa frontal. A mensagem da 
família, lida pelo filho mais 
velho, refere que a partida da 
mãe deixa uma dor incalcu-
lável.

A vice-chefe da bancada 
parlamentar da Frelimo, Lu-
cinda Malema, disse que a voz 
de Saripa Namuira era ouvida 
em qualquer canto, juntan-
do-se à sua frontalidade, um 
distintivo que a caracterizava 
como pessoa, principalmen-
te como deputada. 

Afirmou que a Frelimo 
está inconformada com a 
partida brusca da malograda, 
numa altura em que ainda ti-

nha muito a dar à sua famí-
lia, aos colegas da Assembleia 
da República e à população 
de Nampula, o círculo elei-
toral que a confiou a missão 
de a representar na “Casa do 
Povo”.

Por seu turno, o vice-
-presidente da Assembleia 
da República, Hélder Injojo, 
afirmou que os deputados es-
tão inconformados e ao mes-
mo tempo impotentes com a 
perda repentina da colega. 

Saripa Trinta Namuira 
nasceu a 27 de Fevereiro de 
1974, era formada em Admi-
nistração Pública e ocupou 
vários cargos no partido Fre-
limo. 

Restos mortais da deputada Saripa Namuira quando eram transportados para Ilha de Moçambique

Restos mortais 
da deputada Saripa 
repousam na “Ilha” 

A RUA Mártires de Mueda, 
totalmente pavimentada, 
foi sábado inaugurada e en-
tregue aos munícipes pelo 
presidente da edilidade, 
Paulo Vahanle. A rua, de 500 
metros de extensão, liga as 
avenidas Eduardo Mondlane 

e Samora Machel, no bairro 
de Muhala-Belenenses.

A obra foi financiada 
pelo município, num mon-
tante de 7,5 milhões de 
meticais, provenientes de 
receitas próprias. No acto 
da inauguração, Vahanle 

afirmou que a rua perma-
necia esquecida e a pavi-
mentação vai dignificar os 
próprios mártires de Mueda 
e melhorar, sobretudo, o 
acesso às escolas Secundá-
ria de Nampula e do Institu-
to Industrial e Comercial de 

Nampula.
O presidente do Conse-

lho Municipal de Nampula 
prometeu continuar com 
obras do género, em prol 
dos munícipes, no âmbito 
do manifesto pelo qual foi 
eleito.

Vahanle inaugura rua pavimentada

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



8 Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

O 
PAÍS quer continuar 
a robustecer os co-
nhecimentos e ca-
pacidades dos juízes 
e procuradores so-

bre as normas internacio-
nais, regionais e nacionais em 
matérias de liberdade de ex-
pressão, acesso à informação 
e segurança dos jornalistas, 
visando estancar a ocorrência 
de crimes contra  estas liber-
dades no território nacional.

Com efeito, trinta magis-
trados de todo o país, entre 
judiciais e do Ministério Pú-
blico, participaram, semana 
finda, em Maputo, do primei-
ro curso de capacitação nes-
te domínio, organizado pelo 
Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária (CFJJ) em parceria 
com a Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magis-
trados (ENFAM), do Brasil.

Falando no encerramento 
do curso, o Secretário Perma-
nente do Ministério da Justi-
ça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Manuel Didier 
Malunga, defendeu que o re-
forço do papel dos actores ju-
diciais para melhor actuação 

CRIMES CONTRA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Reforçar o papel dos actores judiciais
nos crimes contra a liberdade 
de expressão deve ser contí-
nuo, por se tratar de uma ac-
ção que não se pode dar como 
concluída em apenas um dia.

Malunga indicou que o 
país assume a existência de 
um aparelho judiciário com 
profissionais devidamen-
te capacitados como crucial 
para a redução e eliminação 
dos índices de impunidade 
dos crimes ligados a esta ma-
téria.

Aliás, segundo explicou, 
isso eleva o potencial para se 
assegurar que as acusações 
sejam procedentes e dêem 
lugar ao julgamento dos res-
ponsáveis por ataques contra 
jornalistas e cidadãos.

Sublinhou que, no pla-
no global, este exercício ali-
nha-se à concretização da 
agenda “que procura pro-
mover sociedades pacíficas e 
inclusivas, desenvolvimento 
sustentável, acesso à justi-
ça para todos, construção de 
instituições eficazes, respon-
sáveis e inclusivas a todos os 
níveis e os valores e princípios 
universais dos direitos huma-

nos”.
Manuel Malunga deplo-

rou, na ocasião, os casos de 
jornalistas e de trabalhadores 
da comunicação social que 
têm sido vítimas de variados  
tipos de violência no exercício 
da sua profissão no país e no 
mundo, segundo denunciam 
organizações internacionais e 
associações profissionais. 

Avançou que o Governo “é 
sensível” a este fenómeno e, 
por isso, “assume como mis-
são constitucional a neces-
sidade de um empenho cada 
vez maior pela promoção de 
uma imprensa livre, inde-
pendente e pluralista, bem 
como para propiciar a coope-
ração entre os profissionais da 
imprensa, como a principal 
forma de construção da de-
mocracia e dos direitos hu-
manos”, disse.

A materialização deste 
compromisso, de acordo com 
o dirigente ministerial, é pos-
sível através de uma legisla-
ção que regula e estabelece os 
direitos e deveres ligados ao 
sector, e a observância da in-
dependência e protecção dos 

cidadãos e dos profissionais 
da imprensa, no exercício da 
liberdade de expressão e in-
formação.

“Estamos, pois, conscien-
tes de que essas liberdades 
e direitos fundamentais são 
indispensáveis e corroboram 
para o objectivo principal da 
comunicação como meio de 
desenvolvimento e de me-
lhoria da qualidade de vida da 
população”, enfatizou.

O secretário permanente 
do Ministério da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Re-
ligiosos lembrou que esta luta 
encontra enquadramento na 
estratégia governamental de 
expandir os meios de comu-
nicação de massas para todo 
o país, o que permite o livre e 
fácil acesso das populações à 
informação.

“É instrumento impor-
tante  de luta contra a pobreza 
e fortalecimento da democra-
cia, boa governação, justiça, 
unidade nacional e consciên-
cia patriótica”, considerou a 
fonte, referindo-se a impor-
tância do acesso à informa-
ção.

Buscar experiências de fora

DOIS juízes, dos 30 magis-
trados que beneficiaram da 
formação, aceitaram falar ao 
“Notícias” momentos após o 
encerramento do curso, tendo 
ambos assumido que estavam 
mais conscientes  sobre o seu 
papel na promoção e garantia 
da liberdade de expressão e de 
imprensa, acesso à informação 
e a segurança dos jornalistas.

Ivete Canjale, juíza afecta à 
3.ª Secção Criminal do Tribunal 
Judicial da Província de Tete, 
disse que saiu da capacitação 
com conhecimentos mais pro-
fundos sobre os crimes perpe-
trados contra os fazedores da 
comunicação social.

Contou que, com a forma-
ção, foi possível aprender que a 
liberdade de expressão permite 
o exercício pleno da manifes-
tação de opinião, assim como 
é uma outra forma de exercer 
outros direitos fundamentais.

Em exercício desde 2013, 
a magistrada judicial disse que 
nunca lidou com um processo 
sobre a violação da liberdade 
de expressão, mas que, com 
esta capacitação, está prepa-
rada para melhor proceder no 
futuro.

“Há-de ser, sem dúvidas, 
um desafio implementar es-
tes conhecimentos na nossa 
realidade, mas a formação nos 

permite tornar esta matéria 
efectiva na sociedade  e vamos 
trabalhar para isso”, referiu.

Por seu turno, Custódio 
Ferrão, que veio do Tribunal 
Judicial do Distrito de Manica, 
na província do mesmo nome, 
assinalou que a capacitação foi 
proveitosa porque houve apro-
fundamento da legislação in-
ternacional sobre esta matéria.

“O formadores trouxeram-
-nos esta realidade que não co-
nhecíamos e isso vai, de certa 
forma, ajudar a nossa actuação 
no quotidiano, daí que foi uma 
participação muito proveito-
sa”, disse.

Acrescentou que o in-

cremento de conhecimentos 
novos, mormente ligados aos 
instrumentos internacionais 
sobre a liberdade de expres-
são e de imprensa, acesso à 
informação e a segurança dos 
jornalistas, vai ainda facilitar 
para melhor interpretação da 
legislação doméstica sobre a 
matéria.

Em termos de experiência 
a nível da sua área jurisdicio-
nal, Custódio Ferrão disse que, 
naquela região fronteiriça da 
província de Manica, não são 
frequentes os casos de crimes 
neste domínio, embora haja 
registo de alguns episódios iso-
lados.

Juízes mais conscientes

OS crimes contra a liberdade 
de expressão e de imprensa 
não são exclusivamente veri-
ficados apenas em Moçambi-
que, mas em todo o mundo. 
Por essa razão, o Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária 
(CFJJ) julgou importante capa-
citar os magistrados recorren-
do também a experiências dos 
outros países.

Para além de personalida-

des nacionais, este primeiro 
curso contou com formadores 
brasileiros, com destaque para 
o Ministro do Supremo Tri-
bunal de Justiça daquele país, 
Marcelo Dantas, que, inclusi-
vamente, no dia de encerra-
mento proferiu uma aula mag-
na sobre esta temática. 

Marcelo Dantas apresen-
tou um quadro global sobre 
os crimes contra a liberdade 

de expressão e protecção de 
jornalistas, observando como 
preocupantes os dados repor-
tados em todo o mundo sobre 
a impunidade dos infractores 
envolvidos.

Defendeu que as socieda-
des e os Estados devem criar 
condições necessárias para o 
exercício desta liberdade por-
que, segundo disse, “sem im-
prensa livre e comprometida 

com o interesse público, a or-
dem democrática não flores-
cerá”.

“Os juízes e os membros do 
Ministério Público têm um pa-
pel importante a desempenhar 
na promoção de processos 
criminais, e eles devem ficar 
atentos para condução das in-
vestigações dos delitos contra 
jornalistas ”, disse.

Para o ministro brasilei-
ro, os magistrados, enquanto 
entidades responsáveis por 
velar pela justiça dentro do 
Estado, devem dedicar aten-
ção especial aos crimes contra 
as liberdades de expressão e à 
integridade dos trabalhadores 
da comunicação social, asse-
gurando julgamentos que cul-
minem com punições exem-
plares.

“É preciso deixar mais claro 
e expresso, para além do que já 
vem constitucionalmente es-
crito, que o Estado não pode 
tolerar agressões contra jorna-
listas e que buscará garantir a 
sua integridade física e mental, 
tomando todas as providências 
que puderem para atingir esse 
fim”, sublinhou.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES, IP

CARO EMPRESÁRIO!

O Ministério da Indústria e Comércio, através da Agência para a Promoção de 
Investimento e Exportações, IP (APIEX, IP) organiza a 57ª Edição da Feira Internacional 
de Maputo - FACIM/2022, a decorrer de 29 de Agosto a 04 de Setembro de 2022, no 
Centro Internacional Feiras e Exposições de Ricatla, Distrito de Marracuene, Província 
de Maputo.

A FACIM é uma feira comercial, com carácter anual e multissectorial, que congrega 
num único espaço, todos os sectores económicos à escala nacional e internacional. 

Inscreva-se e beneficie das oportunidades proporcionadas pela melhor montra para 

exposição dos seus bens e serviços.

Para mais informações, contacte a APIEX, IP:

Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações, IP
Av. Ahmed Sekou Touré n. º 2539, Cidade de Maputo
Caixa Postal: 1669 
Tel: (+258) 21 32 12 91/2/3
Tel.: (+258) 87 935 5930 / 87 504 9966 
Email: info.apiex@apiex.gov.mz
Maputo - Moçambique 

Maputo, 20 de Maio de 2022

Magistrados capacitados sobre liberdade de expressão e de imprensa

Marcelo Dantas, Ministro do Supremo Tribunal do Brasil

Ivete Canjale, magistrada judicial Custódio Ferrão, magistrado judicial
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Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis
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O 
PARTIDO Frelimo en-
dereçou ontem uma 
saudação às mulheres 
de todo o país, por 
ocasião das celebra-

ções do Dia da Mulher Pan-
-africana, enaltecendo seu pa-
pel para a construção da nação 
e do continente no geral.

Numa mensagem enviada 
ontem ao “Notícias”, a Freli-
mo assinala a representação da 
mulher moçambicana naquele 
fórum continental como uma 
“verdadeira conquista” na luta 
pela igualdade de oportunida-

des e dignidade, mas também 
como “um orgulho” ao país.

A Frelimo reconhece ainda 
que são inúmeros os desafios 
com que a África se depara, 
como a fome, seca, os ciclo-
nes, o terrorismo, entre outros 
problemas que chamam pelo 
esforço de todos para a sua er-
radicação.

Lembra que a Organiza-
ção da Mulher Moçambica-
na (OMM), braço feminino 
daquela formação política, é 
membro de pleno direito do 
movimento pan-africano cria-

do há 60 anos.
“Mercê da força da mulher, 

que luta lado a lado com o ho-
mem, os ganhos do continen-
te africano são imensuráveis. 
Constituem exemplos eviden-
tes disso, as independências de 
vários países africanos alcan-
çadas nos últimos 60 anos”, lê-
-se na nota.

No mesmo documento, o 
partido reitera que, quando se 
celebra a mulher pan-africana, 
é imperiosa a necessidade de se 
lutar pela independência eco-
nómica do país e do continente 

no geral.
“A Frelimo louva a mulher 

moçambicana e, em especial à 
OMM, pois em cada fase histó-
rica ela se deslumbra e se des-
taca através da sua participação 
activa em actos de patriotismo 
sem igual”, refere.

O partido exorta a todos os 
moçambicanos a uma maior 
entrega no aumento da pro-
dutividade, visando fazer face 
aos impactos da crise global 
provocada pelo conflito entre a 
Rússia e Ucrânia, o qual diz ser 
pelo seu fim imediato.

Frelimo louva a mulher moçambicana pela sua participação activa em cada fase histórica do país

DIA DA MULHER PAN-AFRICANA

Frelimo enaltece
papel da mulher 

DIFERENTES figuras do sector 
religioso congratulam o Presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si, pela nomeação do político 
Raul Domingos para o cargo 
de embaixador extraordinário 
e plenipotenciário de Moçam-
bique junto da Santa Sé, ges-
to considerado nobre, mas ao 
mesmo tempo surpreendente 
para muitos moçambicanos.   

Segundo o reverendo Mar-
cos Macamo, pastor da Igreja 
Presbiteriana, embora tenha 
sido surpreendente, o gesto do 
Chefe do Estado enquadra-se 
no espírito de mudanças e bus-
ca da reconciliação.

Para Macamo a reconcilia-
ção e convivência harmoniosa 
foi sempre a marca dos mo-
çambicanos. “Mas infelizmen-
te, esta nossa maneira de ser e 
estar sofreu alguma influência 
externa, havendo necessidade 
de resgate”, disse o pastor.

O pastor considerou tratar-
-se de uma nomeação acerta-
da, uma vez que Raul Domin-
gos sempre defendeu a unidade 
nacional. “Os seus discursos 
públicos estão direccionados 
para a necessidade de reconci-
liação e unidade nacional e foi 
isto que Filipe Nyusi apreciou 
na figura de Raul Domingos”, 
salientou.

No seu entender, a nomea-
ção do Presidente do Partido 
para a Democracia e Desen-
volvimento (PDD) não deve ser 
vista como premiação, mas um 
reconhecimento do seu traba-
lho pelo Estado moçambicano.

Marcos Macamo encoraja 
o Chefe do Estado a continuar 
com esta postura de inclu-

NOMEAÇÃO DE RAUL DOMINGOS

Gesto nobre que fortalece 
democracia moçambicana

são, que não é nova. “Eduardo 
Mondlane é conhecido como 
arquitecto da unidade nacional 
por ter unido os três movimen-
tos nacionalistas que fundaram 
a Frelimo”, disse, salientando 
que isso significa que a inclusão 
faz parte da nossa história.

Para Macamo, a visão de 
Filipe Nyusi é uma inspiração 
para toda a sociedade. “Feli-
citamos o Chefe do Estado por 
este gesto e por outras acções 
nobres, como quando foi ao 
encontro do falecido líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama à 
serra da Gorongosa e o cari-
nho que tem dado ao processo 
de Desmobilização, Desarma-
mento e Reintegração (DDR).    

Macamo exorta o novo em-
baixador a defender também 
os interesses de todas as reli-

giões junto à Santa Sé, tendo 
em conta que Deus está para 
todas as religiões. “Ele não vai 
ao Vaticano como católico, 
mas como moçambicano que 
é representado por várias reli-
giões”, disse.

Por seu turno, o Arcebispo 
da Beira, Dom Claudio Dalla 
Zuanna, considerou que o ges-
to do Chefe do Estado, fortale-
ce a vida democrática do país, 
facto que também reforça a 
relação entre o Estado moçam-
bicano e o Vaticano.

O religioso entende que um 
partido político não representa 
a totalidade de um Estado, e 
por isso qualquer cidadão mo-
çambicano tem o direito e de-
ver de servir o Estado.

Já a secretária-geral do 
Conselho Cristão de Moçam-

bique, Felicidade Chirindza, 
entende que a nomeação de 
Raul Domingos é gratificante e 
reforça a reconciliação nacio-
nal. “Estamos a ver o esforço 
do Presidente da República 
para a reconciliação nacional “, 
considerou, acrescentando que 
o novo embaixador represente 
todos os moçambicanos.

A pastora espera que o novo 
embaixador traga resultados 
para o bem de todos os mo-
çambicanos.

Raul Manuel Domingos foi 
um dos negociadores do Acor-
do Geral de Paz pelo partido 
Renamo, e a sua nomeação en-
tra para história por ser o pri-
meiro político de um partido 
da oposição designado ao car-
go. Domingos, substitui, Sérgio 
Nathú Cabá.

Religiosos olham a nomeação de Raul Domingos como um gesto nobre que fortalece a democracia moçambicana

Impressora A Jato De Tinta 3 Em 
1 Pixma Everyday + Canon Tri 
Cartridge System PG-445 Black
• Conectividade USB 
• Resolução do scanner de 600 x 1200 
• Garantia de 12 meses 
• Item no: 745254 / 645885

24

IMBATÍVEL HOJE.
IMBATÍVEL PARA 

AMANHÃ.

OFERTAS VÁLIDAS DE 01 AUGUST - 

30 SEPTEMBER 2022

VOCÊ TEM O

POUPE 4400

AGORA 17500  

Congelador Branco 195L 
• Eficiência energética A 
• Painel de controle multimodo 
• 1 x cesta de plástico 
• Interior em alumínio 
• Garantia de 12 meses
•  Item no: 603724

POUPE 1379

4900 

TUDO POR

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

DE PREÇO
BAIXO

BLOQUEIO

OFERTAS VÁLIDAS POR

DIAS

Game está comprometido em oferecer-lhe o melhor serviço com o menor preço. No caso 
improvável de encontrar o mesmo produto anunciado por um concorrente a um preço mais 
baixo, garantimos bater preço! . T & C aplicáveis.

AFMOGA265  |  OFFERTAS VALIDAS : 01 AUGUST - 30 SEPTEMBER 2022.

GAME possui o direito de controlar as quantidades de qualquer produto posto em promoção. Todos os preços, 
ilustrações e exemplares encontram-se correctos no momento da impressão, no entanto, GAME não se pode 
responsabilizar por quaisquer alterações ou erros de impressão que possam surgir. Preços excluindo acessórios São 
usados para fins publicitários. Erros e omissões são permitidos e aceitáveis. O preço não inclui custos de entrega.

www.facebook.com/GameStoresMozambique Veja este catalogo online www.game.co.mz

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
• Seg - Sexta                     09h00 as 18h00
• Sabado-Domingo           09h00 as 18h00
• Feriados Nacionais        09h00 as 15h00

MAPUTO, TRIUNFO
151 Avenida da Marginal Bairro
Telefone: (0025) -214 53000

MATOLA 
Av. Da Namaacha Km6, Parcela 
Nr. 728 Talhoes 7A e 7B, 
Municipio Da Matola, 
Provincia de Maputo,
Telefone: (+258) 21 788020

Chaleira eléctrica 1,7L 
•  2.000 W • Desligamento 

automático • Aço 
inoxidável resistência

 •  Item no: 781044

Conjunto De Panela Com Tampa Sólida De 
Alumínio De 10 Peças 
• Conjunto de 10 peças  • Fabricação de alumínio 
• Tampa de alumínio  • Alças de baquelite 
•  Item no: 511750

  980 

Pacote Jumbo De 
Fraldas Descartáveis 
Em Tamanhos Diversos 
Pampers Active Baby

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

32”
81cm

POUPE 4400

AGORA 11500  

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

TV LED De Alta 
Definição De 32” 
• 1 saída de fone de ouvido
• Item no: 760620

x2
HDMI

x2
USB

12
Month 
Warranty

POUPE 200

AGORA 900 

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

POUPE 250

AGORA 3500 

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

   PUBLICIDADE

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE10 Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
REGIME ESPECIAL

ASSISTENTE JÚNIOR EM ASSUNTOS DO GÉNERO

Refª NO MZ-PROAZUL-303435-CS-INDV
DONATIVO IDA D8120-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o Projecto de Economia Rural 
Sustentável, que é a primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, que 
tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os beneficiários 
alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais em áreas seleccionadas do 
projecto.

2. É neste contexto, que o ProAzul FP pretende contratar um(a) Assistente Júnior em 
Assuntos do Género.

3. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:

a) Nível de Licenciatura em Ciências Sociais ou áreas afins;
b) Pelo menos dois (2) anos de experiência prática em matéria de integração de género 

e capacitação de mulheres;
c) Experiência na área de pesca, aquacultura e outras actividades do sector; 
d) Experiência prévia de pelo menos um (1) ano em projectos que adpotaram políticas 

ou normas ambientais e sociais do Banco Mundial.

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

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

6. As candidaturas deverão ser submetidas em Português através do e-mail:  
aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve ser: “Assistente Júnior em Assuntos do 
Género”

7. O prazo para apresentação de candidaturas é 16 de Agosto de 2022, às 14.00 horas.

8. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
REGIME ESPECIAL

Assistente Financeiro Júnior 

Refª NO MZ-PROAZUL-303435-CS-INDV
DONATIVO IDA D8120-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o Projecto de Economia Rural 
Sustentável, que é a primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, 
que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os 
beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais em áreas 
seleccionadas do projecto.

2. É neste contexto, que o ProAzul FP pretende contratar um(a) Assistente Financeiro 
Júnior para apoiar nas actividades de implementação do projecto.

3. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:

•	 Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Finanças, Gestão e áreas afins;

•	 Um ano de trabalho com áreas que envolvem orçamentação, finanças e auditoria em 
projectos com financiamento externo com Matching Grantgs é uma vantagem; 

•	 Experiência em trabalho em ambiente do MS Excel e Conhecimentos de informática 
(Word, Power Point, etc) na óptica de utilizador e de equipamento tecnológico de 
escritório;

•	 Conhecimento de Programas informáticos (software de Contabilidade e Gestão), 
com enfoque ao PHC será uma vantagem;

•	 Experiência de trabalho no Sector Públicos;

•	 Experiência em projectos financiados pelo Banco Mundial será uma vantagem

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

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

6. As candidaturas deverão ser submetidas em Português através do e-mail:  
aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve ser: “Assistente Financeiro Júnior”

7. O prazo para apresentação de candidaturas é 16 de Agosto de 2022 as 14 Horas.
8. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
REGIME ESPECIAL

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR 

Refª NO MZ-PROAZUL-303432-CS-INDV 
DONATIVO IDA D8120-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o Projecto de Economia Rural 
Sustentável, que é a primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, 
que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os 
beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais em áreas 
seleccionadas do projecto.

2. É neste contexto,  que o ProAzul FP  pretende contratar  um(a) Assistente 
Administrativo(a) Júnior para prestar apoio à unidade de implementação do projecto.

3. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:

a) Formação académica superior nas áreas de administração, gestão, gestão financeira 
ou áreas afins ;

b) Experiência profissional comprovada de pelo menos 2 anos na área de gestão de 
escritórios e documentação, secretariado;

c) Experiência comprovada de ter trabalhado com o Governo e/ou organizações não-
governamentais; 

d) Conhecimentos sobre a contratação pública.

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

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

6. As candidaturas deverão ser submetidas em Português através do e-mail:  
aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve ser: “Assistente Administrativo Júnior”

7. O prazo para apresentação de candidaturas é 16 de Agosto de 2022 as 14.00 horas.

8. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REGIME ESPECIAL
Assistente Júnior em Planificação

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Crédito IDA 69320-MZ
Refª MZ-PROAZUL-303419-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um crédito do Banco Mundial para implementar 
o projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte) com o objectivo geral 
de contribuir para melhorar o acesso às oportunidades de subsistência para comunidades 
vulneráveis e gestão de recursos naturais em 18 distritos[1] das províncias de Cabo Delgado, 
Nampula e Niassa e pretende usar parte destes recursos na contratação de serviços de 
consultoria (Assistente Júnior em Planificação).

2. Os Serviços de consultoria incluem: (i) apoiar o Gabinete de Estudos e Planificação na geração 
de informações úteis para tomada de decisão a nível institucional e dos projectos do ProAzul, 
FP, sobretudo no desempenho do planeamento e da execução orçamental

3. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:

a) Finalista do curso de Planificação, Economia, Gestão ou em áreas afins;

b) Um ano de trabalho com áreas que envolvem orçamentação, planificação, estudos e 
estatística;

c) 1 ano de experiência em processamento e análise de dados e pacotes estatísticos (Ex.: SPSS);

d) Experiência comprovada nos softwares: (i) software PHC (módulo orçamento e relatórios 
avançados); (ii) nível avançado em Excel; e (iii) nível intermediário em word e power point. 

e) Desejável experiência no sector público; 

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

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

6. As candidaturas deverão ser submetidas em Português através do e-mail:  
aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve ser: “Assistente Júnior em Planificação. O prazo 
para apresentação de candidaturas é 16 de Agosto de 2022 as 14 Horas.

7. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO

Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 
A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis a 
apresentarem propostas seladas para o concurso abaixo.

 Concurso 
Público:

N.º 
Objecto do concurso Alvará

Data e hora 
de entrega e 
abertura das 

propostas

22/EMME/2022
Prestação de serviço 

de Publicidade e 
Comunicação

Alvará compatível 
com o objecto de 

contratação

Dia: 12/8/2022
Entrega: 10.00 

horas
Abertura: 10.15 

horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir 

o documento do concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 às 15.30 horas, a 
partir do dia 1/8/2022.

3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de 
uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por 
meio de depósito directo para a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, 
Conta em Meticais N.º 328268565, no Banco Millennium Bim, ou 1318828610001, 
no Moza Banco.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.° 05/2016, de 8 de Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas 
propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli, n.º 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
REGIME ESPECIAL

ASSISTENTE JÚNIOR EM GESTÃO DE CONHECIMENTO

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Crédito IDA 69320-MZ
Refª MZ-PROAZUL-303422-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um crédito do Banco Mundial para implementar 
o projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte) com o objectivo geral 
de contribuir para melhorar o acesso às oportunidades de subsistência para comunidades 
vulneráveis e gestão de recursos naturais em 18 distritos[1] das províncias de Cabo Delgado, 
Nampula e Niassa, e pretende usar parte destes recursos na contratação de serviços de 
consultoria (Assistente Júnior em Gestão de Conhecimento).

1. É neste contexto, que o ProAzul FP pretende contratar um(a) Assistente Júnior para apoiar o 
Gabinete de Assuntos Jurídicos e Comunicação na gestão dos processos de comunicação e toda 
informação inerente ao projecto.

2. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:

•	 Ser graduado com nível Superior em Comunicação, em Comunicação Social, Gestão Cultural 
ou Marketing, Jornalismo ou outra área relevante;

•	 Experiência comprovada de 2 anos na área de gestão de conhecimento comunicação
•	 O candidato deve ter experiência em conceituar, desenvolver e promover materiais de 

comunicação.
•	 Possuir conhecimentos em criação e edição de materiais de visibilidade para meios físicos 

e on-line.
•	 Conhecimentos das ferramentas de tratamento de imagem/vídeo do pack Adobe
•	 Habilidades e experiência em escrita e edição de texto, com a capacidade de transmitir 

ideias complexas em um estilo claro, directo e objectivo

3. A descrição detalhada dos serviços e a duração do contrato entre outros pode ser 
encontrados nos termos de referência aos quais se pode aceder seguindo o seguinte link:  
https://www.proazul.gov.mz/concursos/

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

5. As candidaturas deverão ser submetidas em Português através do e-mail:  
aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve ser: “Assistente Júnior em Gestão de 
conhecimento.’’ O prazo para apresentação de candidaturas é 16 de Agosto de 2022, às 14. 
horas.

6. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO 
35A005041/CL/006/2022

(Regime Excepcional)

Modalidade: Concurso Limitado

OBJECTO DO CONCURSO: FORNECIMENTO DE MATERIAL NÃO 
DURADOURO PARA ESCRITÓRIO 

1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), através do Instituto Nacional 
de Irrigação (INIR), convida concorrentes interessados e elegíveis, inscritas no cadastro único 
a apresentarem propostas seladas para o Fornecimento de Material não Duradouro para 
Escritório para o INIR;  

2. Os concorrentes interessados 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, a ser depositado 
na conta n.º 424151319, do Banco Millennium Bim, a favor do INSTITUTO NACIONAL DE 
IRRIGAÇÃO. Os recibos serão emitidos na Secretaria deste Instituto mediante a apresentação 
do talão de depósito;

3. O prazo de validade das propostas será de 120 dias; 
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30 horas do dia 17 de Agosto 

de 2022, onde serão abertas em sessão pública, às 10.45 horas do mesmo dia, logo de seguida 
pela ordem sequencial, na presença dos concorrentes e público que desejarem participar;

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública no mesmo 
endereço, às 9.00horas do dia  22 de Agosto de 2022.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, 
de 8 Março. 

7. Endereço: Instituto Nacional de Irrigação, Departamento de Aquisições, Bairro de 
Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134, telefone+25821415380, correio electrónico –  
ugeainir@gmail.com, Maputo, Moçambique.

                                Maputo, aos 25 de Julho de 2022

                                                                A Autoridade Competente

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Serviços de Consultoria – Selecção de Firmas)

REGIME ESPECIAL

REVISÃO DA POLÍTICA PESQUEIRA E DA ESTRATÉGIA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO

Referência do Contrato: MZ-PROAZUL-232623-CS-QCBS
Identificação do Projecto: P174002
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ

1.  O Governo de Moçambique (GdM) com o apoio do Banco Mundial está a implementar 
o Projecto de Economia Rural Sustentável (MozRural) que é a primeira fase de 
uma abordagem programática e multifaseada, que tem como objectivo aumentar a 
produtividade e o acesso ao mercado para os beneficiários-alvo e melhorar as práticas 
de gestão dos recursos naturais em áreas seleccionadas do projecto.

2.  A Entidade Contratante é o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul FP (ProAzul) 

3.  Os serviços de consultoria, não se limitando a estes incluem: (i) auscultação de 
stakeholders identificadas com apoio do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas 
(ii) o alinhamento da política com outros instrumentos nacionais e internacionais 
relevantes à política pesqueira (iii) a identificação de experiências positivas e desafios 
para adopção de políticas de natureza semelhante e que possam servir de inspiração 
para Moçambique. 

4.  O duração do execução do contrato está estimada em 12 (doze) a meses e espera-se 
que os serviços iniciem em Novembro de 2022. Termos de Referência com detalhe dos 
serviços de consultoria poderão ser obtidos no endereço indicado no parágrafo 11 
abaixo ou através do link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/

5.  Consultores interessados poderão considerar a apresentação das suas manifestações 
de interesse e propostas associando-se a outros Consultores sob forma de consórcio ou 
como subconsultores para aprimorar suas qualificações para a actividade. No entanto, 
a experiência do subconsultor não será considerada para fins da Lista Curta. Em todos 
os casos, a firma líder do consórcio deve ser responsável pela função de coordenador, 
devendo contribuir com pelo menos 40% do nível de esforço. No caso de consórcio 
todos os sócios serão conjunta e solidariamente responsáveis pela totalidade do 
contrato, se seleccionados.

6.  Chama-se atenção aos Consultores interessados para a observância do prescrito na 
Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das Normas de Selecção de Consultores ao 
abrigo do Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Operações 
de Financiamento de Projectos de Investimentos, edição de Novembro de 2020, que 
estabelece a política do Banco Mundial sobre conflitos de interesse.

7.  O ProAzul convida firmas de consultoria qualificadas para manifestarem seu interesse 
em prestar os serviços, devendo fornecer informações que demonstrem que possuem 
qualificações necessárias e experiência relevante para executar os serviços. Os critérios 
para selecção da Lista Curta incluem: 

(i) actividade principal da firma de consultoria; 

(ii) (ii) número de anos no negócio,

(iii) experiência do consultor em tarefas similares;

(iv) experiência de trabalho na região. 

8.  O Consultor será seleccionado ao abrigo do método QCBS (Selecção Baseada na 
Qualidade e no Custo) de acordo com o Regulamento de Aquisições do Banco Mundial. 
Informação adicional poderá ser obtida no endereço abaixo entre 8.30 e 14.30 horas, 
hora local. 

9.  A equipa técnica-chave do consultor não será objecto de avaliação para a constituição 
da lista curta. 

10. Consultores interessados deverão depositar suas Manifestações de Interesse por 
escrito em Língua Portuguesa (fisicamente ou por e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz) 
até às 11.00 horas do dia 16 de Agosto de 2022.

11. Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul

Departamento de Aquisições (DA)
Av. Emília Daússe, 591
Tel. +258 21 300571/68/81
Cell: 823026820
Maputo -Moçambique
E-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Nona Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 30 (trinta) dias, contados da data da segunda e última 
publicação do anúncio, citando os credores desconhecidos da executada HILÁRIA ARTUR DE ALMEIDA, com domicílio profissional na 
sede do BCI, sita na Av. 25 de Setembro, nº 1465, para, no prazo de dez (10) dias, posteriores ao do anúncio, reclamarem o pagamento de 
seus créditos pelo produto dos bens penhorados sobre que tenham garantia real, na Execução Hipotecária para Pagamento de Quantia 
Certa nº 43/2021/D, movida pela CAROLINA JAIME NHAVENE, a qual consiste no pagamento de 7 000 000,00MT (sete milhões de 
meticais).
Para constar se lavrou este anúncio e mais dois de igual teor que vão ser legalmente afixados nos lugares indicados por lei.

Maputo, aos 28 de Julho de 2022

O Ajudante de Escrivão
Augusto Armando Nhanengue

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo 6723
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
 Nº027/CFMS-DE/2022

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE:
Lote 1: Material de Escritório 
Lote 2: Modelos de Circulação e Segurança de Comboio do CFM-SUL 

1.  A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, E.P. – Direcção Executiva Sul, pretende 
aplicar parte dos seus fundos na contratação pública elegível para o fornecimento de material 
para o CFM-Sul, conforme acima descrito. Para o efeito, convida empresas do ramo, elegíveis 
e interessadas, que preencham os requisitos previstos nos Documentos de Concurso, a 
apresentarem propostas em carta fechada, até às 9.45 horas do dia 22 de Agosto de 2022, 
no seguinte endereço:

Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, E.P.
UGEA CFM-Sul
Edifício dos Armazéns Gerais do CFM, prédio n° 2803
Tel.: 82 290 6736
Caixa Postal: 1291
Maputo-Moçambique 

2. Os interessados poderão obter mais informações nos Documentos do Concurso adquiridos 
no endereço acima indicado pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos 
meticais). O valor deverá ser depositado na conta do Banco BCI n° 319616.10.001;

3. As propostas serão abertas às 10.00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, no endereço acima 
indicado, na presença dos interessados que queiram assistir ao acto. É requerida garantia 
bancária de 115.000,00MT;

4. Para o lote 2, as amostras do material requerido poderão ser visitadas na UGEA CFM-Sul sen-
do obrigatório a sua apresentação no acto de abertura das propostas.

5.  Este concurso é regido pelo Regulamento de Aquisições da Empresa Portos e Caminhos de-
Ferro de Moçambique, E.P.

Maputo, a 1 de Agosto de 2022

UGEA do CFM-Sul

6710

Direcção Executiva CFM-Sul
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O Governo de Moçambique (GdM) pretende desenvolver o Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda NKuwa (HMNK), uma central hidroeléctrica, em Mphanda Nkuwa, no rio Zambeze, 
a jusante da Barragem de Cahora Bassa, incluindo os sistemas de transporte de energia 
eléctrica e outras infra-estruturas associadas.

Com o objectivo de assegurar a coordenação e realização das acções para o desenvolvimento 
do Projecto HMNK e do sistema de transporte de energia eléctrica e outras infra-estruturas 
associadas, o GdM, através do Diploma Ministerial nº 18/2019, de 7 de Fevereiro, criou o 
Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK). O GMNK 
tem como funções a realização e acompanhamento dos estudos técnicos e a estruturação do 
Projecto, com vista a sua implementação.

Pretende-se, até 30 Agosto de 2022, contratar uma empreitada com alvará não inferior a 
VI classe para executar uma obra de adaptação dos escritórios do GMNK,  com a previsão do 
início dos serviços imediatamente após a adjudicação e assinatura do contrato.

Se é elegível e está interessado em concorrer para a empreitada em apreço, é convidado a 
submeter a sua proposta (Técnica e Financeira) em Português, em envelopes separados, 
fechados e lacrados, colocados num único envelope externo, com a designação e número 
do presente Concurso, “Contratação de Empreitada para Obras de Adaptação dos 
Escritórios do Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda 
Nkuwa.” Concurso n.º 11/GMNK/ 2022, conforme os documentos do Concurso. 

As propostas constituídas por um (1) original juntamente com cinco (5) cópias deverão ser 
recebidas no local abaixo designado, até às 14.00 horas, tempo local, na data de fecho do 
concurso indicado nos Documentos do Concurso. As propostas das firmas concorrentes 
deverão ser submetidas em formato físico no seguinte endereço:

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK)
Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, Edifício JAT IV, 7.º Andar, Maputo
Telefone: (+258)21 42 3873

Os concorrentes elegíveis poderão adquirir informações adicionais no GMNK ou a partir do 
seguinte endereço de e-mail: geral@gmnk.co.mz, durante o horário de expediente, das 7.30 
às 15.30 horas locais, de segunda-feira a sexta-feira, no endereço abaixo indicado.

Os documentos do concurso, em português, poderão ser adquiridos pelas firmas interessadas, 
contra o pagamento de 30.000,00MT (trinta mil meticais), valor não reembolsável, a ser 
depositado no Banco de Moçambique, conforme os detalhes:

Designação da Conta: GMNK-PROJECTO HID. MPHANDA-NKUWA
Banco Beneficiário: STANDARD BANK
Swift Code: SBICMZMX
N.º de Conta: 1088899191003 
Moeda: Metical (MZM)
NIB: 000301080889919100368

O comprovativo do depósito deverá ser apresentado no acto de levantamento dos Documentos 
do Concurso em formato electrónico (USB flesh).

A Licitação electrónica não será permitida. As propostas atrasadas não serão consideradas.

As propostas serão abertas às 14.30 horas do dia 23 de Agosto de 2022, na presença dos 
concorrentes e / ou dos seus representantes que desejarem comparecer ao acto; 

Com os melhores cumprimentos.

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
DIRECÇÃO GERAL

ANÚNCIO DE CONCURSO
Contratação de Empreitada para Obras de Adaptação dos Escritórios do Gabinete de Implementação do Projecto 

Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, sito em Maputo, Rua dos Desportistas, JAT V-3, N.º 918, 1.º andar

 Concurso Público N.º 11/GMNK/ 2022

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Concurso 47A003041/34/CP/2022 - MONTAGEM DE  BÁSCULAS FIXAS E INSTALAÇÃO 
DO EQUIPAMENTO  ELECTRÓNICO, SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS 

PROVÍNCIAS DE MAPUTO, SOFALA, TETE, NAMPULA, CABO DELGADO E NIASSA.

1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE, IP) convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que 
reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para a prestação de serviços técnicos de montagem de 
básculas fixas e instalação do equipamento electrónico, sistema eléctrico, calibração e manutenção nas Províncias de Maputo, 
Sofala, Tete, Nampula, Cabo Delgado e Niassa.

2. É obrigatório a apresentação de documentos de qualificação jurídica, económico-financeira, técnica e da regularidade fiscal.

3. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 2 de Agosto de 2022, pelas 11.00 horas, Sala de Conferências, Av. de 
Moçambique, nº 1225, Maputo.

4. Para melhor conhecimento do objecto do concurso, a ANE, IP programou visitas para Lote I: Maputo, (báscula de Movene e 
Moamba), Sofala (báscula de Machanga). Lote II: Nampula (báscula de Namapa e Nacala), e Lote III: Tete (báscula de Matambo), 
Cabo Delgado (báscula de Namanhumbire) e Niassa (báscula de Marrupa).

A concentração será nas respectivas delegações provinciais, pelas 8.00 horas, exceptuando a báscula de Sofala que a 
concentração será na báscula do rio Save, pelas 10.00 horas.

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 Agosto de 2022. A aquisição do Documento de Concurso é contra o depósito da 
importância, não reembolsável de 1000,00MT, na conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857(MT), 
Millennium bim, titular: Administração Nacional de Estradas.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
 Departamento de Aquisições
 Av. de Moçambique, Nº 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 1 de Setembro de 2022 e serão abertas em 
sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos representantes das firmas que desejarem 
assistir ao acto.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

 Av. de Moçambique, Nº 1225, Caixa Postal 403
Maputo – Moçambique.

7. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 10.00 horas do dia 15 de Setembro de 2022, na Sala de 
Conferências, Av. de Moçambique, nº 1225.

8. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, contados a partir da data-limite de entrega das propostas.

9. As propostas deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 250.000,00MT, (para cada lote), válida por 
120 dias, contados a partir da data-limite de entrega das propostas ou de uma Declaração de Garantia Provisória, nos termos 
do Decreto nº. 89/2021, de 29 de Outubro. 

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.

A Autoridade Competente

     Maputo, 20 de Julho de 2022
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/FDC/CP/22/B
_________________________

FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, EQUIPAMENTO E 
MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA 
APETRECHAR 27 SAAJs EM 27 DISTRITOS DE 7 PROVÍNCIAS DE 

MOÇAMBIQUE

1. A FDC - Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade é uma Instituição 
de utilidade pública, sem fins lucrativos, que visa fortalecer as capacidades 
das comunidades desfavorecidas, com objectivo de vencer a pobreza e 
promover a justiça social em Moçambique.

A FDC, recipiente principal da componente de HIV do Fundo Global de 
combate ao HIV, está a implementar uma nova subvenção para actividades 
integradas de HIV em todo o país, de 2020 a 2023.

2. A FDC convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas, 
fechadas, para o Fornecimento de Mobiliário Hospitalar, Equipamento e 
Material Médico Cirúrgico e outros equipamentos para apetrechar 27 SAAJs 
(Serviços dos Amigos Adolescentes e Jovens) que funcionam a nível das 
Unidades Sanitárias em 27 Distritos de 7 províncias do país. 

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e/
ou adquirir os Documentos do Concurso no endereço abaixo, das 8.30 às 
16.00 horas, pela apresentação de comprovativo de depósito do valor não 
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) na conta: BIM, 50166752, 
NIB: 0001.0000.0005.0166.752.57, NUIT: 900077394.

4. O período de validade das Propostas será de 60 dias. A avaliação será com 
base no Critério de Menor Preço Avaliado.

5. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do 
dia 22 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo 
endereço, às 10.10 horas do mesmo dia na presença dos Concorrentes 
que desejarem comparecer.

FDC – Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
Av. 25 de Setembro, 270, Bloco II do Prédio Times Square, 3º Andar - 
Maputo

6. A proposta deverá acompanhada de uma garantia provisória no valor de 
120.000,00MT (cento e vinte mil meticais), com validade de 90 dias.

7.  O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação da FDC.

Maputo, Julho de 2022
Autoridade Competente

6660

Assistente do Centro de 
Operações de Segurança

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 
Moçambique pretende recrutar para o Departamento de Segu-
rança e Protecção das Nações Unidas (UNDSS, em Inglês) dois 
Associados de Campo para trabalhar em Pemba (2), por um pe-
ríodo inicial de um ano com possibilidade de renovação. 

O Departamento de Segurança e Protecção é responsável por 
garantir liderança, suporte operacional e supervisão do siste-
ma de gestão de segurança das Nações Unidas (UNSMS) global-
mente. Como líder global em princípios de gestão de risco de 
segurança, o UNDSS permite a implementação segura e eficaz 
dos programas e actividades das Nações Unidas nos ambientes 
mais complexos e desafiantes, ao mesmo tempo em que maxi-
miza recursos preciosos. 

Título do Posto: Security Operations Center Assistant | Assis-
tente do Centro de Operações de Segurança| 2 postos

Duração inicial do contrato: 1 ano com possibilidade de ex-
tensão

Localização do posto: Pemba 

Tipo de contrato: Service Contract SB2

Prazo limite para aplicação: 3 de Agosto de 2022

Candidatos elegíveis: Nacionais (Moçambicanos ou residen-
tes em Moçambique)

Link para aceder informação sobre o posto e para candidaturas:
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_
id=106045
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 

PROVÍNCIA DE GAZA
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL,IP
REPARTIÇÃO  DAS AQUISIÇÕES-RA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
1. Nos termos da 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 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os Objectos de Concursos constantes do quadro abaixo 
foram Adjudicadas às seguintes Entidades:

Nº do Concurso Objecto Modalidade Valor da 
Adjudicação Concorrente Vencedor

18/INAS-UGEA/2022 Galinhas Cafreais e Colmeias
Concurso 
Limitado 1.268.850,00MT Casa Kurima, LDA

Chicualacuala, Julho de 2022

6705

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE16 Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022

6693

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso Limitado
Ref: MINEDH – 116/22/DAQUI/CL/B

Fornecimento de Produtos e Materiais para a Prevenção da Covid - 19

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida as empresas interessadas e elegíveis a 
apresentarem propostas, fechadas, para o Fornecimento de Produtos e Materiais para a Prevenção 
do Novo Coronavírus.

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou levantá-los no endereço abaixo a partir do dia 1 de Agosto de 2022, durante as 
horas normais do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de 1.000,00 
MT, na seguinte conta bancária:

• Banco: Standard Bank
• Moeda: MZN
• Conta Nº.: 108-202374-100-8
• NIB: 000301080202374100805

2. O período de validade das Propostas será de 90 dias.

3. As propostas devem ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do dia 16 de Agosto 
de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 16 de 
Agosto de 2022, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar
Telefone (+258) 21 490335 - Email:aquisicoes.minedh@gmail.com  

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

Maputo, aos 28 de Julho de 2022

Convite para Participação no Concurso Público 
para Construção de 2 Escolas e 1 Furo de Água

 nos Distritos de Chiúre e Montepuez, na Província de Cabo Delgado

Concurso # (PR Nº 9684 & 9739)

Secção 1 - Informações sobre a instituição 
A CARE Internacional em Moçambique é uma organização não governamental Humanitária e de 
Desenvolvimento, que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à emergência, Redução de 
Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, como agricultura, água, saneamento e 
higiene, género, microcrédito e poupança, saúde materna e reprodutiva, HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 -Convite para:
Como parte do projecto BMZ A CARE INTERNATIONAL EM MOÇAMBIQUE convida empresas 
construtoras e interessadas em apresentar propostas fechadas para a Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas para a execução de trabalhos de construção de 2 Escolas Primárias e 1 Furo de 
água nos Distritos de Chiúre e Montepuez, na Província de Cabo Delgado e deverão responder às 
especificações constantes no caderno de encargos:

Secção 3 -Levantamento de caderno de encargos
 Os fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo o Caderno de encargos no 
endereço:

•	 Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo, na Rua do Palmar, nº 50, cidade de Mapu-
to, durante o horário normal de expediente, 28 de Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, das 8.00 
às 16.30 horas. Assim como por email, para: carla.dasilva@care.org e grace.moyo@care.org   

Os fornecedores interessados poderão acessar o Caderno de Encargos também a através do link:

https://bit.ly/3oAIPXI

O prazo do levantamento do caderno de encargos será até ao dia 5 de Agosto de 2022, pelas 12.30 
horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

A visita ao local está agendada para os dias: 8 de Agosto de 2022, em Chiúre e 9 de Agosto de 2022 para 
Montepuez.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 17 de Agosto de 2022, pelas 
16.00 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderá contactar a CARE Internacional – Moçambique, através do endereço 
electrónico carla.dasilva@care.org  e  grace.moyo@care.org

6622

UNOCHA Vagas Abertas em Moçambique

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique pretende recrutar 
para o Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA, em 
Inglês) Oficiais de Assuntos Humanitários Nacionais, Oficial de Gestão de Informação, 
Oficiais Nacionais de Acesso, Associado de Segurança Local, Assistente Especial para 
Chefe de Escritório, Oficial Administrativo Nacional, Associado Administrativo e 
Motoristas por um período inicial de um ano, com possibilidade de renovação.

O Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA) é  responsável 
pela coordenação de ajuda humanitária de acordo com a resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas 46/82 e resoluções subsequentes.  OCHA está presente em Moçambique 
para apoiar na coordenação da ajuda humanitária.  

Títulos dos Postos: 

 4756| Oficial Nacional de Administração (Maputo)
 4752| Assistente Especial para Chefe de Escritório (Maputo)
 4885| Associado Administrativo (Pemba)
 4883| Associado Administrativo (Maputo)
 4882| Associado de Segurança Local (Pemba) 
 4870| Oficial Nacional de Campo (Maputo)
 4869| Oficial Nacional de Campo (Pemba)
 4861| Oficial Nacional de Acesso ao Campo (Pemba) 
 4881| Motorista (Maputo)
 4878| Motorista (Pemba)
         | Oficial de Gestão de Informação (Maputo)
         | Oficial de Relatórios e Comunicações (Maputo)

                                                       
Número de Vagas: 12
Duração inicial do contrato: 1 ano com possibilidade de extensão
Localização do posto: Maputo e Cabo Delgado
Tipo de contrato: FTA
Nível: NOB/NOA/G6/G2

Prazo-limite para aplicação: 11 de Agosto de 2022
Candidatos elegíveis: Nacionais (moçambicanos ou residentes em Moçambique)
Como candidatar-se? Pelo link abaixo, indicando o nome, (o número) e a localização da 
posição pretendida:

https://www.undp.org/pt/mozambique/empregos 
6573

Convite para Participação no Concurso Público para 
Fornecimento de Shelter Type B e Wash Kits 

Concurso # (PR Nº9591; 9593; 9594; 9638)

Secção 1 - Informações sobre a instituição 
A CARE Internacional em Moçambique é uma organização não governamental Humanitária 
e de Desenvolvimento que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à 
emergência, Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, 
como agricultura, água, saneamento e higiene, género, microcrédito e poupança, saúde- 
materna e reprodutiva,  HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 - Convite para:
Como parte do projecto financiado pela União Europeia Ajuda Humanitária (ECHO), a 
CARE lança um edital para fornecimento de Shelter Type B Kits e Wash Kits que deverão 
ser entregues na província de Cabo Delgado, Cidade de Pemba e deverão responder às 
especificações constantes no caderno de encargos:

Secção 3 - Levantamento de Caderno de encargos
Os fornecedores interessados poderão obter mais informações, incluindo o Caderno de 
encargos no endereço:
Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo, na Rua para O Palmar, nº 50, cida-
de de Maputo, durante o horário normal de expediente, de quarta-feira, 27 de Julho a terça-
-feira, 9 de Agosto, das 8.00 às 16.30 horas. Assim como por email, para 

carla.dasilva@care.org e Grace.moyo@care.org  

Os fornecedores interessados poderão acessar o Caderno de Encargos também a através do link:
https://bit.ly/3OxTnkH

O prazo do levantamento do caderno de encargos será até ao dia 5 de Agosto de 2022, 
pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 9 de Agosto de 
2022, pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderão contactar a CARE Internacional – Moçambique, através 
do endereço electrónico carla.dasilva@care.org e Grace.moyo@care.org
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE”

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Nrº 20/G/ILEGP/22

REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CADERNOS DE EXERCÍCIOS EM FORMATO FÍSICO E EM FLASH

O Governo de Moçambique (GdM) solicitou uma subvenção da Agência Internacional para o Desenvolvimento 
(IDA), para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar Raparigas em Moçambique e, 
pretende aplicar parte dos recursos desta subvenção para o pagamento, ao abrigo de um contrato para a 
Reprodução e Distribuição de Cadernos de Exercícios em Formato Físico e em Flash.

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida  empresas interessadas e elegíveis 
a apresentarem propostas fechadas para a Reprodução e Distribuição de Cadernos de Exercícios em 
Formato Físico e em Flash para todas as Províncias. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou levantá-los no endereço abaixo a partir do dia 3 de Agosto de 2022, durante as horas normais do 
expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) na seguinte 
conta bancária:

•	 Moeda: MZN
•	 Banco: Standard Bank, 
•	 Conta Nº.: 108-202374-100-8
•	 NIB: 000301080202374100805

1. O período de validade das Propostas será de 90 dias.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do dia 30 de Agosto de 2022 e 
serão imediatamente abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar, Sala 710
Maputo - Moçambique
Telefone (+258) 21 490335 
Telefone (+258) 21 492973 
Email: aquisicoes.minedh@gmail.com 

3. As propostas devem ser acompanhadas de garantia provisória no valor de 150.000,00MT (cento e 
cinquenta mil meticais), com validade de 120 dias. 

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

Maputo,  aos 29 de Julho de 2022   

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Departamento de Aquisições

PROJECTO MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Ref: 56/G/ILEGP /22
_________________________

Impressão e Distribuição do Guia Prático para Gestores Escolares, Manuais de Actividades e 
Orientação para as Escolinhas Comunitárias; 

Ilustração, Maquetização, Impressão e Distribuição de Brochuras e Cadernos de Exercícios de 
Leitura e Escrita para o 1º Ciclo (1ª, 2ª e 3ª Classes)

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou uma subvenção da Agência Internacional para o Desenvolvimento (IDA), para 
o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar Raparigas em Moçambique e, pretende aplicar parte dos 
recursos desta subvenção para o pagamento, ao abrigo de um contrato para a Impressão e Distribuição do Guia Prático 
para Gestores Escolares, Manuais de Actividades e Orientação para as Escolinhas Comunitárias; Ilustração, Maquetização, 
Impressão e Distribuição de Brochuras e Cadernos de Exercícios de Leitura e Escrita para o 1º Ciclo (1ª, 2ª e 3ª Classes).

2. Assim, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e elegíveis a 
apresentarem propostas fechadas para a Impressão e Distribuição do Guia Prático para Gestores Escolares, Manuais 
de Actividades e Orientação para as Escolinhas Comunitárias; Ilustração, Maquetização, Impressão e Distribuição 
de Brochuras e Cadernos de Exercícios de Leitura e Escrita para o 1º Ciclo (1ª, 2ª e 3ª Classes), dividida por Lotes.

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no 
endereço abaixo a partir do dia 3 de Agosto de 2022, durante as horas normais do expediente, mediante o depósito de 
quantia não reembolsável de 1.000,00MT, na seguinte conta bancária:

 Standard Bank - Conta Nº. 108-202374-100-8 - NIB: 000301080202374100805

4. O período de validade das Propostas será de120 dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do dia 31 de Agosto de 2022 e serão imediatamente 

abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar
Telefone (+258) 21 490335 - Email:aquisicoes.minedh@gmail.com  

6. Será exigida a apresentação de garantias provisórias juntamente com as propostas nos seguintes valores: 
- Lote 1: 11.000,00MT
- Lote 2: 55.000,00MT

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

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, a Acção de Execução Ordinária nº 12/2022-
K, pendente neste Cartório, movida pelo exequente Banco Comercial e de 
Investimentos, S.A. (BCI), nesta cidade, contra os executados Victor Manuel 
de Jesus Oliveira e Maria Olívia Rola Rodrigues, ambos com domicílio na 
Av. Francisco Manyanga, nº 06, prédio JFS, na cidade de Nampula, ora em parte 
incerta, são estes citados, para, no prazo de dez dias, que começa a contar 
depois de finda a dilação de trinta dias, contados da data da segunda e última 
publicação deste anúncio, pagarem ao referido exequente a quantia de 243 175 
459,59MT (duzentos e quarenta e três milhões, cento e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove meticais, cinquenta e nove centavos), em 
dívida nos presentes autos ou, no mesmo prazo, nomearem à penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzirem a oposição 
que tiverem, nos termos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob 
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do 
artigo 836º/1 do C.P.C., prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo 
melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta 
Secção, onde poderão solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas normais 
de expediente.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

6721

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Governador Raimundo Bila - CP. 167, Tel: 720223/720378, Fax: 720389 - Matola

12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA VENDA DO IMÓVEL EM TERCEIRA PRAÇA
Faz saber que nesta Secção correm termos processuais de Carta Precatória, registada 
sob o número 31/21/A, extraídos dos Autos de Execução Ordinária nº 229/2020-
M, em que o exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, move contra a 
executada CÁTIA SOFIA ADOLFO LICHUGE, para pagamento da quantia exequenda de 4 
910 974,58MT (quatro milhões, novecentos e dez mil, novecentos e setenta e quatro 
meticais e cinquenta e oito centavos), foi designado o dia dezassete de Agosto de dois 
mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, para a abertura de propostas a 
serem apresentadas no Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até trinta minutos antes 
da hora marcada para a venda do bem abaixo indicado, em terceira praça, a qualquer 
preço.

Verba Única
Uma parcela descrita sob o nº 2845 a folhas 50 verso, do livro B/8, na Conservatória dos 
Registos e Notariado de Boane, mais se declara que nesta parcela foi executada obra inacabada 
(benfeitoria) de construção de uma moradia tipo III, em estado ruinoso, constituída por 
uma sala, três quartos e uma casa de banho, este prédio acha-se inscrito provisoriamente 
por falta de título, sob o nº 4240 a folhas 72 verso, do livro G/7, a favor da senhora Cátia 
Sofia Adolfo Lichunge, localizado no Bairro Belo Horizonte, quarteirão 18, talhão nº 493, 
imóvel a seguir à Associação Kape Kape, no distrito de Boane.
O imóvel poderá ser examinado na província de Maputo, Bairro Belo Horizonte, nos dias 
úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos (horas normais 
de expediente), ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende 
examinar, nos termos do artigo 891 do CPC.

Matola, aos vinte e um dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
6722
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O País tem vindo a ser assolado por graves e violentos 
acidentes de viação que ceifam vidas humanas e 
destroem património público e privado. Durante 
o primeiro semestre deste ano, ocorreram 494 
acidentes de viação que resultaram em 434 óbitos e 
973 feridos, entre graves e ligeiros. 
Em comparação com igual período do ano passado, 
a tendência é crescente e o número de acidentes de 
viação evoluiu em 9%, os óbitos em 4% e os feridos 
graves em 36%, impondo-se medidas arrojadas e 
contundentes para reverter este quadro negro.
Reconhecendo a gravidade da sinistralidade 
rodoviária no País, anunciamos, a 26 de Junho de 
2022, um trabalho em curso para o reforço das 
medidas de prevenção e combate aos acidentes de 
viação em Moçambique.
Assim, o Ministério dos Transportes e Comunicações, 
ouvida a Comissão Técnico-científica para Segurança 
Rodoviária e demais intervenientes nesta matéria, 
vai adoptar uma postura mais contundente na 
aplicação das medidas previstas na legislação 
vigente, com destaque para as seguintes:

1. Prisão imediata dos infractores envolvidos em 
acidentes de viação com culpa grave que resulte 
em óbito, como os casos de ultrapassagem irre-
gular, condução sob efeito de álcool, velocidade 
acima de 20km do limite máximo estabelecido 
para a via em que circula, cruzamento irregu-
lar de veículos entre outros, à luz do disposto no 
Código da Estrada, aprovado pelo Decreto n.° 
1/2011, de 23 de Março;

2. Apreensão do documento de identificação do 
veículo suspeito de contrafacção ou viciação 
fraudulenta, bem como apreensão  de todos os 
outros documentos  que digam respeito a circu-
lação da viatura, à luz do disposto no Código da 
Estrada, aprovado pelo Decreto n.° 1/2011, de 
23 de Março;

3. Cassação do título de condução aos transgres-
sores que cometerem contravenções médias e 
graves, nos termos previstos na lei;

4. Apreensão do documento de identificação do 
veículo encontrado a circular sem oferecer as 
condições de segurança exigíveis nos termos da 
lei;

5. Reintrodução imediata da realização do teste 
de álcool na condução e tolerância zero à con-
dução sob efeito de álcool e drogas;

6.  Responsabilização Civil do condutor envolvi-
do em acidentes de viação, ficando obrigado a 
indemnizar o lesado, incluindo o Estado, pelos 
danos resultantes desta violação e sujeito a re-
paração dos danos causados no património e 

infra-estruturas públicas (edifícios, postes de 
iluminação, pontes e outras); 

7. Implementação da obrigatoriedade da frequên-
cia do curso de Segurança Rodoviária aos con-
dutores sancionados com pena acessória da ini-
bição de condução devido a infracções médias 
ou graves, como condição para a restituição da 
carta apreendida. O curso deve privilegiar con-
teúdos sobre a condução defensiva e outras boas 
práticas de segurança e partilha da via pública;

8. Revisão dos limites de velocidade e melhorar a 
sinalização das estradas, com prioridade para 
os pontos críticos (pontos negros) já mapeados 
e remover obstáculos fixos nas bermas da via 
pública;

9. Interdição do novo licenciamento do transpor-
te interdistrital para veículos de 15 lugares em 
distancias superiores a 100 Km e limitar a duas 
renovações aos veículos já licenciados;

10. Intensificação da fiscalização do trânsito rodo-
viário nos pontos de maior ocorrência de aci-
dentes de viação; 

11. Articulação permanente dos agentes investiga-
dores da anti-corrupção com as brigadas de fis-
calização rodoviária;

12. Operacionalização da emissão de auto de de-
núncia pelas autoridades com competência 
para fiscalizar o trânsito rodoviário;

13. Conceber e implementar uma campanha inte-
grada de Segurança Rodoviária, privilegiando 
a comunicação e educação de todos os interve-
nientes na via pública; e

14. Implementação de uma plataforma de comu-
nicação e gestão de denúncias sobre o compor-
tamento da tripulação e infracções de trânsito 
rodoviário.

Está em curso a revisão do Código da Estrada, 
Regulamento de Transporte em Automóvel e 
Reboques (RTA) e demais legislação, com vista ao 
agravamento das penalizações no trânsito rodoviário 
e reorganização do licenciamento da actividade do 
transporte.   
O Ministério dos Transportes e Comunicações 
apela a todos intervenientes na mobilidade para o 
cumprimento rigoroso das regras de condução e 
reitera que será implacável na responsabilização 
dos infratores para evitar mais sangue nas nossas 
estradas.

Maputo, 28 de Julho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

COMUNICADO DE IMPRENSA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 309, 1º andar - C.P.167, 

Tel. 720223/720378, Fax 720389 - Matola
12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA
VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL

Faz saber que, nesta Secção correm termos 
processuais de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa, registada sob 
o número 24/21/C, em que é exequente BIM 
- Banco Internacional de Moçambique, S.A, 
move contra as executadas Elevo Engenharia, 
SA, com sede na Av. da Marginal, nº 4985, Bairro 
da Sommerschield, cidade da Matola e Edimetal 
Moçambique Lda., com sede na Estrada Velha 
da Matola, Rua Naval, nº 732, cidade da Matola, 
para pagamento da quantia exequenda de 
159 386 648,22MT (cento e cinquenta e 
nove milhões, trezentos e oitenta e seis mil, 
seiscentos e quarenta e oito meticais e vinte 
e dois centavos), foi designado o dia dois de 
Setembro de dois mil e vinte e dois, pelas 
nove horas e trinta minutos, para a abertura 
de propostas a serem apresentadas no Cartório 
deste Tribunal, em carta fechada, até trinta 
minutos antes da hora marcada para a venda do 
bem abaixo indicado, em primeira praça.

Verba Única
Um talhão, cento e setenta e nove a cento e 
oitenta e três, da parcela setecentos e trinta e 
dois, com a área de vinte e cinco mil e trinta e 
cinco metros quadrados, confronta a partir do 
Sul, seguindo por Oeste e Norte, com talhão 
cento e noventa e quatro, parcela setecentos e 
trinta e talhão cento e oitenta e quatro.
Mais se declara que neste terreno existem 
dois armazéns com a área coberta de mil 
seiscentos e oitenta e oito metros quadrados e 
dez decímetros, uma casa onde está instalado 
um gerador, com área coberta de vinte e 
um metros quadrados e quarenta e quatro 
decímetros, com rendimento colectável de 
dois milhões setecentos mil meticais, a que 
corresponde o valor matricial de trinta e sete 
milhões e oitocentos mil meticais, avaliado em 
69 656 560,00MT (sessenta e nove milhões, 
seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos 
e sessenta meticais).
Este prédio acha-se inscrito na Conservatória 
do Registo Predial da Cidade de Maputo, sob 
o número sessenta e dois mil, cento e noventa 
e nove a folhas cento e noventa e um, do livro 
“G” barra sessenta e sete, a favor da Edimetal 
Moçambique, Limitada, com sede na Estrada 
Velha da Matola, Rua Naval, número setecentos 
e trinta e dois, Matola. Sobre a mesma incide o 
seguinte encargo:
Hipoteca inscrita sob número oitenta mil 
setecentos e um a folhas quarenta e cinco, do 
livro “C” barra cento e cinco, a favor do BIM - 
Banco Internacional de Moçambique, S.A., 
com sede na Rua dos Desportistas, com todas as 
suas construções ou benfeitorias edificadas ou a 
edificar, constituída por Edimetal Moçambique 
Limitada, com sede na Estrada Velha da Matola, 
Rua Naval, número setecentos e trinta e dois, 
Matola.
O imóvel poderá ser examinado na província 
de Maputo, Bairro da Cidade da Matola, na 
Estrada Velha, nos dias úteis, das sete horas e 
trinta minutos às quinze horas e trinta minutos 
(horas normais de expediente), ficando o fiel 
depositário obrigado a mostrar o imóvel que se 
pretende examinar, nos termos do artigo 891 
do CPC.

Matola, aos vinte e sete dias do mês de Julho do 
ano dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
dr. Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
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Assunto: Anúncio de Adjudicação do Concurso 31A001041/CC/nº 15/2022
Nos termos do nº2 do Artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
dos objectos dos Concursos por Cotação, às seguintes firmas:

Concurso n.º Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor da Adjudicação 
Incluindo IVA Observação

31A001041/CC/
nº 15/2022

GSLA CONSTRUÇÕES, 
LDA

Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas para Conclusão do Centro de 
Formação Profissional de Gorongosa: 
Construção do Bloco de Construção Civil 
para as áreas de Pedreiro e Canalização; e 
Nivelamento, Rampa, Corrimão e Passadeira

Lote I-------4.025.025,54MT Adjudicado

FCOMBE 
CONSTRUÇÕES, LDA

Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas para Conclusão do Centro de 
Formação Profissional de Gorongosa: 
Construção do Sistema de Abastecimento de 
Água e uma Residência 
 Tipo I

Lote II -----5.792.809,88MT Adjudicado

31A001041/CC/
nº 16/2022

POINT EQUIPAMENTOS, 
LDA

Fornecimento de Equipamentos, 
Ferramentas e Utensílios para 
apetrechamento do Centro de Formação 
Profissional de Morrumbala

Lote I-------2.409.569,00MT

Adjudicado
Lote II------2.863.390,00MT

Lote III-----4.127.041,00MT

GEO SYSTEMS

Fornecimento de Equipamentos, 
Ferramentas e Utensílios para 
apetrechamento do Centro de Formação 
Profissional de Gorongosa

Lote IV-----4.455.728,27MT

Adjudicado
Lote V-----11.914.400,00MT

Lote VI---13.699.889,00MT

Lote VII----4.908.439,00MT

Maputo, aos 29 de Julho de 2022
Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

EDITAL
O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal Administrativo faz saber 
que correm éditos de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da sua 
publicação, notificando a Empresa Mineira de Muiane, Lda., (EMM, 
Lda), apelante nos Autos de Recurso de Apelação n.º 02/2008-P, 
interposto contra o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, 
relativamente ao Acórdão n.º 103/2007, da I Secção deste Tribunal, 
através do seu representante o senhor. Stephan Pierre Nicolas 
Boisacq, de nacionalidade sul-africana, para comparecer, querendo, 
no Cartório do Plenário, onde será notificado de todo o conteúdo 
do douto Acórdão nº 187/2021, de 15 de Dezembro.--------------
E para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares designados por lei. --------------

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito Provincial 
Joaquim Rodrigues Cipriano Godinho

Verifiquei

Juiz-Conselheiro Relator
Dr. Rufino Nombora 

6672

País: Moçambique

Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de 
Estradas Rurais - IFRDP 

Donativo No.: D2490-MZ

Designação dos Serviços: Especialista de Licitação

Nº do Contrato/Concurso: 47A003041/CP/31/2022

Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, I.P.

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu 
financiamento do Banco Mundial para custear o 
Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas 
Rurais - IFRDP e pretende aplicar parte dos 
fundos para Serviços de Consultoria através de um 
Especialista de Licitação.

2. O objectivo principal da contratação do Especialista 
de Licitação é o de apoiar a ANE, I.P. em todas as 
actividades relacionadas com a contratação de obras, 
bens, serviços de consultoria e outras, nos processos 
de aquisição correspondentes aos Projectos IFRDP 
e Projecto de Comércio e Conectividade da África 
Austral (PCCAA). 

3. Os Termos de Referência detalhados para os serviços 
poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP  convida 
Consultores Individuais elegíveis para manifestarem 
o seu interesse em levar a cabo os serviços durante 3 
anos contínuos. Os Consultores interessados deverão 
fornecer informação demonstrando que possuem 
qualificações e experiência relevante para a prestação 
dos serviços.

 
5. A avaliação das manifestações de interesse será com 

base na qualidade, de acordo com uma matriz robusta 
de pontos fortes e fracos  e a lista curta será composta a 
partir da lista de consultores individuais qualificados, 
tendo em consideração os seguintes critérios:

	 Licenciatura numa das seguintes áreas; 
Engenharia Civil, Direito, Gestão Financeira, 
Gestão de Compras, Economia, Arquitectura 
ou Engenharia e outras áreas similares;

	 Pelo menos 10 (dez) anos de experiência em 
licitações, com um mínimo de 7 (sete) anos 
em projectos financiados pelo Banco Mundial 

ou instituições multilaterais similares como 
Especialista de Licitação;

	 Experiência comprovada na contratação de 
projectos de grande porte e/ou complexos, 
incluindo documentos de concurso, abertura 
e avaliação de propostas de concorrentes, 
negociação e gestão de contratos de grande 
complexidade será uma mais-valia;

	 Conhecimento dos procedimentos FIDIC é 
uma mais-valia;

	 Conhecimento da plataforma STEP do Banco 
Mundial é uma mais-valia; e

	 Fluência em língua inglesa é um requisito e a 
língua portuguesa é uma mais-valia.

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

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o 
método de Consultor Individual (IC) definido nos 
Regulamentos de Licitação.

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço 
a seguir indicado durante as horas normais de 
expediente, isto é, das 7.30 às 15.30 horas locais de 
segunda a sexta-feira, excepto feriados:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse na língua Inglesa claramente 
indicando Concurso Nº 47A003041/CP/31/2022- 
“Especialista de Licitação” deverão ser entregues 
por escrito para o endereço abaixo indicado 
(em formato físico, por correios, ou por correio 
electrónico) até às 15.00 horas do dia 31 de Agosto 
de 2022. 

Entidade 
Contratante

Endereço 
:

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

Att. : Américo Dimande - Director General

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7

Correio 
Electrónico : aneconsultant21@gmail.com

Country: Mozambique 

Name of Project: Integrated Feeder Road Development 
Project (IFRDP)

Grant No.: D2490-MZ 
Assignment Title: Procurement Specialist

Reference No: 47A003041/CP/31/2022

Client: Administração Nacional de Estradas, I.P.

1. The Government of Mozambique (GOM) has received 
financing from the World Bank toward the cost of 
the Integrated Feeder Road Development Project 
(IFRDP), and intends to apply part of the proceeds for 
Consultancy Services for Procurement Specialist. 

2. The main objective of the Procurement Specialist 
assignment is to support ANE, I.P. in all activities 
related to the procurement of works, goods, 
consultant’s services and non-consultant´s services 
required for the procurement activities related to the 
IFRDP and SATCP Projects. 

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the 
assignment can be obtained at the address given 
below:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4. The Administração Nacional de Estradas, I.P. now 
invites eligible Individual Consultants to express their 
interest in providing the Services during 3 (three) 
continuous years. Interested Consultants should 
provide information demonstrating that they have 
the required qualifications and relevant experience 
to perform the Services. 

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

	 Bachelor’s Degree in one of the following 
Civil Engineer, Law, Financial Management, 
Purchasing Management, Economics, 
Architecture or Engineering and similar;

	 At least 10 (ten) years of experience in 
procurement, with a minimum of 7 (seven) 
years in projects financed by the World 

Bank or similar multi-lateral institutions at 
a Procurement Specialist level;

	 Proven experience in the procurement for 
large and/or complex projects, including bid 
documents, opening and evaluating bidders’ 
proposals, negotiating and managing large 
and complex contracts is an asset; 

	 Knowledge of the FIDIC procedures is an 
asset;

	 Knowledge of World Bank STEP platform is 
an asset; and

	 Fluency in Portuguese and English is a 
requirement.

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

7. A Consultant will be selected in accordance with 
the Individual Consultant (IC) method set out in the 
Procurement Regulations.

8. Further information can be obtained at the address 
below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours 
local time, Mondays to Fridays inclusive, except 
Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest, in English language, clearly 
marked, Reference No: 47A003041/CP/31/2022, 
“Procurement Specialist” must be delivered in a 
written form to the address below (in hard copy or 
by post mail or by e-mail) on or before 03:00 p.m. 
(local time), on 31st of August 2022.

Client

Street 
Address 

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

Attention : Américo Dimande - Director General
City : Maputo
Country : Mozambique
Telephone : +258 21 476 163 / 7
Email : aneconsultant21@gmail.com 

6789

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

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

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

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

6671

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE20 Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022

6807

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS  
1. O Secretariado Geral da Assembleia da República convida todas as empresas elegíveis, nacionais e 

interessadas, inscritas no cadastro único a apresentarem propostas seladas, para os concursos abaixo 
indicados, de acordo com o seguinte: 

Nº do Concurso
Objecto Modalidade 

do Concurso

Data-Final e Horários de Entrega e Abertura 
das Propostas

Data e Hora 
das Visitas

Data
Hora da 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura 
das 
Propostas

05A00141/CP/00011/22

Concurso para Contratação de 
Serviços de Aluguer de Viaturas 
para as Comissões de Trabalho, 
Gabinetes Parlamentares e 
outros Sectores na Assembleia da 
República 

Concurso 
Público

23/8/2022 10.00 horas 10.15 horas

05A00141/CL/0009/22

Concurso para Contratação de 
Provedor para:
Lote I: Ornamentação e Decoração 
dos Espaços Nobres da Assembleia 
da República;

Lote II: Remodelação e Manutenção 
dos Espaços Verdes da Assembleia 
da República e Residências 
Protocolares

Concurso 
Limitado

25/8/2022 10.00 horas 10.15 horas
11/8/2022 
Pelas 10.00 

horas

05A00141/CC/0015/22

Contratação de Serviços para 
Empreitada de Obras de:
Lote I:  Revisão e Reparação do 
Tanque de Abastecimento de Água 
em Betão no Antigo Edifício;

Lote II: Remoção de Parede 
Divisória e Introdução de 
Janelas, Serviços de Carpintaria 
e Tratamento ao Assoalho nos 
Gabinetes de Trabalho

Concurso 
Limitado

25/8/2022 10.00 horas 10.15 horas
10/82022 

Pelas 10.00 
horas

05A00141/CL/0012/22

Concurso para Restauração de 
Luminárias Exteriores e Sistema de 
Comando dos Portões de Acesso na 
Residência Protocolar

Concurso 
Limitado

1/9/2022 10.00horas 10.15 horas

2.  Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos 
ou adquirí-los na Assembleia da República (UGEA), sita na Av. 24 de Julho nº 3773, em Maputo, pela 
importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), para cada conjunto.

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

Maputo, Agosto de 2022
  

A UGEA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS

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 ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que os concursos abaixo indicados foram cancelados:

Nº do Concurso Objecto Motivo 

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00102022

Prestação de serviços de 
manutenção de extintores 
de incêndio

Os concorrentes apresentaram propostas 
acima do valor estimado para a contratação

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00222022

Fornecimento de 
motorizadas

Os concorrentes apresentaram propostas 
acima do valor estimado para a contratação

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00322022

Fornecimento de toneres 
HP para impressoras 

Todos os concorrentes apresentaram valores 
acima do estimado para a contratação 

Concurso Limitado nº 
13A000241CL00052022

Fornecimento de UPS

Os concorrentes apresentaram propostas 
acima do valor estimado para a contratação, 
e um concorrente não cumpriu com as 
exigências previstas no documento de 
concurso

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

A Autoridade Contratante
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos de alínea d) do nº 2 do artigo 32 conjugado com nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento da 
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 concursos de acordo com 
a tabela abaixo:

Nº de 
Concurso Objecto Modalidade Adjudicatária

Valor de 
Adjudicação 

incluindo o IVA 
(MT)

04/IJCSMJ-
UGEA/2022

Fornecimento 
e Montagem de 
Equipamento 
Informático 

Concurso 
Limitado TECNOBYTE, LDA 1.400.244,30MT

11/ IJCSMJ-
UGEA/2022

Aquisição de 
Uniforme para 
Motoristas, 
Protocolos, 
Serventes e ADCs   

Concurso por 
Cotações DOM COMERCIAL 76.500,00MT

12/ IJCSMJ-
UGEA/2022

Prestação de 
Serviços Gráficos 

Concurso por 
Cotações GRAMAC LIMITADA 224.698,00MT

13/ IJCSMJ-
UGEA/2022

Manutenção e 
Reparação de 
Imóveis

Concurso por 
Cotações 

TXIPANE 
CONSTRUTORES & 
PROJECTOS, LDA

28.249,98MT

14/ IJCSMJ-
UGEA/2022

Fornecimento, 
Montagem e 
Reparação de Pneus 
e Câmaras, incluindo 
Baterias para 
Viaturas

Concurso por 
Cotações 

MICO MIGUEL & 
COIMBRA, LDA 277.997.00MT

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

A Entidade Contratante
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PROJECTO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRATAMENTO E DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS (ATERRO 
SANITÁRIO, E/OU CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MATÉRIAS E/OU CENTRO DE COMPOSTAGEM) 

PARA MUNICÍPIOS DAS CIDADES DE LICHINGA, INHAMBANE E VILANKULO 

PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

Convite para Reuniões de Apresentação dos Relatórios Preliminares dos Estudos de 
Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA’s) e 

Termos de Referência (TdR’s)

O FNDS e Ministério da Terra e Ambiente (MTA) através da Direcção Nacional do Ambiente (DINAB), no âmbito da 
implementação da “Iniciativa Presidencial para a Construção de Aterros Sanitários Controlados”, pretendem implementar o 
projecto de construção de infra-estruturas de tratamento e deposição de resíduos (aterro sanitário e/ou centro de recuperação 
de matérias e/ou centro de compostagem) nas cidades de Lichinga, Inhambane e Vilankulo. Para levar a cabo o processo de 
licenciamento ambiental do projecto, o FNDS contratou a Think Tank Consultants, SA. (TTC-SA).

De acordo com o Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro que regula o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental, o projecto 
enquadra-se na Categoria “A” e requer a realização de Estudos de Impacto Ambiental (EIA’s) antecedidos de EPDA’s & 
TdR’s. 

Neste contexto a TTC-SA tem a honra de convidar todas as partes afectadas e interessadas (cidadãos, comunidades locais, 
pessoas colectivas, públicas ou privadas), a participarem nas reuniões de consulta pública para a apresentação e discussão dos 
Relatórios Preliminares dos EPDA’s &TdR’s, com vista a dar seguimento ao processo de licenciamento ambiental.

As reuniões de Consulta Pública terão lugar nos locais e datas indicados na tabela abaixo:

Distrito/Localidade Proposta do Local Data Hora

Cidade de Lchinga Conselho Municipal de Lichinga 17/8/2022 10.00 horas

Cidade de Vilankulo Conselho Municipal de Vilankulo 17/8/2022 10.00 horas

Cidade de Inhambane Conselho Municipal de Inhambane 17/8/2022 10.00 horas

Os Relatórios Preliminares dos EPDA’s &TdR’s estão disponíveis para consulta prévia nas seguintes Instituições: Serviços 
Provinciais do Ambiente de Niassa e Inhambane, FNDS, DINAB, Conselhos Municipais das cidades de Lichinga, Vilankulo 
e Inhambane, e no Escritório da TTC-SA.

Sem mais para o momento, a TTC-SA agradece antecipadamente pela atenção e encontra-se disponível para quaisquer 
esclarecimentos, confirmação da participação e envio de comentários, através dos seguintes contactos: 

Eduardo Macuácua, Cel: +258 845774196; Email: edmacfirst@gmail.com 

TTC, Avenida Francisco Orlando Magumbwe Nº 250, Polana Cimento

Telefax: +258 21 494984

Ministério da Terra e Ambiente

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos concursos, nos seguintes termos:

Nº do Concurso Objecto Nome do Concorrente
Preço

 (incluindo o 
IVA)

CONCURSO PÚBLICO Nº 
CR13A000241CP00022022

Fornecimento de viaturas RONIL, LDA. 5.700.000,00MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC000312022

Prestação de serviços gráficos BDQ IMPRESSÃO 
GRÁFICA, LDA. 85.012,28MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00242022

Fornecimento de extensões eléctricas EM TECHNOLOGY, LDA. 24.570,00MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00212022

Fornecimento de elásticos 
personalizados para organização de 
processos-crimes

STOPRESS, LDA. 65.520,00MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00332022

Fornecimento de motorizadas AFRITOOL, LDA. 320.000,00MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00382022

Fornecimento de mobiliário de 
escritório HOME CENTER, LDA. 162.300,00MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00402022

Fornecimento de impressoras 
multifuncionais BSA SISTEMAS, LDA. 168.535,83MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00362022

Fornecimento de toneres HP para 
impressoras 

MAXIMIZE 
TECNOLOGIAS E 
SERVIÇOS, LDA.

186.282,72MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00412022

Fornecimento de computadores 
portáteis 

TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS 336.960,00MT

Ajsute Directo

Prestação de serviços de aluguer de 
viaturas SKY RENT, LDA. 188.297,00MT

Fornecimento de agendas TSHUVUKA DIGITAL 
SERVIÇOS, LDA 18.018,00MT

Prestação de serviços anual de 
manutenção e reparação de máquinas 
fotocopiadoras 

RIMPEX, LDA. 194.072,81MT

Maputo, aos 29 de Julho de 2022
A Autoridade Contratante
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Conselho de Administração
Unidade Gestora Executora das Aquisições UGEA Central

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 21/UGEA – CENTRAL/CFM/2022
Contratação para Fornecimento de Equipamentos de Protecção 

Individual (EPI´s) ao CFM Sede, Sul, Centro e Norte

A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique E.P., convida empresas 
interessadas a apresentarem propostas para Fornecimento de Equipamentos de 
Protecção Individual (EPI´s) ao CFM Sede, Sul, Centro e Norte.
Os Concorrentes Interessados poderão adquirir os Documentos de Concursos no 
CFM, Unidade Gestora Executora das 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 3.000,00MT 
(três mil meticais).  
As propostas devem ser entregues no endereço acima, até às 10.00 horas do dia 16 
de Agosto 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 16 de Agosto 
de 2022, no endereço acima indicado.
As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 
2.000.000,00MT (dois milhões meticais), válida por 90 dias. 
As empresas interessadas deverão indicar no envelope o assunto do presente 
concurso (Concurso Público nº 21/UGEA-Central/CFM/2022 – Contratação 
Fornecimento de Equipamentos de Protecção Individual (EPI´s) ao CFM Sede, 
Sul, Centro e Norte 
Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço acima 
indicado, durante as horas normais de expediente, de segunda a sexta-feira.

Maputo, a 1 de Agosto de 2022

UGEA Central do CFM
6741

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado Ernesto Simbine, 
solteiro, maior, natural da cidade de Maputo, de nacionalidade moçambicana, 
titular do Bilhete de Identidade nº 110100892888Q, emitido aos 14 de 
Fevereiro de 2011, pela Direcção Nacional de Identificação Civil de Maputo, 
portador do NUIT 104445519, com último domicílio conhecido no Bairro de 
Magoanine “C”, quarteirão nº 100, casa nº 26, cidade de Maputo, ora ausente 
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 da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente Banco Comercial e 
de Investimentos, S.A. (BCI), a quantia de 1 817 236,57MT (um milhão, 
oitocentos e dezassete mil, duzentos e trinta e seis meticais e cinquenta e 
sete centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária para Pagamento 
de Quantia Certa nº 51/20-N-M, que pelo juízo deste Cartório lhe move o 
referido exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes 
para tal pagamento e o mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos 
termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, nos termos do artº 836/1 do CPC, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no 
Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022
P´O Escrivão de Direito

Rafael Enoque
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto 6763

República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA – IEDA

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 002/2022
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. O Instituto de Educação Aberta e à Distância –IEDA pretende seleccionar uma empresa de 
Desenvolvimento de Sistema Integrado de Gestão de Informação e Arquivo Electrónico.

2. Assim o IEDA, convida empresas elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os seus 
serviços acima referidos, os interessados deverão fornecer as seguintes informações.
•	 Experiência relevante para realizar este tipo de consultoria;
•	 Ser  especialista em tecnologia  de informação e Comunicação em (TICs);
•	 Descrição de consultorias semelhantes.

2. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Decreto 
nº 5/2016, de 8 de Março, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas 
fornecimentos de Bens e Prestação de Servicos ao Estado, e deve estar inscrito no CEF – 
(Cadastro de Empreiteiros Fornecedores) e no Cadastro Único.

4. Os consultores interessados em participar neste concurso deverão apresentar em carta fechada, 
as manifestações de interesse devem ser elaboradas em língua portuguesa e devem vir em três 
exemplares, incluindo o original.

5.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações adicionais e levantar os termos 
de referência, nas horas normais de expediente.

6. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.30 horas 
do dia 21 de Agosto de 2022 
•	 O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E Á DISTÂNCIA
•	 Estrada Nacional Nº 1, Bairro de Kumbeza - Marracuene,
•	 REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Telefone Cell: 258 874470200
NUIT: 5000058323
E-mail-concursosieda@gmail.com

Maputo, aos 27 de Julho de 2022
A UGEA
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Estrada Nacional Nº1 Bairro Kumbeza–Marracuene - Maputo – Tel: 21759177 Fax: 25821022156-C.Postal  Nº34–Email: ieda.moz@mined.gov.mz

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
———

TRIBUNAL SUPREMO

Escrivão de Direito Provincial

ADITAMENTO AO AVISO
Em aditamento ao aviso publicado na edição de 20 Julho de 2022, do Jornal “Notícias“, que 
comunica da fixação na vitrina do Edifício B do Tribunal Supremo, nos Tribunais Superiores de 
Recurso de Maputo, Beira e Nampula e nos Tribunais Judiciais de Província e ainda pela consulta na 
página Web. www.ts.gov.mz, da lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso 
de promoção, aberto para o preenchimento de vagas, na carreira de Oficiais de Justiça, Categoria 
de Escrivão de Direito Provincial, adita-se a mesma lista à inclusão de mais cinco (5) candidatos 
admitidos e três (3) excluídos, em virtude de entre as reclamações, umas apresentadas dentro do 
prazo e outras fora do prazo, terem sido remetidas pelos tribunais dos reclamantes, depois de o 
júri ter deliberado as reclamações que estavam em sua posse. 

Maputo, aos 29 de Julho de 2022
O Presidente do Júri

Dr. Júlio Waissone Muezucauala
(Secretário Judicial)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE-IP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO
O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade-IP (INNOQ,IP) convida pessoas interessadas, 
colectivas ou singulares a apresentarem propostas fechadas, devidamente assinadas pelos 
proponentes. 
As propostas deverão ser submetidas na Secretaría do INNOQ,IP, até às 15.00 horas do dia 9 
do mês de Agosto de 2022, sito na Av. de Moçambique, parcela 7168/D1/7, Bairro do Zimpeto 
próximo ao Estadio Nacional e a sua abertura está marcada para às 9.00 do dia 10 do mês de Agosto.
As viaturas poderão  ser vistas no horário normal de expediente, no parque do INNOQ-IP, no 
endereço supracitado.
As demais condições poderão ser consultadas no edital afixado na vitrina do Edifício-Sede  do 
Instituto Nacional de Normalização e Qualidade-IP, no qual estão indicados os dados dos bens e o 
valor, não devendo ser apresentada proposta inferior ao de licitação.

Maputo, a 1 de  Agosto de 2022
O Chefe do DAF
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

GOVERNO DO DISTRITO DE NAMUNO

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/UGEA/GOD/NNO/2022
Data de Lançamento: 1/8/2022
Data final de entrega e Abertura: 31/8/2022

1. O Governo do Distrito de Namuno convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas por Lote de Obras 
de:

 Lote-1: Construção de Residência Oficial do Chefe do Posto Administrativo de Papai.
Lote-2: Fiscalização das Obras de Construção de Residência Oficial do Chefe do Posto Administrativo de Papai.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no 
endereço referido no ponto 3, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), por cada Lote.

3. O prazo de validade das propostas será de 60 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 31 de Agosto de 2022 (4ªFeira) às 10.00 horas e 
serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e o endereço, às 10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer.
Endereço:
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Namuno, sita no bairro da expansão

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de: Lote - 1: 60.000,00MT (sessenta 
mil meticais), e
Lote -2: 45.000,00MT (quarenta e cinco mil meticais), válida pelo prazo de 30 dias.

6. A Visita ao local de execução das obras é de carácter obrigatório, no dia 18/8/2022. Para o efeito o concorrente que não 
se fazer presente ao local da visita das obras, sua proposta não será aceite.

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Namuno, a 1 de Agosto de 2022

Autoridade Competente:

Clarinha Poeta Salvador
SECRETÁRIA PERMANENTE DISTRITAL 249

CONVITE PARA PARCEIRO DE INVESTIGAÇÃO AVALIAÇÃO DA 
QUIMIOPREVENÇÃO PERENAL DA MALÁRIA EM CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS

A Quimioprevenção Perenal da Malária (QPM),  anteriormente denominada 
no tratamento intermitente preventivo da malária na infância (TIPi), é 
recomendada pela Organização Mundial de Saúde em zonas de transmissão 
moderada a alta da malária. Crianças pertencentes a grupos etários de alto 
risco de malária podem receber medicamentos antimaláricos em intervalos 
pré-definidos para reduzir o peso da doença. 

O Ministério da Saúde e parceiros implementarão a QPM em 10 distritos de 
Sofala e 1 distrito de Inhambane. 

Uma avaliação rigorosa avaliará a eficácia, custo-efectividade, aceitabilidade e 
viabilidade da QPM nestas áreas para acelerar a aprendizagem e a preparação 
para a expansão noutras áreas apropriadas no país.

Os investigadores em economia de saúde e avaliação de saúde pública são 
convidados a submterem propostas de parceria com a London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, para realizar uma avaliação multidisciplinar da  
QPM na província de Sofala, onde a implementação será apoiada pela PSI.

As propostas deverão ser submetidas até ao dia 12 de Agosto de 2022, no 
seguinte endereço electrónico:    https://lshtm.onlinesurveys.ac.uk/ipti-
moz-rfp-evaluation-partners. Para mais informações e para manifestar o 
seu interesse neste concurso, envie por favor um e-mail para 

ipti-admin@lshtm.ac.uk.
6554

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÕES
De acordo com a alínea “d” do nº 3, do Art. 33, conjugado com o n° 2 do Art. 64, 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, comunica-se  a adjudicação dos concursos de acordo com 
a tabela abaixo:

N° do Concurso Objecto Modalidade Adjudicatário Valor

41A002041/CP/002/2022 Prestação de Serviços de 
Segurança Concurso Público SERAP SEGURANÇA, LDA 1.740.000,00 

Mt 

41A002041/CP/003/2022 Prestação de Serviços de 
Limpeza Concurso Público BRILHO DISTRIBUIÇÕES 1.895.400,00 

MT

41A002041/CP/004/2022

Prestação de Serviços 
de Manutenção de 

Jardinagem Concurso Público SELECT WASH 912.000,00MT

41A002041/CP/006/2022
Fornecimento de uma 

Viatura Concurso Público
INTERCAR - COMÉRCIO 

INTERNACIONAL DE 
AUTOMÓVEIS, LDA

1.265.000,00 
MT

41A002041/AD/007/2022 Fornecimento de Pneus Concurso Público LEADER TREAD DE 
MOÇAMBIQUE, LDA 1.930.040,00 

MT

41A002041/CC/014/2022
Fonecimento de 

Electrodomésticos

Ajuste 
DirectoConcurso 

Por Cotações
AILE SERVIÇOS E 
SOLUÇÕES, LDA 80.145,00MT

Maputo, aos 20 de Julho de 2022
Autoridade Competente
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
OFICIAL JÚNIOR DE GIS

Concurso Nº: 0024/ANAC/USFS/IC/2022
A Fundação Para Conservação da Biodiversidade (BIOFUND), em parceria com a Administração Nacional das Áreas de 
Conservação (ANAC), está a implementar, desde 2021 GIS Project - Technical Assistance to National Conservation 
Area Administration., financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

Neste âmbito e em coordenação com a ANAC, a BIOFUND pretende contratar um Oficial Júnior de GIS que irá trabalhar 
em estreita colaboração com equipa de GIS e Pesquisa da ANAC.

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

Os Consultores interessados em caso de dúvida, poderão obter informação adicional e os Termos de Referência através 
dos endereço electrónico: concursos@biofund.org.mz, 7.30 – 17.00 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do endereço electrónico concursos@biofund.org.mz, 
até às 17.00 horas do dia 15 de Agosto de 2022, o assunto deve ser:”Oficial Júnior de GIS”. A não indicação do 
assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.

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

Tel. 21 499 958
Email: concursos@biofund.org.mz

6707

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROMOVENDO A 
PARTICIPAÇÃO ACTIVA DA MULHER 

NA FISCALIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE

"

"

31
julho

2022

31
julho

2022

www.anac.gov.mz
dia internacional do fiscal

6765

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
Unidade Gestora  Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Balcão de Atendimento Único da Província de Maputo convida empresas interessadas 
e elegíveis a apresentarem propostas em cartas fechadas para o fornecimento dos 
bens e serviços seguintes: 

Número do 
Concurso

Objecto de 
Contratação

Data e Hora de 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
de Visita às 
Instalações

Modalidade 
de 

Contratação

08/BAÚ/
UGEA/2022

Fornecimento de 
Material de Escritório 
e Consumíveis de 
Informática

11/8/2022 às 
9.00

11/8/2022 as 
9.30

Não 
Aplicável

Concurso 
Limitado

09/BAÚ/
UGEA/2022

Fornecimento de 
Géneros Alimentícios 
e Material de Higiene e 
Limpeza

4/8/2022 às 
10.00

4/8/2022 às 
10.30

Não 
Aplicável

Concurso Por 
Cotações

10/BAÚ/
UGEA/2022

Fornecimento 
de Equipamento 
Informático

11/8/2022 às 
11.00

11/8/2022 às 
11.30

Não 
Aplicável

Concurso 
Limitado

11/BAÚ/
UGEA/2022

Fornecimento de 
Serviços de Limpeza e 
Jardinagem

11/8/2022 às 
12.30

11/8/2022 às 
13.00

6/8/2022 às 
9.00

(Sábado)

Pequena 
Dimensão

12/BAÚ/
UGEA/2022

Fornecimento de 
Serviços de Segurança 

11/8/2022 às 
14.00

11/8/2022 às 
14.30

Não 
Aplicável

Pequena 
Dimensão

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os docu-
mentos do concurso e adquirir os mesmos nas instalações do Balcão de Atendimento 
Único, sito na Av. Município, Parcela nº 39B, Foral nº 837 – Cidade da Matola, median-
te o pagamento da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) por 
caderno.

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, à luz do 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Matola, aos 30 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
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A EMBAIXADA DO BRASIL INFORMA:
Se você tem interesse em realizar 

CURSO DE GRADUAÇÃO (BACHARELADO E LICENCIATURA) 
NO BRASIL EM 2023, 

não perca esta oportunidade!

Estão abertas até ao dia 5 de Agosto, as inscrições deste ano 
para o Programa Estudantes-Convênio de Graduação. Confira o 
edital disponível on-line!

ATENÇÃO: todos os candidatos à vagas em universidades 
brasileiras e/ou programas de bolsas de estudo devem ser 
aprovados no exame de proficiência em língua portuguesa 
CELPE-Bras. 

As inscrições para o CELPE-Bras deste ano estão abertas até 
ao dia 6 de Agosto e as provas serão realizadas em Outubro 
próximo.

O Celpe-Bras é o exame brasileiro oficial para comprovação de proficiência 
em português como língua estrangeira aceite em universidades e empresas 
brasileiras, bem como nos processos de revalidação de diplomas médicos e 
de naturalização.

Para mais informações: 
Centro Cultural Brasil-Moçambique
Av. 25 de Setembro, 1728
Telefone: (258) 21306840
E-mail: elizabeth.chicoco@itamaraty.gov.br
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES 
PROJECTO DE ABASTECIMENTO E APOIO INSTITUCIONAL II   

 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  

De acordo com a alínea “d” do nº 3 do artigo 33, nº 2 do artigo 64 do Regu-
lamento de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 
de Março, comunicamos a adjudicação dos concursos abaixo. 

 
 

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

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

www.fipag.co.mz 

01 de Agosto de 2022 

REFERÊNCIA NOME DO  
CONTRATO 

VALOR  
ADJUDICADO 

NOME DO 
ADJUDICADO 

FIPAG/
WASISII/W-
03/19 

Equipamento de 
Furos, Reabilitação 
e Construção de 
Condutas Aduto-
ras, Estação de 
Tratamento de 
Água e Estações de 
Bombagem em 
Pemba 

1,023,839,802.88MT 
(um bilião e vinte 
três milhões, oito-
centos e trinta e nove 
mil, oitocentos  e 
dois meticais e oiten-
ta e oito centavos) 

China Geo 
Engineering  
Corporation 

FIPAG/
WASISII/W-
4/19 

Reabilitação e 
Construção de 
Centros Distribui-
dores e Rede de 
Distribuição em 
Pemba 

677.203.686,61MT 
(seiscentos e setenta 
e sete milhões, du-
zentos e três mil, 
seiscentos e oitenta e 
seis meticais e ses-
senta e um centavos) 

Synohydro 
Corporation 

Ltd 

FIPAG/
WASISII/W-
5/19 

Reabilitação da 
Estacão de Trata-
mento de Água 
(ETA), incluindo o 
Canal de Pré-
tratamento e Rea-
bilitação da Capta-
ção de Água de 
Dingue-Dingue na 
Beira 

832.440.535,38MT 
(oitocentos e  trinta e 
dois milhões, quatro-
centos e quarenta 
mil, quinhentos e 
trinta e cinco meti-
cais e trinta e oito 
centavos) 

Synohydro 
Corporation 

FIPAG/
WASISII/G-
5/21 

Fornecimento de 
Serviços de Tradu-
ção de Documentos 

3.486.600,00MT 
(três milhões, quatro-
centos e oitenta e 
seis mil  e seiscentos 
meticais)  

Jossefa  
Frederico  

Tembe 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL 

E NOTARIADO DE MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE OTÍLIA AUGUSTA 

FERNANDO MAURÍCIO

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
seis de Abril de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas treze 
verso a catorze verso, do livro 
de notas para escrituras diver-
sas número dois “A”, barra dois 
mil e dois, desta Conservatória, 
perante mim, Sérgio João 
Soares Pinto, Conservador e 
Notário Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Otília 
Augusta Fernando Maurício, 
que era viúva, natural de Ma-
puto, com última residência no 
Bairro da Malanga, distrito de 
Chamanculo, cidade de Maputo.
Que a falecida não deixou testa-
mento ou qualquer outra dispo-
sição de última vontade. Ainda 
pela mesma escritura pública 
foram declarados como univer-
sais herdeiros dos seus bens, 
seus filhos: Guilda Augusta Ha 
Kam, casada, George Augusto 
Kam Sing, solteiro, maior, Alfre-
do Maurício Kam Sing, solteiro, 
maior, Maria Prudência da Con-
ceição Mougueret, divorciada e 
Cláudia da Conceição Mougue-
ret, solteira, maior, todos natu-
rais e residentes na cidade de 
Maputo, exceptuando George Au-
gusto Kam Sing, que se encontra 
a residir em Portugal.

Que não há quem com eles con-
corra à sucessão e da herança 
faz parte bem imóvel.

Está Conforme
Marracuene, aos 15 de Julho de 

2022
A Conservadora e Notária 

Técnica
(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 
o réu Luigi Franco Nanni, de nacionalidade belga, residente 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 30/2022-E, que por esta Secção lhe move Hermínea Mutemba, 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 pela autora para todos efeitos legais.

Maputo, aos 27 dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate 6770

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º 

andar

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

JOÃO NJEWA
Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de oito 
de Julho de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas nove a 
onze, do livro de notas para es-
crituras diversas número cento 
e cinco, traço “E”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante FÁTI-
MA VALENTE SITÓI BATA, licen-
ciada em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de JOÃO 
NJEWA, no estado de solteiro, 
natural de Metangula-sede, resi-
dente que foi nesta cidade.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direit-
os, sua esposa Eugénia Moisés 
Mitudo, natural de Muati-
de-Muidumbe e seus filhos: 
Boaventura Milagre Njewa, 
casado com Angelina Celma 
Paulo Come Njewa no regime 
de comunhão geral de bens, 
João Gregório Njewa, casado 
com Nélia Marília de Ângela Sei-
uane no regime de comunhão de 
bens adquiridos e Paulina Ilda 
Njewa, solteira, maior, todos 
naturais de Maputo e residentes 
nesta cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 10 de Julho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-
se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 8736L para Ouro e Minerais 
Associados, no distrito de Luenha, na província de Tete, a favor da requerente NSJ - Enterprise 
Group & Investiment, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -16   46  20,00 32   58  20,00
2 -16   46  20,00 33   01  20,00
3 -16   49  40,00 33   01  20,00
4 -16   49  40,00 33   04  50,00
5 -16   57   0,00 33   04  50,00
6 -16   57   0,00 32   58  20,00

Maputo, aos 21 de Junho de 2017

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º 

andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ARNALDO 
SILVESTRE MACARINGUE

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de vinte 
e sete de Julho de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas cento e 
quarenta e um a cento e quaren-
ta e três, do livro de notas para 
escrituras diversas número cen-
to e cinco, traço “E”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante Fáti-
ma Valente Sitói Bata, licen-
ciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Arnaldo 
Silvestre Macaringue, no esta-
do de solteiro, maior, natural de 
Chibuto, residente que foi nesta 
cidade. 
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens móveis e 
imóveis de seu pai e esposo Ar-
naldo Silvestre Macaringue, 
sua esposa Celeste Armando 
Matusse, seus filhos: Cristóvão 
Arnaldo Macaringue, Carola 
Arnaldo Macaringue, Nik Ar-
naldo Macaringue e Francisco 
Arnaldo Macaringue, naturais 
de Maputo e residentes nesta 
cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 28 de Julho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial 
deste Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de 30 
(trinta) dias, citando os exe-
cutados: DÉLIO ANTÓNIO DE 
JESUS TRINDADE DOS SANTOS, 
casado, de nacionalidade portu-
guesa, titular do DIRE número 
05PT00005570B, emitido aos 
18 de Dezembro de 2012, pela 
Direcção Nacional de Migração, 
contribuinte fiscal nº 105027893, 
com último endereço conheci-
do em Tete, no Bairro Francisco 
Manyanga, UC Sérgio Vieira, con-
tactável pelos nºs: 86-6663574 
ou 84-4814820 e NELMA NIKITA 
JOSÉ AFONSO DE CARVALHO, 
casada, de nacionalidade moçam-
bicana, titular do BI número 
0501100101171J, emitido aos 
18 de Dezembro de 2012, pela 
Direcção Nacional de Migração, 
contribuinte fiscal nº 105027893, 
com último endereço conheci-
do em Tete, no Bairro Francisco 
Manyanga, UC Sérgio Vieira, con-
tactável pelos nºs: 86-6663574 
ou 84-4814820, ora ausentes em 
parte incerta, para, no prazo de 
10 (dez) dias, que começa a cor-
rer depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da data da segunda 
e última publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, pagarem ao 
exequente BANCO ÚNICO, SA, a 
quantia de 1 277 872,30MT (um 
milhão, duzentos e setenta e 
sete mil, oitocentos e setenta e 
dois meticais e trinta centavos), 
em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária para o Pagamento de 
Quantia Certa nº 125/19-N-M, 
que pelo Juízo deste Cartório lhes 
move o referido exequente ou, no 
mesmo prazo, nomearem à pen-
hora bens suficientes para tal pa-
gamento e do mais que acrescer 
ou deduzirem a oposição que ti-
verem, nos termos do artigo 811º, 
nº 1 do CPC, sob pena de, não o 
fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, nos termos do arti-
go 836/1 do CPC, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da 
petição inicial, que se encontra ar-
quivado no Cartório desta Secção 
à sua disposição, onde poderão le-
vantar dentro das horas normais 
de expediente.

Maputo, aos 20 de Junho de 2022
O Escrivão de Direito

Rafael Enoque
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

58A0003051/Concurso Público N.º15/OE E FUNDOS EXTERNOS/UGEA/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA FÍSICA E ARMADA PARA O
EDIFÍCIO-SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE EM MARRACUENE E PARA O 

LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA NA PROVÍNCIA DE TETE

1. O Instituto Nacional de Saúde convida pessoas colectivas, nacionais ou estrageiras, interessadas e 
que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para prestação de 
Serviços de Segurança Física e Armada para o Edifício-Sede do Instituto Nacional de Saúde em 
Marracuene e para o Laboratório de Saúde Pública localizado na cidade de Tete.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou levantá-los no endereço indicado no número 4, deste anúncio, pela importância não reembolsável 
de 1.000,00MT (mil meticais), munidos de um PEN DRIVE. O pagamento deverá ser em depósito 
directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTO DE PESQUISA DE VACINAS Nº 004403513002).

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do dia 23/8/2022 e serão 
abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 23/8/2022, na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Sita na Estrada Nacional Nº. 1, Parcela 3943, Vila de Marracuene

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.

A Autoridade Competente

11178

Petróleos de Moçambique, S.A.

ANÚNCIO DE CONSULTA PÚBLICA
PROJECTO DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL OCEÂNICO DE PEMBA

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DE ÂMBITO

Com a finalidade de promover a melhoria e expansão dos seus produtos e serviços, a Petróleos 
de Moçambique, S.A. pretende implementar o Projecto de Expansão e Modernização do Terminal 
Oceânico de Pemba, situado na zona industrial da Cidade de Pemba, no Bairro Cimento.

De acordo com o Regulamento para o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto n.º 
54/2015 de 31 de Dezembro) a Autoridade Ambiental classificou as actividades propostas como 
de Categoria A, que exige a realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Para o efeito a 
Petromoc contratou a EnAmbiente – Engenharia e Ambiente Limitada, para conduzir o processo 
de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) do projecto proposto para fins de Licenciamento 
Ambiental, que de momento se encontra em fase de Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e 
Definição de Âmbito. 

Como parte do processo de AIA em cumprimento com o Decreto supracitado e a Directiva Geral 
para o Processo de Participação Pública (Diploma Ministerial n.º 130/2006 de 19 de Julho), a 
EnAmbiente convida as Partes Afectadas e Interessadas e ao público em geral a participar da 
Reunião de Consulta Pública para apresentação dos resultados do rascunho do EPDA, a ser 
realizada no dia 16 de Agosto de 2022, no Salão da Cruz Vermelha de Moçambique, na Cidade de 
Pemba, pelas 9.00 horas da manhã. Esta reunião tem por objectivo informar, esclarecer e recolher 
as principais preocupações e sugestões referentes ao projecto.

Informa-se que o rascunho do Relatório de EPDA está disponível para consulta nas seguintes 
instituições: 

Província de Maputo 
•	 Petróleos de Moçambique, S.A. (Petromoc) – Praça dos Trabalhadores, n.º 9, 1º Andar, 

Cidade de Maputo.
•	 Engenharia e Ambiente, Limitada (EnAmbiente) – Rua da resistência, n.º 801, R/C, Cidade 

de Maputo.
•	 Direcção Nacional do Ambiente (DINAB) – Rua da Resistência, n.º 1746, 7º andar, Cidade 

de Maputo.
Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis - Avenida 25 de Setembro (edifício 
do antigo Ministério de Energia), 1º Andar. 

Província de Cabo Delgado
•	 Direcção Provincial de Recursos Minerais e Energia (DIPREME) - Rua 1º de Maio, n.º 740, 

Bairro do Cimento, Cidade de Pemba.
•	 Serviço Provincial do Ambiente (SPA) – Avenida da Marginal (em frente a Praça Samora 

Machel), Bairro Cimento, Cidade de Pemba. 

Para mais informações, por favor contacte a EnAmbiente, situada na Rua da Resistência, n.º 801, 
R/C, Cidade de Maputo.
Att: Dinércia Cristina Roberto Macaringue 
Telefone:  +258 87 073 3585
E-mail: dmacaringue@enambiente.co.mz ou enambiente.geral@gmail.com   

  Maputo, a 1 de Agosto de 2022.

Sempre Presente 6778

       CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
CONCURSO PÚBLICO Nº.022/ADPP/2021- Fornecimento de bicicletas 

O projecto “Mozambique Local TB Response”, implementado pela ADPP Moçambique, com fundos da USAID, no âmbito 
das actividades de capacitação das entidades locais e das comunidades para providenciar serviços de qualidade na 
área da tuberculos nas Províncias de Zambézia, Nampula, Sofala e Tete, pretende receber propostas para fornecimento 
de bicicletas. Neste contexto, a ADPP convida as empresas elegíveis a apresentar as suas propostas, conforme a 
necessidade abaixo indicada.

ITEM DESCRIÇÃO QTD
1 Bicicletas de raio 26 quadro grosso 520

1. Os concorrentes interessados poderão solicitar o caderno de encargo do concurso através do EMAIL  
procurement.geral@adpp-mozambique.org

2. O prazo de validação mínima das propostas deve ser de 60 dias, contados a partir da data-limite de entrega 
das propostas.

3. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado e incluindo envelope fechado, cópia da proposta, 
ambos visivelmente escritos CONCURSO 022/ADPP/2022 fornecimento de bicicletas.

4. A data-limite para apresentação das propostas é 11/8/2021, às 14.00 horas, na Sede da ADPP em Maputo, sita 
na Av. Massacre de Wiriamo, 258 Machava, Matola, Moçambique. As propostas apresentadas fora do prazo e 
hora indicados não serão aceites nem recebidas.

5. Serão qualificadas para avaliação as propostas que reunirem a mínima qualificação jurídica, técnica e fiscal.
6. O concurso será realizado de acordo com os regulamentos de licitação da ADPP Moçambique e em conformidade 

com as políticas do doador.
NOTA: A ADPP Moçambique reserva-se o direito de efectuar visitas aos fornecedores sempre que se julgue 
necessário.

 ADPP MOÇAMBIQUE
Av. Massacre de Wiriamo,258, Machava, Matola, Moçambique, Tel. 21750106  Cel. 823092050
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ANÚNCIO DE VAGA

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS

Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo, que opera na área de Comunicação Social, pretende 
admitir para a sua delegação na província de Tete, um (1) Técnico para Serviços de Administração e 
Vendas. 

REQUISITOS EXIGIDOS:

	Nível médio Comercial (Publicidade/Marketing ou Relações Públicas), ou; 

	12ª Classe e curso de formação profissional com certificação em Vendas ou Marketing e Publicidade 
ou Relações Públicas e experiência profissional comprovada de no mínimo dois (2) anos na função;

	Ter residência ou condições para residir na Cidade de Tete;

	Idade compreendida entre 18 e 30 anos;

	Conhecimentos de informática, nomeadamente MS Office e ferramentas de correspondência 
electrónica;

	Conhecimentos de pacotes informáticos de gestão. Saber operar com o sistema PHC constitui 
vantagem; 

	Organizado, metódico e com capacidade de trabalhar por objectivos;

	Habilitado com carta de condução 

	Domínio da língua portuguesa;

	Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário normal de trabalho.

RESPONSABILIDADES

	Angariar publicidade para inserção nos jornais;
	Angariar assinantes para os jornais físicos e digitais;
	Expandir a rede de distribuição dos jornais nos distritos;
	Fazer vendas dos produtos da Livraria
	Emitir todo o tipo de documentos de facturação (Facturas, VD´s, Notas de Débito e de Crédito, 

Recibos, etc);
	Fazer cobranças aos clientes;
	Elaborar Folhas de Caixa diárias;
	Fazer gestão do Fundo de maneio;
	Fazer a gestão do consumo dos combustíveis;
	Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e/ou legais
	Produzir relatórios de actividades;
	Realizar outras tarefas administrativas que permitam o normal funcionamento da delegação.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com Referência 13-6773 e inscrição 
VAGA DE TÉCNICO DE ADMINSITRAÇÃO e entregues no balcão da Delegação da Sociedade do Notícias,  
na província de Tete, sita na Av. 24 de Julho, até às 15.30 horas do dia 15 de Agosto de 2022.

Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão consideradas. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 

As candidaturas devem ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação; cópias de Certificados de 
Habilitações Académicas e/ou Profissionais; Curriculum Vitae; Carteira de Condução;

AVALIAÇÃO

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos à entrevistas, provas e outros procedimentos 
internos para recrutamento.

Nota: Incentiva-se a candidatura de mulheres.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MONAPO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MONAPO

(Gabinete do Presidente) 

AVISO 
(DE COMPARÊNCIA)

O Conselho Municipal da Vila de Monapo, através 
Gabinete do Presidente, pede a comparência 
para tratar de assuntos do seu interesse, no dia 
2 de Agosto de 2022, pelas 10.00 horas, dos 
senhores a seguir mencionados:

1. Essiaca Carlito Baissa;

2. Isac Manuel Fonseca; 

3. Jorgina Amorim; 

4. Moisés Manuel da Silva; 

5. Tomé Romão João Norberto.

Apela-se a pontualidade e a falta de comparência, 
a instituição não se responsabiliza pelas 
consequências.

Monapo, 29 de Julho de 2022
O Chefe do Gabinete
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS 
HÍDRICOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

AVISO
Em conformidade com o Despacho de 23 de Fevereiro de 2022, 
da Sua Excelência a Senhora Ministra da Administração Estatal 
e Função Pública, nos termos do artigo 6 do Regulamento de 
Concurso, aprovado pelo Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de 
Julho, informa-se que encontram-se afixadas as listas dos candidatos 
admitidos e excluídos ao concurso de contratação de dois (2) 
Técnicos Superiores com formação em Engenharia Civil ou Áreas 
Afins, a que se refere o aviso publicado no Jornal ‘‘Notícias’’, edição 
do dia 18 e 19 de Abril de 2022.  

Maputo, a  1  de Agosto de 2022

O PRESIDENTE DO JÚRI
(Ilegível) 

Rua da Imprensa Talhão nº 162, Tel: 21322191/2;  82-3097310; Fax: 21312571; Caixa Postal 1611; 
email:geral@dnaas.gov.mz 6765
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

SERVIÇO NACIONAL DE MIGRAÇÃO
Direcção Provincial de Migração da Cidade de Maputo 

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos de alínea c) do nº 2 do artigo 32 conjugado com nº 2 do artigo 64, 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 Março, comunica-se a adjudicação dos concursos de acordo com a tabela abaixo:

Nº. do Concurso Objecto Modalidade Adjudicatária Valor do contrato

013/UGEA-DPMCM/CL/
MINT/2022

Fornecimento de consumíveis 
informáticos Concurso Limitado PAPELARIA E SERVIÇOS AGENDA LDA 1.152.600,60MT

016/UGEA-DPMCM/CL/
MINT/2022

Fornecimento de Combustível 
e Lubrificantes Concurso Limitado

BGNJ COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 1.358.101,60MT

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

A Entidade Contratante 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO PARA VENDA
Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos 
de Carta Precatória, registados sob o número 01/22/H, extraídos dos Autos 
de Execução Ordinária nº 60/2021-N, em que é exequente Mota-Engil, 
Engenharia e Construção S.A. (Delegação de Moçambique, representada pelos 
seus mandatários judiciais, os Drs. Tomás Timbane, Alfredo Pascoal e Outros), 
com domicílio profissional na cidade de Maputo, devendo se fazer presente com o 
fiel depositário e CGMI - Promoção, Gestão e Mediação Imobiliária, Lda., com 
sede no Condomínio Janelas do Rio, Estrada Nacional nº 4, precisamente no Km 27 
(por trás da placa colocada na EN4, com a indicação Km27), no Bairro Tchumene 
- Matola, província de Maputo, a correr termos processuais na Primeira Secção 
(Comercial) do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, para o pagamento da 
quantia de 125 439 000,00MT (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e 
trinta e nove mil meticais), e que foi designado o dia 19 (dezanove) de Agosto 
de dois mil e vinte e dois, pelas treze horas, para a abertura de propostas em 
carta fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal até trinta 
minutos antes da hora marcada para a venda, em primeira praça, dos bens abaixo 
indicados:  

Verba I
Imóvel descrito na Conservatória do Registo e Notariado da Matola, sob o nº 5.706 
a fls. 175, livro B/16, inscrito provisoriamente por falta de título, sob o nº 6.952 a 
fls. 72, do livro G/11, a favor de CGMI-Promoção, Gestão e Mediação Imobiliária, 
Lda., na província de Maputo - pelo valor de USD 155 000, correspondente a 9 
991 000,00MT (nove milhões, novecentos e noventa e um mil meticais);

Verba II
Imóvel descrito na Conservatória do Registo e Notariado da Matola, sob o nº 5.708 
a fls. 176, livro B/16, inscrito provisoriamente por falta de título, sob o nº 6.952 a 
fls. 72, do livro G/11, a favor de CGMI-Promoção, Gestão e Mediação Imobiliária, 
Lda., na província de Maputo - pelo valor de USD 155 000, correspondente a 9 
991 000,00MT (nove milhões, novecentos e noventa e um mil meticais);

Verba III
O imóvel descrito na Conservatória do Registo e Notariado da Matola, sob o nº 
4.956 a fls. 150, livro B/14, inscrito provisoriamente por falta de título, sob o nº 
6.952 a fls. 72, do livro G/11, a favor de CGMI-Promoção,  Gestão e Mediação 
Imobiliária, Lda., na província de Maputo - pelo valor de USD 1 636 000, 
correspondente a 105 457 000,00MT (cento e cinco milhões, quatrocentos e 
cinquenta e sete mil meticais).
As propostas devem mencionar preço superior constante da avaliação, no valor 
global de USD 1 946 000,00 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil 
dólares norte-americanos), com o câmbio do dia.

Matola, aos vinte e oito do mês de Julho do ano dois mil e vinte e dois.

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça
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“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

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

Motorcare - NISSAN     |    ICEF – Microcrédito    I    MOZSHAQ – Consultoria e Serviços   |  CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA 
Conselho Municipal da Cidade de Vilanculos  |   Conselho Municipal da Vila da Massinga  |  IGEPE

PADRINHOS DO PROJECTO
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

Residentes de Mbongoene 
pedem energia eléctrica
OS moradores do bairro Mbongoene, no distrito 
de Chonguene, estão desapontados com as au-
toridades locais por estarem, alegadamente,  a 
atrasar o processo de electrificação das suas re-

sidências. Ouvidos pelo “Notícias” afirmam não 
entender porquê não têm energia, enquanto os 
postes passam, nalguns casos, defronte das suas 
residências. 

Aposta na agro-pecuária dá novo alento à formação de professores

educandos estão capacitados 
para intervir também nesta 
área.

A ideia, segundo a gesto-
ra, é incutir ao estudante uma 
mentalidade proactiva, por 
forma a estar preparado para 
qualquer tipo de ambiente 
que for a encontrar no pós-
-formação.

“Ensinamos aos forman-
dos a não viverem só do sa-
lário, ao mostrar que podem 

produzir ou fazer outras coi-
sas que possam trazer bene-
fícios. Assim, vão trabalhar e 
saber aproveitar a terra colo-
cando uma horta”, disse.

A funcionar desde 2011, o 
instituto já colocou no mer-
cado do trabalho perto de 
500 professores do Ensino 
Primário, estando, actual-
mente, em formação outros 
399.

Entretanto, a instituição, 

carece de um autocarro para 
facilitar a movimentação dos 
formandos para as práticas 
pedagógicas nas escolas.

Por essa razão,  os pais e 
encarregados de educação 
são obrigados a custear as 
despesas de transporte dos fi-
lhos para os estágios.

“A falta de transporte 
preocupa-nos bastante. Seria 
bom que tivéssemos pelo me-
nos um mini-bus de 36 luga-

res”, disse.
Acrescentou que a insti-

tuição se debate com as difi-
culdades de acesso à rede de 
telefonia móvel e aos serviços 
de internet. “Isso comprome-
te, sobremaneira, a realiza-
ção de trabalhos de pesquisa. 
Neste momento, dispomos 
de uma sala de informática 
sem acesso à internet e possui 
computadores que precisam 
de manutenção”, lamentou.

CHONGOENE

Agro-pecuária é aposta 
na formação de professores

O 
INSTITUTO de For-
mação de Professo-
res de Chongoene 
(IFPC) está a apos-
tar na produção 

agrícola e pecuária, com vista 
a reduzir os gastos com a ali-
mentação dos alunos em re-
gime de internato.

Com uma área de cerca 
de seis hectares, a instituição 
está a produzir hortícolas, le-
guminosas, mandioca e milho 
para garantir a diversificação 
da dieta alimentar. 

Maria Alda Cossa, direc-
tora do instituto, disse que a 
produção é feita em todas as 
estações do ano e o centro tem 
estado a poupar significativa-
mente o orçamento alocado 
para as despesas de funciona-
mento, visto que já não preci-
sa comprar produtos frescos, 
como hortícolas e feijão.

Com a conjuntura inter-
nacional, que influenciou 
a subida do preço do tri-
go, aquele centro tem aposta-
do na mandioca para alternar 
com o pão ao pequeno-almo-
ço. Referiu que desta forma 
não tem havido reclamações 
em relação à alimentação. 

“Aqui, nós não podemos 
reclamar de fome, porque 
produzimos o suficiente para 
o consumo”, explicou.

Apontou que para além 
da formação psicopedagógi-
ca, a instituição tem privile-
giado a agro-pecuária, como 
complemento, pelo que os 

A ASSEMBLEIA Provincial 
(AP) de Gaza desafiou o exe-
cutivo a encontrar soluções 
definitivas para a operacio-
nalização de vários mercados 
votados ao abandono em toda 
a província.

A preocupação foi apre-
sentada pelo respectivo presi-
dente, José Tsambe, ao intervir 
na IX Sessão Ordinária da AP. 
Na ocasião, considerou a ques-
tão dos mercados de “desola-
dora”, apelando por isso para 
“uma maior sensibilização 
dos cidadãos a fazerem o seu 
aproveitamento integral, visto 
terem sido construídos a custa 
de muito sacrifício”, disse.

São cerca de dez merca-
dos que nunca foram efecti-
vamente utilizados desde a 
sua construção, para além de 

outros abandonados, que os 
mandatários querem ver em 
pleno uso.

Na lista consta o Mercado 
de Chongoene, financiado pela 
União Europeia, no âmbito do 
Projecto de Desenvolvimento 
Económico Local (PRODEL).

A infra-estrutura foi cons-
truída para acolher vendedo-
res ambulantes e do Mercado 
Senta-Baixo, mas desde a sua 
inauguração, em 2019, nun-
ca foi usado, apesar dos ape-
los aos vendedores para a sua 
ocupação. Ainda no distrito de 
Chongoene, concretamente 
em Nhacutse, também há um 
espaço idêntico que há muito 
aguarda por ocupação. 

Através do PRODEL tam-
bém foram construídos baza-
res em Massangena e Mabalane 

ora subaproveitados.
Em Chigubo, os vendedo-

res alegam falta de clientes e 
optam por estar fora do recin-
to. Na cidade de Chibuto, tam-
bém acontece o mesmo, sob a 
alegação de concorrência des-
leal por parte dos informais.

Entretanto, os membros da 
AP, através das diversas comis-
sões de trabalho, destacaram 
os avanços significativos regis-
tados nos distritos, com desta-
que para a vedação eléctrica na 
zona de Memo, em Macuácua, 
no distrito de Mandlakazi, que 
visa reduzir o conflito entre 
o Homem e fauna bravia,  o 
aproveitamento responsável 
do furo artesiano de Zinhane, 
em Chigubo, que estão a trazer 
benefícios económicos para a 
população.

Assembleia provincial preocupada com o abandono dos mercados

Mercados abandonados
deverão ser reactivados 

OS casos de tóxico-dependên-
cia entre adolescentes e jovens 
está a preocupar as autorida-
des do distrito de Xai-Xai, em 
Gaza, que buscam formas para 
estancar o mal.

A preocupação foi apre-
sentada há dias pelo adminis-
trador do distrito de Xai-Xai, 
Carlos Buchile, num encontro 
com jovens locais, orientado 
pela governadora Margarida 
Chongo. 

Segundo a dirigente, bebi-

das com elevado teor alcoólico, 
drogas como heroína e haxixe, 
estão a destruir a vida de mui-
tos jovens da cidade capital da 
província.

As autoridades não avan-
çaram a proveniência das dro-
gas, nem os prováveis reven-
dedores, porém, outras fontes 
confidenciaram que a zona de 
Micadjuine, na parte alta da 
cidade, tem sido o principal 
ponto de distribuição e con-
sumo de estupefacientes no 

distrito.
O grito de socorro também 

vem dos pais e encarregados 
de educação que abordaram a 
problemática durante um en-
contro popular realizado no 
bairro Patrice Lumumba, no 
qual denunciaram a circulação 
de uma droga perigosa deno-
minada “nhaupe”. 

Entretanto, o diálogo en-
tre a governadora de Gaza e a 
juventude versou sobre três 
temas, nomeadamente a em-

pregabilidade juvenil, uso das 
redes sociais, combate ao con-
sumo de drogas e uniões pre-
maturas. 

O presidente da Mesa da 
Assembleia do Conselho Dis-
trital  da Juventude de Xai-Xai, 
Osvaldo Mondlane, pediu mais 
oportunidades na formação 
profissional, no emprego e fa-
cilidades na obtenção de fun-
dos para o empreendedorismo, 
além da ajuda para a constru-
ção de habitações.

Proliferação de drogas preocupa em Xai-Xai
Na sua intervenção, a go-

vernadora de Gaza disse que 
a melhor forma de reduzir o 
problema do álcool e drogas é a 
vigilância permanente dos pais 
e da comunidade. Apelou para 
a busca de alternativas viáveis 
para resolver os seus proble-
mas. “Estamos felizes porque  

também temos jovens que, 
mais do que colocarem pro-
blemas, são parte das soluções 
inovadoras e criativas para os 
vários problemas sociais e eco-
nómicos da província”, defen-
deu.

Mapandzene quer a ju-
ventude na liderança dos pro-

cessos de desenvolvimento, 
transformando a terra e os re-
cursos hídricos existentes em 
riqueza, contribuindo, desta 
forma, para a redução do de-
semprego, fome, pobreza e 
altos preços dos produtos ali-
mentares.

No quadro do combate ao 

desemprego, o executivo pro-
vincial disponibilizou, este 
ano, mais de 61 kits de serra-
lharia, electricidade, culinária, 
corte e costura, material de be-
leza e carpintaria para os jovens 
dos distritos de Massangena, 
Chigubo, Mapai, Mabalane e 
Mandlakazi gerarem renda.

MÉDICOS cubanos afectos ao Hospital 
Provincial de Xai-Xai prestaram, há dias, 
assistência médica gratuita a cerca de 100 
pessoas da aldeia Fidel Castro, no distrito 
de Chongoene.

A acção esteve enquadrada nas come-
morações do 26 de Julho, dia do assalto ao 
quartel de Moncada, que antecedeu a re-

volução cubana.
O gesto foi dirigido, particularmente, 

à população da terceira idade e mulheres.
Os promotores da iniciativa justifica-

ram o evento com a necessidade de apro-
ximar os médicos à população, que nem 
sempre tem conseguido ter acesso aos cui-
dados de saúde, sobretudo para algumas 

doenças, em particular.
Lembre-se que, o assalto ao quartel 

Moncada, em Santiago de Cuba, a 26 de Ju-
lho de 1953, foi o principal evento que an-
tecedeu a Revolução Cubana de 1959. Li-
derada pelo então estudante Fidel Castro, 
esta tinha por objectivo, destituir o general 
Fulgêncio Baptista. 

A GOVERNADORA Margarida Chongo 
afirmou que as calamidades naturais, as 
pragas, doenças e a exiguidade de fundos 
impediram o executivo de materializar 
todas as metas estipuladas para os primei-
ros seis meses deste ano.

Falando na IX Sessão Ordinária da As-
sembleia Provincial, Margarida Chongo 
referiu, a título de exemplo, que a escassez 
de chuvas e as inundações foram respon-
sáveis pela perda de 58.109 hectares, mais 
ou menos 10 por cento da área semeada.

De acordo com o executivo de Gaza, 
o ideal seria metade do planificado para o 
PES 2022, “mas devido aos condicionalis-
mos, de vária ordem, 117 actividades atin-

giram a meta (realização igual ou superior 
a 100 por cento), 34 quedaram-se entre 
50 e 99 por cento, e 32 outras são consi-
deradas críticas, pois mostram a necessi-
dade de maior esforço,  por possuírem, no 
período em análise, uma realização igual 
ou inferior a 49 por cento”, explicou.

Apesar dos constrangimentos na área 
económica, afirmou que na esfera social 
houve progressos significativos, desta-
cando-se a componente do abastecimen-
to de água em que a taxa de cobertura 
situa-se em 64,10 por cento, face a 61,95 
de igual período do ano transacto. 

Destacou ainda a abertura de seis 
novas escolas primárias e a elevação de 

quatro estabelecimentos de ensino se-
cundário, beneficiando 942 alunos e 320 
discentes, respectivamente.

Ainda este ano, o executivo compro-
mete-se a criar 15.076 novos postos de 
emprego e alocar 15 kits de auto-empre-
go.

“Estes indicadores económicos e so-
ciais, não obstante os desafios com que 
nos deparamos, reforçam a nossa convic-
ção de que até ao fim do ano a situação da 
província poderá melhorar consideravel-
mente”, vaticinou a chefe do executivo de 
Gaza, acrescentando que, para o aumento 
da produção e da produtividade, conta 
com o apoio da população e parceiros. 

NA ALDEIA FIDEL CASTRO

Médicos cubanos 
dão assistência gratuita

Executivo provincial 
com metas comprometidas FO

TO
S 
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ANGÉLICA Francisco, que é moradora de 
Mbongoene há sete anos, fala de situações 
de facilitação para se conseguir corrente 
eléctrica. “Dão primazia aos cidadãos com 
maior poder financeiro, em detrimento dos 
que têm baixa renda”, apontou. 

Disse não entender o facto dos postes 
de energia passarem por suas residências 
para electrificar outras zonas, sendo que 
eles nunca são contemplados.  “É muito 
frustrante de noite ver que há energia por 
perto, mas as nossas casas estão às escuras. 
Ainda somos obrigados a usar painéis sola-
res e lanternas numa zona em que merecia 

ter energia eléctrica da rede nacional”, afir-
mou.
ISABEL Uamusse também questiona 
os critérios usados pela EDM na ilumi-
nação dos bairros. “O que estão a fazer 
contraria a iniciatiazva do Presidente da 
República, que é a eletrificação gratuita 
para todos os cidadãos. Não sabemos o 
que realmente querem”, refere.
JÁ Gabriel Cumbe disse estar cansado de 
tantas promessas que nunca são concre-
tizadas. 

“Estamos a pedir que viabilizem o 

projecto de energia para nós, porque pre-
cisamos do recurso para desenvolvermos 
a zona”, disse.
BIA Mussane, por seu turno, afirma que 
“a morosidade da EDM em providenciar 
energia preocupa-nos. Parece que ela 
escolhe os bairros que merecem ter cor-
rente eléctrica, sem avaliar as necessida-
des da população no seu todo. E a falta de 
energia eléctrica afecta a nossa segurança 
e saúde, sendo que as pessoas são agredi-
das e assaltadas em locais escuros ”, re-
feriu.

Angélica Francisco Isabel Uamusse Bia Mussane Gabriel Cumbe
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RITA GONÇALVES

‘‘QUE a tua vida não seja uma vida esté-
ril. - Sê útil. - Deixa rasto. - Ilumina com 
o resplendor da tua fé e do teu amor”. (Ca-
minho,

1)
Gostaria de conseguir escolher outro 

ponto do ‘‘Caminho’’ porque, de facto, 
existem outros que me acompanham mui-
to, mas este é o tal. O que está sempre lá 

e cá.
Sou doméstica, mãe de 7 e nem sempre 

é fácil me sentir útil, porque o tempo não 
paga contas, não permite voar mais alto e 
as exigências são cada vez maiores. E se 
nalguns meios, se fala dos benefícios de 
ser mãe a tempo inteiro, também é verdade 
que as concretizações profissionais, espe-
cializações e os cargos brilham muito. 

E, realmente, tem de ser assim. De ta-
chos, panelas, fraldas, trabalhos de casa, 

lavagem de roupa e limpezas, todos sabem 
o básico, agora de trigonometria, biomedi-
cina molecular, nanotecnologia,cuidados 
médicos, contabilidade, materiais, dessas 
coisas só alguns sabem.

Às vezes, não me é fácil sentir útil, mas 
nessas alturas lembro-me muito deste pon-
to. Não interessa o que eu sinto, tenho de 
passar por cima disso, e perguntar-me se 
sou ou não útil. A questão não é se sou lu-
crativa ou rentável. A questão é que quan-

do cozinho,  varro, faço as camas, ponho 
roupa a lavar, arrumo os livros, cadernos 
e brinquedos, quando vou colher flores 
para a jarra, não deixo faltar o essencial na 
despensa, quando posso ir buscar à esco-
la, quando posso levar ao conservatório a 
meio da tarde e ficar à espera, quando faço 
panquecas com os mais pequenotes, sou 
útil? Sou-lhes útil? O meu tempo é útil a 
8 pessoas? Algum rasto vou deixar na vida 
destas pessoas?

UM dos problemas da cidade de Maputo é 
a mudança repentina de serviços e de no-
mes de estabelecimentos comerciais de re-
ferência, cuja actividade marcou gerações.

As casas de pasto são um grande exem-
plo do “assassinato” de nomes de casas len-
dárias, muitas vezes em troca de serviços, 
cuja vocação nada tem a ver com o que lá 
se fazia antes.

A economia de mercado, liberalizada, é 
caracterizada por crises que vão afogando 
os empreendedores de tempos em tempos e 
pela concorrência. Neste contexto, cada um 
é livre de procurar a sua forma de sobrevi-
vência, pois até poder-se-ia questionar: e o 
nome mata a fome? Mesmo reconhecendo 
que não, ainda assim tomei a liberdade de 
comentar algo que me deixou preocupada e 
com um sentimento de nostalgia. Refiro-me 
à “morte” do estúdio de referência no ramo 
fotográfico, um verdadeiro arquivo senão 
reservatório de memória de diferentes fases 
da vida de muitas pessoas, incluindo-me.

É naquela casa situada na avenida 25 
de Setembro, bem próximo da esquina com 
a “Samora Machel”, onde recorria sempre 
que o assunto fosse fazer fotografia do tipo 
passe que, por conseguinte, tinha as dife-
rentes fases da minha imagem, em termos 
de registo fotográfico.

Momentos houve que não precisei de 
voltar a posicionar-me para um outro cli-
que porque sabia que nos registos da casa 
estava lá uma série de imagens que prova-

velmente gostaria de voltar a ter. Era só re-
parar no número, escrito na parte posterior 
da foto antiga, para solicitar a reimpressão/
reprodução.

Com o tempo e idade não há muito que 
reimprimir quando o objectivo é tratar do-
cumentos como visto, já que os bilhetes de 
identidade e passaportes são biométricos. 
Mas, para um retrato daqueles que pode ser 
colocado numa moldura ou mesmo para re-
cordação é lá onde tinha certeza de rever o 
que eu pretendesse.

Há alguns dias passei por aquele lugar e 
notei uma diferença muito grande. O nome 
ostentado no letreiro junto à entrada, dei-
xou-me deveras espantada. É outro. Piorou 
a situação, o tipo de artigos lá vendidos.

Inconformada, decidi chegar mais per-
to e perguntar sobre o destino dos que lá 
trabalhavam, admitindo a hipótese de uma 
mudança para um outro local. Fiquei a sa-
ber que ainda se faz fotografias ali, mas já 
não poderia recuperar nada dos registos do 
passado porque o “Corte Real” se foi dali 
com o seu acervo e equipamentos e que já 
não se dedica mais a este tipo de trabalho. 
Era me anunciada, desta forma, a morte 
daquela casa de referência que é também a 
morte de parte da história de muitas pessoas 
da Cidade das Acácias.

Bem, não me restou mais nada, se não 
ficar pela consolação pelo facto de os novos 
donos terem mantido pelo menos a activi-
dade. 

PATRÍCIO CRISTÓVÃO RAJA

TAL como o ser humano, que de acordo a 
Biologia e na prática nasce, cresce, repro-
duz-se, envelhece e morre, assim como 
a vida profissional que devia, nos termos 
normais, passar por ingresso, realização no 
Estado, progressão, obtenção de confiança 
e ascensão à chefia até à reforma, a huma-
nidade contesta uma nova era. 

Desde a antiguidade, todos fenóme-
nos tinham sua explicação através de mi-
tos, sendo que na idade média era através 
da palavra sagrada (a santidade). Na fase 
contemporânea buscam-se explicações não 
só através da ciência e experimentação, 
mas também pela miscelânea de experiên-
cias de todas as fases, estando a moderna 
no auge das atenções do homem, que leva 
consigo o problema de todos os tempos. 

Não obstante estas todas as fases da hu-
manidade, as transformações observaram 
metamorfoses cada uma com um tipo de 
sinal, que os humanos foram se integrando 
em função dos estímulos diversos. 

Para melhor informação, basta voltar 
ao tempo recorrendo aos livros e outras 
plataformas que a actualidade oferece para 
buscar a percepção dos acontecimentos so-
bre como era a vida do ser humano antes da 
descoberta do fogo, das escritas rupestres, 
procurar entender sobre o aparecimento do 
dinheiro que extinguiu os pactos de troca 
de produto pelo produto de povo para o 
povo (o comércio triangular), o que trou-
xe no homem ganância exacerbada pelo 
bem material (o surto do colonialismo, 
imperialismo), desaguando na exploração 
de homem para o homem pela necessida-
de de sustentar a vontade de ostentação. 
A extinção da bíblia através da descoberta 

da prensa metálica que veio revolucionar 
a fidelidade dos Sacerdotes e abriu a vista 
aos fiéis através da reprodução e interpreta-
ção voluntária da bíblia, como a retirada de 
certo modo, a arte dos escribas, etc.

A expansão europeia e extinção do 
feudalismo e os estados autoritários e/ou 
totalitários, pela introdução de uma nova 
forma de ostentação de exploração aos ho-
mens alheios à ostentação, a industrializa-
ção que trouxe uma nova forma de fazer 
as coisas através da substituição da mão-
-de-obra humana pela máquina, antecedida 
pelas greves trabalhistas e outras surgidas 
de rixas existentes entre homens e o florir 
de uma nova mente humana que olhava à 
sua volta e procurava questionar o correcto 
e de práticas nocivas a vida humana. Época 
que a humanidade registou diversas cor-
rentes de pensamentos, desde organizações 
universais para regular guerras e institucio-
nalização de leis universais, como forma 
de travar os excessos, buscar consensos e 
trazer a harmonia, entre pessoas humanas, 
famílias, comunidades, sociedades, estados 
e nações.

Estes e muitos outros factos, caracte-
rizaram as diversas fases da humanidade, 
tanto quanto ontem, hoje esses sinais pa-
recem à vista, de forma tímida, se calhar 
porque a humanidade ainda não atingiu o 
ponto mais alto de o homem viver como 
devia ser, tal como a mãe natureza criou. E 
porque o homem quer viver a sua maneira, 
a modernidade assiste a inversão da natu-
reza através de certos acontecimentos que 
à vista do ser humano, conforma-se como 
factos normais, se reflectirmos sobre a des-
truição de valores humanos e inversão de 
certas lógicas que somente a natureza im-
punha como factos não irreversíveis, mas 

com a curiosidade do homem assistimos a 
inversão do género, onde hoje pode passear 
pela cidade e encontrar um conjunto de ho-
mens e, se procurar perceber pode entender 
que apenas tem dois homens no verdadeiro 
sentido da palavra, e andar mais três me-
tros encontrar um conjunto de mulheres e 
se procurar aprofundar os diversos tipos 
de laços íntimos perceberá que apenas tem 
duas mulheres no verdadeiro sentido da 
mãe natureza. 

Situações de vária ordem que quando 
entendidas com profundidade, se pode di-
zer, mais do que criatividade humana, são 
sinais do precipício de uma era. Portanto, 
num passado recente como em todas essas 
fases da humanidade, a natureza possuía 
fertilidade em todas as vertentes para um 
habitat favorável ao ser humano, bastava 
para tal, tomar a decisão de buscar pelo 
sustento em qualquer canto do planeta, 
mas a criatividade do ser humano foi des-
gastando por todo tipo de acções nocivas 
à mãe natureza, que hoje fica difícil de 
perceber as estações do ano. Até mesmo 
as máquinas recriadas “a pensar” acima 
do próprio psique humano não conseguem 
detectar os fenómenos para os quais foram 
programados para antecipá-los, e por aí, a 
cidade e província de Maputo se não todo 
país, registou uma chuva não prevista pelos 
serviços meteorológicos, numa estação não 
habitual para as comunidades moçambica-
nas de se registar tais eventos.

Contudo, os humanos precisam repen-
sar nas suas acções, mudar as suas práti-
cas para repor as propriedades da natureza, 
pensando em ambiente climático saudável 
e um planeta livre de desmatamento das 
florestas, faunas, savanas, livre de incên-
dios nocivos à flora, derrube descontrolado 

das árvores, extracção desorganizada dos 
minérios, produção desnecessária do dió-
xido de carbono, em fim, buscando adoptar 
práticas sustentáveis, para futuras gerações 
resultado da reprodução dos seres, caso não 
seja, o homem está a precipitar o precipício 
da era moderna, regresso à era selvagem e 
desaparecimento das espécies e provável 
reinício da vida humana em planeta des-
conhecido. Pois alguns termos como start, 
restart que a mordenidade faz o uso, expri-
me a possibilidade de ensaios para outra 
fase. Talvez toda a criatividade que a espé-
cie humana acredita e valora como formas 
de sobrevivência em prejuízo da mãe natu-
reza sejam demonstrações do que se acre-
dita à entrada ao novo milénio (ano 2000) 
como fim do mundo. Porque tudo que fazia 
a essência da natureza está a desmoronar, 
a deterioração dos oceanos, uso de insec-
ticidas para flexibilização de culturas, falta 
de chuva regular, terramotos, aceleração de 
hormonas, fecundação artificial,ciclones,  
reprodução artificial de alimentos para 
fornecimento da indústria do Comércio 
enquanto uma parte do planeta e das espé-
cies, mesmo humanas sofrem problemas 
de vária ordem, desde a fome, desnutrição 
diversa, criação artificial de imagens equi-
paradas aos seres humanos para responder 
as necessidades da indústria cultural, assim 
como necessidades sexuais, as pandemias 
podem ser indicativos de uma reversão não 
só da Ordem Mundial, mas também a ex-
tinção das espécies para recriação de uma 
de um novo planeta. Os acontecimentos 
actuais nas sociedades modernas que todas 
fases que a humanidade passou se dão em 
uma única, se pode entender que a huma-
nidade está quase no precipício. Portanto 
salvem a mãe natureza.

O lobolo do Zaqueu (3)

A MISSÃO mandatada pela família 
Matlombe para salvar o lobolo, tinha, por 
isso, uma missão espinhosa. Como e don-
de começar a resolver o problema? Como 
justificar que os bens destinados ao lobolo 
foram dar à casa da noiva antes do dia?

O lobolo (kulovola) é uma prática tra-
dicional que envolve ofertas simbólicas à 
família da noiva para selar o compromisso 
entre jovens noivos e estes bens, regra ge-
ral, são comprados e depositados em casa 
do noivo.

A cerimónia é plena de simbolismos 
ao dar reconhecimento, garantia de repro-
dução, estabilidade, compromisso, direitos 
e deveres entre homem e mulher, perante 
as famílias e a comunidade onde estão in-
seridos.

O acto também sela o laço social entre 
ambas as famílias, abençoando e garantin-
do prosperidade ao lar que se forma. Por 
isso mesmo, ele acaba por transcender o 
amor de Zaqueu e Tina e abarcar também 
o mundo dos seus antepassados e estabele-
cer um contacto afectivo e contínuo entre 
os vivos e os mortos.

Por isso mesmo, são obrigados à rea-
lização das exigências da família para 
que tenham harmonia. O lobolo obedece 
a uma série de requisitos básicos que não 
podem ser violados, porque são sagrados.

Zaqueu e Tina violaram os preceitos 
da família. Os bens que deveriam ser en-
tregues no acto do lobolo não podiam ter 
sido comprados e depositados em casa da 
família Matlombe. Por isso mesmo, os Sa-
ranga se julgaram no direito de adiar a ce-
rimónia, que já tinha sido marcada, faltan-
do apenas alguns dias da sua realização.

Ernesto, conhecedor das tradições, 
liderou a equipa, constituída por dois ca-
sais. A situação provocada pelos jovens 
namorados, nunca tinha sido vista antes, 
daí a dificuldade de abordar o problema e 
encontrar uma solução. Tudo dependeria 
da boa vontade da contraparte 

A estratégia esboçada por Ernesto, 
passava por pedir desculpas pelo sucedi-
do. Ao pedido juntariam um garrafão de 
cinco litros de vinho, uma caixa de cerveja 

e outra de refrescos, uma nota de cem me-
ticais e uma moeda de dez.

Ao apresentarem-se perante a família 
Saranga, os Matlombe estavam cabisbai-
xos, com a vergonha estampada nos seus 
rostos.

Estamos aqui como família Matlom-
be. A nossa intenção é mesmo pedir des-
culpas e reatar a cerimónia do lobolo da 
nossa filha- começou por dizer Ernesto 
enquanto apresentava os bens de pedido 
de desculpas.

O pedido de desculpas foi aceite. A 
família Saranga agradece a vossa aproxi-
mação para corrigirmos um erro que po-
deria colocar em causa o futuro dos nossos 
filhos- respondeu Samuel em nome da fa-
mília Saranga.

O ambiente, que parecia difícil, aca-
bou em festa. As duas famílias abraçaram-
-se, cantaram e dançaram pela felicidade 
de Zaqueu e Tina.  O lobolo foi remarcado 
para seis meses depois.   

Os Matlombe ficaram com o TPC de 
entregarem, com a maior brevidade, a lista 
e os bens que estavam na sua posse e faze-
rem respeitar a tradição.

Tina já poderia voltar a sonhar, afinal 
não passou de um mal entendido. Definiti-
vamente ela não ficaria solteira.

Tiveste muita sorte, a família Saranga 
foi muito compreensiva. Tinhas nos meti-
do num grande sarilho. Não queremos que 
fiques vovó aqui - avisou o tio Ernesto.

Nos seus sonhos, Tina tinha equacio-
nado entregar o dinheiro do lobolo ao tio 
Matias, irmão mais velho do falecido pai, 
mas agora equaciona passar para o tio Er-
nesto, mais novo, porque se não fosse a 
sua astúcia estava tudo perdido. Acabara 
de ser elevado a um novo estatuto

Afinal o lobolo é um assunto especial, 
impondo-se uma ponderação minuciosa 
entre as partes envolvidas.

Apesar de mais novo, Ernesto se des-
tacou porque sempre seguiu as tradições, 
os valores da família, em nome da har-
monia com os mortos. Salvar a relação de 
Zaqueu e Tina foi mais uma lição da qual 
não se esquecerá.

Ficaram lembranças 
do “Corte Real”!

Salve-se a humanidade

Este é o tal, o que está sempre lá e cá…

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



CIÊNCIA,  AMBIENTE  &  TECNOLOGIA Segunda-feira, 1 de Agosto de 202230

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
58A0003051/SELECÇÃO DE PESSOA SINGULAR/Nº06/FG/UGEA/2022

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM GESTÃO DE PROJECTOS
1. No âmbito das actividades financiadas pelo Fundo Global para as subvenções de 2021-2023, o 

Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende contratar a tempo inteiro e por um período de 18 
(dezoito) meses, um especialista em Gestão de Projectos para prestar apoio técnico a Repartição 
de Estudos, Planficação e Cooperação do INS.

2. Nestes termos, o INS convida  pessoas singulares com capacidade para providenciar este serviço a 
expressarem a sua manifestação de interesse, indicando as suas aptidões para prestar os serviços 
ora citados.

3. Qualificações do Consultor:
•	 Formação Superior ou Mestre em Gestão de Projectos, Ciências Económicas, Administração de 

Empresas, Administração Pública, Informática de Gestão ou áreas afins;
•	 Mínimo de 10 (dez) anos como gestor de Projectos;
•	 Fortes habilidades de supervisão e gestão e experiência comprovada na supervisão de pessoal 

financeiro e administrativo; e
•	 Conhecimentos das línguas portuguesas e inglesa falada e escrita. 

4. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa no formato 
físico, acompanhado do CV, Certificados de habilitações e outros documentos relevantes em (1) 
uma cópia original e (1) uma cópia no endereço abaixo indicado até ao dia 16 de Agosto de 
2022, às 15.00 horas locais.

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 (Artigo 271).

6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência 
detalhados no endereço abaixo indicado, durante as horas normais de expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou entregues 
fora do prazo indicado.

Instituto Nacional de Saúde 
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene 

Maputo – Moçambique 

A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

58A0003051/SELECÇÃO DE PESSOA SINGULAR/Nº07/FG/2022 

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM FINANÇAS 
1. No âmbito das actividades financiadas pelo Fundo Global para as subvenções de 2021-2023, o 

Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende contratar a tempo inteiro e por um período de 18 
(dezoito) meses, um especialista em Finanças para prestar apoio técnico ao Departamento de 
Administração e Finanças do INS.

2. Nestes termos, o INS convida as pessoas singulares com capacidade para providenciar este serviço 
a expressarem a sua manifestação de interesse indicando as suas aptidões para prestar os serviços 
ora citados.

3. Qualificações do Consultor:
•	 Formação Superior ou Mestre em Administração de Empresas, Finanças, Contabilidade ou 

outras áreas afins;
•	 Mínimo de 10 (dez) anos de experiência profissional relevante com pelo menos sete (7) anos 

de experiência numa ONG internacional;
•	 Fortes habilidades de supervisão e gestão e experiência comprovada na supervisão de pessoal 

financeiro e administrativo; e
•	 Conhecimentos das línguas portuguesas e inglesa falada e escrita. 

4. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa no formato 
físico, acompanhado do CV, Certificados de habilitações e outros documentos relevantes em (1) 
uma cópia original e (1) uma cópia no endereço abaixo indicado até ao dia 16 de Agosto de 2022, 
às 15.00 horas locais.

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 (Artigo 271).

6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência 
detalhados no endereço abaixo indicado, durante as horas normais de expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou entregues 
fora do prazo indicado.

Instituto Nacional de Saúde 
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene 

Maputo – Moçambique 

A Autoridade Competente

A AGÊNCIA espacial norte-americana 
(NASA) prevê voltar à Lua no dia 29 de 
Agosto, mais de 50 anos depois de ter 
feito a primeira viajem. 

O foguetão do Sistema de Lança-
mento Espacial (SLS) deverá fazer o seu 
primeiro voo no dia 29 de Agosto a partir 
de Cabo Canaveral, na Flórida. Mas tam-
bém foram marcadas duas datas alterna-
tivas sendo 2 e 5 de Setembro.

O voo esteve previsto para o início 
deste ano, mas foi adiado para completar 
um teste.

Ainda não será levado nenhum as-
tronauta a bordo, mas três manequins 

equipados com sensores para determinar 
como é que os astronautas aguentariam 
o voo.

A missão pretende testar o foguetão 
e a cápsula Orion que está colocada no 
topo e que irá à Lua e entrará na sua órbi-
ta por cerca de seis semanas. 

Um dos principais objectivos do lança-
mento é testar o escudo térmico da Orion, 
que se destina a proteger a futura tripu-
lação das condições extremas que vai 
encontrar quando reentrar na atmosfera 
terrestre, sobretudo temperatura. 

A NASA vai também testar a capa-
cidade que tem para recuperar a nave 

depois de a mesma cair no oceano. “Pelo 
caminho são esperados alguns proble-
mas, mas a equipa está preparada para se 
adaptar”, explicou Mike Sarafin, encar-
regado da missão Artemis 1 da NASA. 

Se a missão Artemis 1 correr confor-
me o planeado, a NASA tem intenções 
de realizar uma semelhante conhecida 
como Artemis 2, já com astronautas a 
bordo, mas ainda sem pousar na Lua e 
apenas a circular ao seu redor.

A missão de pisar novamente a su-
perfície lunar estará a cargo da tripulação 
de Artemis 3, prevista para 2025. (Obser-
vador). 

NASA define data 
para regresso à Lua

ASSINALOU-SE a 28 de Julho o Dia Mundial 
das Hepatites, uma doença silenciosa consi-
derada como uma das preocupações de saúde 
pública no mundo. 

Nédio Mabunda, investigador do INS, 
com pesquisas relacionadas aos vírus causa-
dores destas enfermidades fala dos contornos 
da doença que constitui problema de saúde 
pública, também para Moçambique.

Explicou que a hepatite é o termo genéri-
co que indica a presença de uma inflamação 
(reacção do organismo a uma infecção ou 
lesão dos tecidos) no fígado, originado por 
diferentes causas possíveis, entre elas a viral, 
auto-immune, medicamentosa e alcoólica.  

A hepatite viral é causada por um grupo 
de vírus que tem em comum o tropismo (ca-
pacidade de um vírus infectar especificamen-
te determinadas células de um organismo 
vivo e não outras), pelos hepatócitos (células 
encontradas no fígado). 

São conhecidos cinco vírus que causam a 
hepatite, nomeadamente: vírus da hepatite 
A (HAV), vírus da hepatite B (HBV), vírus da 
hepatite C (HCV), vírus da hepatite D (HDV) e 
o vírus da hepatite E (HEV).

Mabunda adianta que os vírus das hepa-
tites A e E são de transmissão oro-fecal (prin-
cipalmente através da água e alimentos con-
taminados) e, geralmente com uma resolução 
autolimitada.

Já os vírus das hepatites B, C e D são de 
transmissão sanguínea e tem potencial para 
evoluir para hepatite crónica, cirrose e cancro 
do fígado. O vírus da hepatite D tem a parti-
cularidade de infectar apenas indivíduos que 
estejam infectados pelo vírus da hepatite B.

Os dois vírus contribuem com pouco mais 
de 90 por cento da mortalidade por hepatites 
virais ao nível global. O pesquisador cita da-
dos publicados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em 2021, revelando que as 
hepatites virais crónicas B e C causaram 1,11 
milhão de mortes em 2019 no mundo, núme-
ro superior ao de mortes pelo HIV no mesmo 
ano.

Das mortes por hepatites virais em 2019, 
0,8 milhão é atribuída à infecção pelo vírus da 
hepatite B e 0,3 milhão ao vírus da hepatite C.

Em Moçambique não existem dados so-
bre a prevalência das hepatites B e C. Porém, 
estima-se em 1,3 por cento para HCV, e 8 por 

cento de HBV. Estes dados colocam o país 
como um dos territórios de elevada endemi-
cidade para a hepatite B. Contudo, não há re-
gisto de ocorrência de Hepatite D.

O pesquisador do INS fala igualmente da 
escassez de dados sobre a taxa de mortalida-
de ligada às hepatites virais crónicas e cita um 
estudo recentemente publicado no Lancet 
Gastroenterology and Hepatology indicando 
que em 2019 em Moçambique houve o registo 
de 733 mortes devido a complicações ligadas 
ao vírus da hepatite B.

“Importa referir que uma das complica-
ções ligadas às hepatites virais é o cancro do 
fígado e em Moçambique é o terceiro mais co-
mum entre os homens”, disse.

Dados publicados no website da Coali-
tion for Global Hepatitis Elimination estimam 
que 40 mortes por cancro do fígado em Mo-
çambique, por ano, são atribuídas ao HBV. 
Adicionalmente, estimam, para o ano 2019, 
a ocorrência de 967 mortes por complicações 
ligadas a infecção pelo vírus da hepatite C. A 
este vírus são atribuídas 13 mortes por ano, 
relacionadas ao cancro do fígado em Moçam-
bique.

Dia mundial das hepatites 
assinalado com desafios 
para erradicação da doença

Jani avançou que o equi-
pamento vai servir para testar 
não só a Covid-19, mas tam-
bém a varíola dos macacos, 
que usa a mesma tecnologia 
e a influenza, uma doença de 
carácter epidérmico que pode 
afectar o país.

“A nossa meta é de instalar 
em cada província um labo-
ratório de saúde pública dis-
pondo deste tipo de material, 
bem como infra-estruturas 
adequadas e recursos huma-
nos qualificados para os ma-
nusear”, frisou. 

Por sua vez, Severin von 

Xylander, representante da 
OMS em Moçambique, disse 
que a organização tem vindo 
a apoiar o Ministério da Saú-
de (MISAU) nos esforços da 
resposta à pandemia da Co-
vid-19, providenciando apoio 
multiforme para a vigilância, 
testagem, identificação de ca-
sos e tratamento da doença.  

“Os laboratórios são parte 
fundamental de todos os sis-
temas de saúde e a pandemia 
veio destacar o papel crucial 
do diagnóstico nos cuidados 
sanitários, pois sem acesso a 
ela não é possível garantir uma 

cobertura de saúde universal”, 
disse.  

Sissel Idland, ministra 
conselheira da Embaixada 
Real da Noruega em Maputo,  
disse que a doação do equipa-
mento faz parte de um esforço 
conjunto de resposta ao novo 
coronavírus no país.  

“Os testes desempenham 
um papel fundamental para 
conter e mitigar a pandemia 
da Covid-19, através da iden-
tificação de indivíduos infec-
tados para ajudar a impedir 
a transmissão de pessoa para 
pessoa”, referiu.

A 
CAPACIDADE de 
diagnóstico e con-
trolo de doenças 
com destaque para 
a Covid-19 no Insti-

tuto Nacional de Saúde (INS) 
foi reforçada, com a entrega 
quinta-feira, de mais equipa-
mento laboratorial.   

O material, constituído por 
três aparelhos PCR e respecti-
vos insumos, foi oferecido pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e Embaixada da Norue-
ga, e está avaliado em 87 mil 
dólares norte-americanos.

O gesto parte da ajuda que 
a OMS e a representação diplo-
mática norueguesa têm vindo 
a prestar, desde 2020, ano em 
que a Covid-19 eclodiu em 
Moçambique. 

Segundo Ilesh Jani, direc-
tor-geral do INS, o material 
recebido será alocado aos la-
boratórios de saúde pública 
provinciais, visando fortalecer 
e consolidar a capacidade de 
diagnóstico do novo coronaví-
rus e de outras doenças endé-
micas e epidémicas.

“A declaração da OMS 
sobre a varíola dos macacos, 
como sendo também uma 
emergência de saúde pública 
de preocupação internacional, 
vem mais uma vez demonstrar 
a necessidade que os países 
têm de continuar a fortalecer 
os seus sistemas de saúde pú-
blica e laboratorial porque as 
epidemias serão cada vez mais 
frequentes”, sublinhou. 

INS reforça capacidade 
de diagnóstico 
e controlo de doenças

Ilesh Jani recebe equipamento laboratorial 

Telegram: 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

31Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022

1 de Agosto de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O Homem, que é uno, tem manifes-
tações diferentes, as quais dão razão de 

sua existência”.
- Severino Ngoenha (n. 1962), filósofo 

moçambicano

QUARTO CRESCENTE - Será na sexta-feira, às 13.06 horas

00:00- NGOMA MOCAM-
BIQUE-2022

02:10- GENTE DA NOSSA TERRA
03:10- CLÁSSICOS AO DOMIN-

GO
04:30- ENERGIA PARA TODOS
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
08:45- ENERGIA PARA TODOS
11:05- O SENTIDO DAS PALA-

VRAS
11:20- ENERGIA PARA TODOS
11:30- PARABENS A VOCE
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16:10- SEGURANÇA RODO-

VIARIA
17:10- ECONOMIA PARA TODOS
17:15- COMPASSO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30- RÁDIO NOVELA”OURO 

NEGRO”
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- SINAL HORARIO/TÓPI-

COS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
20:00- MOCAMBIQUE DE LÉS 

A LÉS
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10- É DESPORTO
23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL
23:10- O SENTIDO DAS PALA-

VRAS
23:15- INSS
23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS:  01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22:00 E 23:30 HORAS

PREIA-MAR - Às 07.31 horas, às 
20.08 com 2.80 e 2.90 metros re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 1.40 horas e 
às 13.47, com 1.10 e 1.00 metros, 
respectivamente 

INHAMBANE

25/20

VILANKULO

26/16

TETE

30/18

QUELIMANE

26/16

NAMPULA

28/16

PEMBA

28/16
LICHINGA

22/06

BEIRA

25/16

XAI-XAI

24/19

CHIMOIO

21/12

MAPUTO

21/19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  RODA VIVA: “DIREITO A 
SAUDE”  
REPETIÇÃO/INHAMBANE

08:30  DOMINGO FAMILIAR  
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS  
09:05  ASAS: RESILIÊNCIA DAS MUL-

HERES FACE AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS  REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”   
GRAVADO / QUELIMANE

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  GRANDE ENTREVISTA: ISAC 

CHANDE/PROVEDOR DE 
JUSTIÇA  
REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS  
15:05  JUNTOS À TARDE  

DIRECTO
16:00  NOTÍCIAS  
16:05  ENCONTROS DA MALTA  

DIRECTO
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
 DIRECTO

19:00  SAÚDE E BEM ESTAR  
PROGRAMA Nº 77

19:25  DESPORTO: ESTAMOS EM 
VILANKULO  
5ª EDIÇÃO

19:50  PUB  
20:00  TELEJORNAL  

DIRECTO
21:00  FAN ZONE  

DIRECTO
22:00  DOMINGO FAMILIAR  

EPISÓDIO 12 
22:30  DOCUMENTÁRIO: MÚSICAS 

DO PARAÍSO   
EPISÓDIO 01 

23:00  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

00:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
 REPETIÇÃO

03:00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04:00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

04:50  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  

República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA – IEDA
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Nos dias 15 e 16 do mês de Fevereiro foi publicado por lapso, um anúncio que solicitava a manifestação de 
interesse para seleccionar  um consultor individual  para elaboração de Termos de referência e fiscalização de 
sistema com suporte tecnológico  para acreditação e monitoria de instituições  e cursos de Educação à Distância.
O anúncio do concurso correcto passa a ser este abaixo.

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 001/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. O Instituto de Educação Aberta e à Distância –IEDA pretende seleccionar um consultor  individual para 
fiscalização de Desevolvimento de Sistema Integrado de Gestão de Informação e Arquivo Electrónico nos 
processos de Negócios.

2. Assim o IEDA, convida os consultores elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os seus serviços 
acima referidos, os interessados deverão fornecer as seguintes informações.

• Experiência relevante para realizar este tipo de consultoria;
• Ser  especialista em Tecnologia  de Informação e Comunicação (TIC); 
• Ter realizado consultorias semelhantes.

3. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 
de Março, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens  e Prestação 
de Serviços ao Estado e deve estar inscrito no CEF – (Cadastro de Empreiteiros Fornecedores) e no Cadastro 
Único.

4. Os consultores interessados em participar neste concurso devem apresentar em carta fechada as manifestações 
de interesse e devem ser elaboradas em língua portuguesa e em três exemplares, incluindo o original.

5.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações adicionais e levantar os termos de referência, 
nas horas normais de expediente.

6. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.30 horas do dia 21 de 
Agosto de 2022 

§	O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E Á DISTÂNCIA
Estrada Nacional Nº 1, Bairro de Kumbeza - Marracuene,

§	 REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES
 
Telefone Cell: 258 874470200
NUIT: 5000058323
E-mail-concursosieda@gmail.com

Maputo, aos 27 de Julho de 2022
A UGEA

PUBLICIDADE

O 
ESCRITOR, Luís 
Bernardo Honwana, 
será o homenageado 
deste ano da Feira 
do Livro de Maputo, 

organizada pelo município 
de Maputo e cuja oitava edi-
ção está agendada para 20, 21 
e 22 de Outubro próximo, sob 
o lema “A Complexidade da 
História Não se Esgota com o 
Tempo”. 

A série de tributos já 
iniciou com a realização, 
na sexta-feira, da segunda 
edição da Festa do Livro de 
Kanyaka, promovida pela 
Vereação da Cultura e Turis-
mo, com o tema “Literatura 
e Desenvolvimento Susten-

tável”.
Nascido em Maputo, em 

1942, Luís Bernardo Honwa-
na é o autor do icónico livro 
de contos “Nós Matamos 
o Cão Tinhoso”, primeira-
mente publicado em 1964 
e considerado obra-prima 
e fundacional da literatura 
moçambicana moderna.

A obra foi escrita duran-
te o tempo em que o escritor 
esteve preso, aos 22 anos de 
idade, com o objectivo de 
demonstrar o racismo e vá-
rios abusos praticados pelo 
regime colonial português, 
conforme se vê, por exem-
plo, no conto “Nhinguitimo 
ou Vento Sul”, ano passado 

adaptado para o cinema pelo 
realizador Licínio Azevedo.

“Mostrar como as denún-
cias dos males sofridos pela 
população colonizada no ar-
ranjo da sociedade colonial 
vão surgindo no texto atra-
vés do olhar do colonizado e 
como os contos constituem 
um projecto de descoloni-
zação do pensamento, bem 
como de territórios geopolí-
ticos, reivindicando memó-
ria, cultura e construção da 
identidade nacional moçam-
bicana”, justificou a orga-
nização da Feira do Livro de 
Maputo.

Formado em Direito pela 
Universidade Clássica de Lis-

REVISITAR a história das ar-
tes e cultura da província de 
Maputo é um dos principais 
objectivos do livro “Patrimó-
nio Cultural da Província de 
Maputo”, recentemente lan-
çado, na Matola, pela pesqui-
sadora e docente universitá-
ria Matilde Muocha.

A publicação foi produ-
zida no âmbito do “Raízes 
e Cultura”, um projecto da 
Fundação Fé e Cooperação, 
em parceria com a União Eu-
ropeia e o Instituto Camões, 
que visa, dentre mais, realizar 
estudos sobre literatura, arte-
sanato e jogos tradicionais. 

Segundo Matilde Muo-
cha, a obra aborda um pouco 
das narrativas historiográ-
ficas sobre expressões ar-
tístico-culturais e os traços 
identitários de alguns distri-
tos da província de Maputo, 
como Matutuíne, Moamba e 
Manhiça. 

“Remetemos a história 
com a nossa identidade pes-
soal, pois as narrativas fun-
dacionais de cada um desses 
espaços carregam os nossos 
apelidos e as formas de como 
a nossa província foi cons-
truida faz-nos ter interesse e 
gosto de pertencer a um lu-
gar”, justificou.

A pesquisadora explora 
igualmente o artesanato, que 
o considera muito misturado 
no quotidiano dos residentes 
desta zona ao ponto de ser 
encarado como parte do vas-
to legado desta região.

“É só olhar para as nossas 
cozinhas, colheres de pau, 
os potes que ganham outras 
significâncias e fazem parte 

da ornamentação, mas sem-
pre estiveram integrados na 
nossa vida”, analisou.

Este ponto, referiu, faz 
com que também se olhe 
para a riqueza gastronómica 
do espaço que também acaba 
por ser um pouco esquecida 
devido aos novos ventos da 
modernidade. 

“Património Cultural da 
Província de Maputo” não 
ignora a música e dança tra-
dicionais como, só para citar 
alguns exemplos, o xigubo, 
uma dança de resistência ca-
racterística desta região e o 
instrumento musical xiten-
de, que já está a render-se à 
globalização.

“É nossa responsabilida-
de ter sempre que rebuscar 
e trazer ao de cima o que faz 
parte da perfomance do xi-
tende que foi passando de 
alguns lugares e foi se mistu-
rando com outras culturas”, 
disse quem aborda igual-
mente a influência dos con-
tos tradicionais na literatura 
contemporânea.

Entretanto, o governador 
da província de Maputo, Júlio 
Parruque, referiu que o livro 
visa eternizar o património 
artístico-cultura local, tra-
zendo “conhecimentos para 
a sua utilização no reforço 
da identidade cultural local e 
promoção do empreendedo-
rismo”.

Já o director provincial da 
Cultura e Turismo, Ludgero 
Gemo, destacou o facto de a 
obra poder ser usada como 
um manual de divulgação 
patrimonial de Maputo, sua 
preservação e conservação.

QUATRO meses depois, o actor Will Smith quebrou o silêncio, 
manifestando-se arrependido pela bofetada que deu ao come-
diante Chris Rock na última edição do Óscar, após fazer uma 
piada sobre a sua esposa, a actriz e apresentadora Jada Pinkett.

No vídeo “Foi um minuto”, publicado no YouTube, Smi-
th responde a três perguntas feitas por internautas, uma delas 
a questionar o motivo de não ter aproveitado o momento em 
que, na mesma noite, recebeu o Óscar de melhor actor, para 
pedir desculpa ao comediante.

“Estava tudo confuso naquele momento. Entrei em con-
tacto com o Chris e a mensagem que voltou é que ele não está 
pronto para falar”, justificou. Por isso, “Chris, peço-te des-
culpa, o meu comportamento foi inaceitável e estou aqui para 
quando estiveres pronto para falar”, atirou.

A oportunidade serviu ainda para pedir perdão à mãe e à fa-
mília de Chris Rock. “Não pensei em como as pessoas ficariam 
magoadas naquele momento”, acrescentou, garantindo que 
passou os últimos três meses a rever e a entender as nuances e 
complexidades do que aconteceu naquele momento. 

“Não vou tentar explicar tudo agora, mas posso dizer que 
não há nenhuma parte de mim que pense que aquela foi a for-
ma certa de me comportar”, disse.

As desculpas estenderam-se à própria família, à Academia 
de Cinema e à comunidade de Hollywood, especialmente aos 
nomeados e outros vencedores do Óscar. (jn.pt)

FEIRA DO LIVRO DE MAPUTO

Luís Bernardo Honwana 
é o homenageado deste ano

boa (Portugal), Luís Bernardo 
Honwana teve uma partici-
pação activa na vida políti-
ca do país, tendo, depois da 
independência, sido nomea-
do director de Gabinete do 
Presidente Samora Machel, 
antes de em 1982 tornar-se 
Secretário de Estado da Cul-
tura e, em 1986, ministro da 
Cultura. 

O também autor de “A 
velha Casa de Madeira e 
Zinco”, foi eleito, em 1987, 
membro do Conselho Execu-
tivo da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), 
organização a qual repre-
sentou como director do es-
critório regional baseado na 
África do Sul.

Em 1991 fundou e foi o 
primeiro presidente do Fun-
do Bibliográfico de Língua 
Portuguesa. É também mem-
bro fundador da Organização 
Nacional dos Jornalistas de 
Moçambique e das Associa-
ções Moçambicana de Foto-
grafia e dos Escritores Mo-
çambicanos (AEMO). 

Com a obra traduzida 
para idiomas inglês, francês e 
espanhol, Honwana ganhou, 
em 2014, os prémios literá-
rios Internacional da revista 
“The Classic”, na África do 
Sul, em 1965 e José Cravei-
rinha, 2014, instituído pela 
AEMO e patrocinado pela Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB).

Entretanto, a Feira do 
Livro de Maputo tem ainda 
como patrono o poeta-mor 
José Craveirinha (1922-2003), 
a propósito da celebração dos 
100 anos de nascimento, as-
sinalados a 28 de Maio.

NO SEU NOVO LIVRO

Matilde Moucha busca 
pelas “raízes” de Maputo

QUATRO MESES DEPOIS DA BOFETADA

Will Smith pede 
desculpas a Chris Rock

Will Smith dando bofetada a Chris Rock

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



NECROLOGIA

ANTÓNIO CÉSAR DE ALMEIDA
FALECEU

A Direcção e funcionários do Secretariado Geral da Assem-
bleia da República (SGAR) comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do Sr. ANTÓNIO CÉSAR DE AL-
MEIDA, funcionário aposentado da Assembleia da República, 
ocorrido no dia 27/7/2022, na sua residência, em Mutuali, província de Nampula, 
cujo funeral se realizou no mesmo dia, na mesma província. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

6756

Dr. HENRIQUE CANDA SABÃO 
MASSUNGA

(1º ano de eterna saudade)
Sua esposa Virgínia Rafael, filhos, irmãos, noras, netos e 
demais familiares, ainda consternados, recordam com eterna 
saudade o 1º ano da passagem para a glória do seu ente que-
rido HENRIQUE CANDA SABÃO MASSUNGA. Mais informam 
que se reza missa, pelas 18.00 horas de hoje, dia 1/8/2022, na Igreja Nossa 
Senhora das Vitórias e no dia 6/8/2022, pelas 9.00 horas, será depositada uma 
coroa de flores em sua memória, na sua última morada (Cemitério de Lhangue-
ne). Paz à sua alma.        6778

JOANA SAMO CHAÚQUE
FALECEU

O Director-Geral do Instituto da Propriedade Industrial e funcionários em geral 
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da Srª JOANA 
SAMO CHAÚQUE, mãe do Sr. Amade Inusso Jafar Sulemane, funcionário desta 
instituição, ocorrido no dia 28/7/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
na tarde do dia 29/7/2022, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

6785

Segunda-feira,1 de Agosto de 202232

INÁCIO 
ANTÓNIO 

NUNES
(Missa do sexto mês)

Querido esposo, pai, 
avô e tio NUNES, hoje, passam seis me-
ses de eterna saudade. Em tua memó-
ria estaremos em orações hoje, pelas 
18.00 horas, nas paróquias S. António 
da Polana, em Maputo, S. Paulo de 
Tete e na tua casa em Vandúzi. Às 7.00 
horas do dia 6/8/2022, na Paróquia de 
Marracuene, rezaremos missa, seguida 
de deposição de flores, às 9.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene. Paz à sua 
alma.

6728 

CAMILO CORREIA 
NHANCALE

(1º ano de eterna saudade)

Por ocasião da passagem do 
1º ano do desaparecimento 
físico de CAMILO CORREIA NHANCALE, 
fundador e primeiro Director Executivo da 
Kuwuka JDA, os membros e colaboradores 
desta organização recordam com imensas 
saudades a sua partida, desejando-lhe o 
merecido acolhimento na morada Celestial. 
Que a sua alma descanse em paz!

6781

HENRIQUE MOREIRA 
GONÇALO MAZUNGANE 

CHILUNDO
FALECEU

A família Chilundo comunica com pro-
funda dor e pesar o desaparecimento 
físico do seu irmão, tio, sogro, avô e 
parente HENRIQUE MOREIRA GONÇALO MAZUNGANE 
CHILUNDO, ocorrido no dia 31/7/2022, na sua residência, 
em Gondo, Zavala, vítima de acidente cardiovascular, cujo 
funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 2/8/2022, às 11.00 
horas, no cemitério familiar em Gondo, distrito de Zavala, 
precedido de missa de corpo presente, pelas 9.00 horas, 
no mesmo local. A família agradece antecipadamente a 
todos que se dignarem a acompanhar o funeral do seu 
ente querido. Paz à sua alma!        6780

PEDRO JOÃO

FALECEU

Sua esposa, filho, irmãos, so-
brinhos e demais familiares 
comunicam com profunda dor e consterna-
ção o falecimento do seu ente querido PE-
DRO JOÃO, vítima de doença, ocorrido no 
dia 30/7/2022. Mais informam que o velório 
e funeral se realizam em data a anunciar. 
Paz à sua alma.

6781

HENRIQUE MOREIRA 
GONÇALO MAZUNGANE 

CHILUNDO
FALECEU

Sua esposa Suzana de Fátima Novele 
Chilundo, filhos Queila Aurora Novele e 
Henrique Chilundo Jr. comunicam com 
profunda dor o desaparecimento físico do seu esposo e pai 
HENRIQUE MOREIRA GONÇALO MAZUNGANE CHILUN-
DO, ocorrido no dia 31/7/2022, vítima de acidente cardio-
vascular, cujas cerimónias fúnebres se realizam amanhã, 
dia 2/8/2022, às 11.00 horas, no cemitério da família, na 
sua terra natal, em Gondo, distrito de Zavala-Inhambane, 
precedidas de missa de corpo presente, pelas 9.00 horas, 
no mesmo local. Ficará para sempre nos nossos corações 
e na certeza de que viveu uma vida abençoada.     6780

   PUBLICIDADE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

JÚLIA SIDÓNIO 
MUSSEIA

FALECEU
O Juiz-Presidente do Tribunal Aduaneiro da 
Cidade de Maputo, Magistrados, Oficiais de 
Justiça, Assistentes de Oficiais de Justiça e 
funcionários em geral comunicam com pro-
funda mágoa e consternação o desaparecimento físico da Srª 
JÚLIA SIDÓNIO MUSSEIA, irmã do Sr. João Sidónio Guilherme 
Nagobo, funcionário deste tribunal, ocorrido em Inhambane, no 
dia 21/7/2022, no Hospital Provincial de Inhambane, vítima de 
doença, cuja cerimónia fúnebre se realizou no dia 23/7/2022, no 
Cemitério Municipal de Inhambane. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.          6787

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VIATURAS
VW Polo 1.5 de 2006, com 30 
000Km, vende-se por 250 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 86-8253991, 
José Carlos.

6709

TOYOTA Ractis, 1,5, em bom es-
tado, de 2005, matrícula AHR-MP, 
vende-se por 280 000,00MT, nego-
ciáveis; Mazda Démio 2009, recém-
-chegado, matrícula AIM-MP por 330 
000,00MT. Contacto: 84-0105087 ou 
87-7105087.

6733

FLAT tipo 3, num 2º andar, Bairro Cen-
tral, na Praceta das Edições Paulinas, 
vende-se por 8 500 000,00MT; flat tipo 
2, com anexo, num 3º andar, próximo às 
edições  Paulinas, Bairro Central por 6 
000 000,00MT. Contacto: 84-7988443 ou 
86-7988443.

6774

VIVENDA independente tipo 5, com 4 
suites, vista para o mar, 2 salas, cozinha 
americana grande, escritório, piscina, 
jardim, dependência completa, parquea-
mento para 7 carros, área de 1400m², bem 
localizada, na Sommerschield, próximo da 
Embaixada da França, vende-se. Contac-
to: 84-6018957 ou 87-6018959.

6771

FLAT tipo 4, com 2wc, 2 suites, cozinha 
grande, 2 salas, prédio seguro e organi-
zado, num 1º andar, no Bairro Central. 
NB: pronta a habitar, vende-se; flat tipo 
3, espaçosa, num prédio pequeno, na 
Malhangalene, próximo da Mesquita por 
4 700 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

6771

FLAT tipo 2, com quartos suites, cozinha 
americana, próximo do Hospital Shifaa, 
avenida da Malhangalene, Bairro da Ma-
xaquene, vende-se por 3 450 000,00MT. 
Contacto: 84-4312550 ou 86-4312550.

6776

ESPAÇO de 80x40, em Maoche, vende-
-se por 150 000,00MT; propriedade de 
70x40, na Machava-sede, com casas t3, 
t1 e 3 dependências, por 8 000 000,00MT; 
propriedade na Machava-sede, com casa 
t2 e t3 por 13 000 000,00MT. Contacto: 
84-5502022.

6736

PROPRIEDADE t4, luxuosa e moderna, 
na Machava-sede, com piscina parrot, 
dependência t3, 4 wc, garagem para 10 
carros, zona segura, próximo à esquadra, 
vende-se. Contacto: 84-6052615.

6737

LOJA de 124m², na baixa, vende-se por 
300 000USD; instalações de 5800m², 
com furo e PT, em Beluluane (Mozal) 
por 14 000 000,00MT; flat com 2 pisos e 
vista para o mar, na Av. Fred. Engels por 
27 000 000,00MT; geminada, na Av. A. 
Cabral por 10 000 000,00MT; de 4000m², 
na Av. Marginal. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

6679

MORADIA familiar, ideal para embai-
xadas, ONG, no Condomínio Miramar, 
com piscina e jardim por 5 700USD; loja, 
na baixa, de 124m² por 100 000,00MT, 
270 000USD, instalações, em Beluluane 
(Mozal), de 5800m² por 14 000 000,00MT; 
flat, na Polana por 60 000,00MT, arrenda-
-se e vende-se. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

6679

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

6771

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA 
MATOLA

RECTIFICAÇÃO DE EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO 
HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MANUEL DE SOUSA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e seis 
de Julho de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas vinte e quatro a 
vinte e cinco verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trinta e um, traço “B”, barra BAÚ, 
deste Balcão, a cargo da Notária em 
exercício, Vitaliana da Anunciação 
Rabeca Manhique Macuácua, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Manuel de Sousa, de então 
setenta e sete anos de idade, no 
estado de casado, sob o regime 
de comunhão geral de bens com 
Eulália Gomes da Silva e com última 
residência habitual na cidade da 
Matola.
Que o falecido não deixou testamento 
ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade, tendo deixado 
como únicos e universais herdeiros 
de seus bens, sua cônjuge Eulália 
Gomes da Silva, residente na cidade 
da Matola e seus filhos: Isabel Maria 
Manuel de Sousa, casada com Abílio 
Dias dos Santos Júnior, residente na 
cidade da Matola, Osvaldo Gomes 
de Sousa, residente na cidade da 
Matola, Manuel de Sousa Júnior, 
residente na cidade da Matola, 
Celso Cláudio Gomes de Sousa, 
residente na cidade de Maputo, 
Célia Margarida Gomes de Sousa, 
residente na cidade da Matola e Félix 
Gomes Manuel de Sousa, residente 
na cidade da Matola, solteiros, 
maiores, todos naturais de Maputo.
Não existem outras pessoas que de 
lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do 
falecido.

Está Conforme

Matola, aos 27 de Julho de 2022
A Notária
(Ilegível)

6777

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO 

ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 

POR ÓBITO DE JÚLIO 
MADENDANE MBANZE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de catorze de Julho de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas doze verso a folhas treze 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
trinta e um, traço “B”, barra BAÚ, 
deste Balcão, a cargo da Notária 
em exercício, Vitaliana da 
Anunciação Rabeca Manhique 
Macuácua, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Júlio 
Madendane Mbanze, de então 
vinte e sete anos de idade, no 
estado solteiro, residente à data 
da morte no Bairro da Liberdade, 
cidade da Matola.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
único e universal herdeiro de 
seus bens, seu filho Darcílio 
Júlio Samuel Mbanze, solteiro, 
maior e residente na cidade da 
Matola.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do 
falecido.

Está Conforme

Matola, aos 18 de Julho de 2022
A Notária
(Ilegível)

6775

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA 
MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE MARCELA 
JÚLIO MACAMO MBANZE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de catorze de Julho de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas 
catorze a folhas quinze verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trinta e um, 
traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, 
a cargo da Notária em exercício, 
Vitaliana da Anunciação 
Rabeca Manhique Macuácua, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Marcela Júlio Macamo 
Mbanze, de então sessenta e 
oito anos de idade, no estado de 
viúva, residente à data da morte 
no Bairro da Liberdade, cidade da 
Matola.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade, 
tendo deixado como únicos e 
universais herdeiros de seus 
bens, seus filhos: Naftal Marcelo 
Azarias Mbanze, natural de 
Pemba, Célia Rosa da Graça 
Mbanze, natural de Maputo, 
Sónia Mariza Azarias Mbanze, 
natural de Maputo e seu neto 
Darcílio Júlio Samuel Mbanze, 
natural de Maputo, herdeiro do de 
cujus, Júlio Madendane Mbanze, 
já falecido, todos solteiros, 
maiores e residentes na cidade da 
Matola.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome da 
falecida.

Está Conforme

Matola, aos 18 de Julho de 2022
A Notária
(Ilegível) 6775

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que 
Aniceto António João 
Francisco, natural e 
residente em Nampula, 
requereu autorização 
para mudança do seu 
nome, para passar a usar 
o nome completo de 
Anderson Francisco.

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.

Maputo, aos 31 de Maio de 
2021

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
677187

TRESPASSA-SE
PROPRIEDADE  de 22,5 por 40 
(900m²), toda murada, com toda do-
cumentação em dia, na Matola-700, 
em frente à Migração, trespassa-se 
por 6 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 87-4125233, 87-4125239 
ou 84-4125233.

6779

TERRENO de 25x30, no Bairro 25 
de Junho “A”, apropriado para cons-
trução de um pequeno condomínio, 
na Rua 4, a 350 metros da EN1, 
trespassa-se. NB: Não tem problema 
de humidade. Contacto: 82-4050860 
ou 84-3983350

6700

ESPAÇOSO apartamento t2, num 
sétimo andar, com elevador, no 
Bairro do Alto Maé, na Belita, prédio 
do Banco FNB, vende-se por 4 700 
000,00MT. Contacto: 87-4125233, 
87-4125239 ou 84-4125233, Linkdin 
Sama Imobiliária.

6779

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 

DE TETE
4ª SECÇÃO CÍVEL

EDITAL

A Meritíssima Juíza de Direito da 
4ª Secção Cível deste Tribunal 
Judicial da Cidade de Tete.
Faz saber que neste Cartório, 
correm seus termos uns Autos 
de Acção Declarativa de 
Condenação na Forma do 
Processo Comum Ordinário 
nº 27/2022, em que é autor 
Manecas João Saene Dique, 
moçambicano, titular do B.I. 
nº 050101021213P, residente 
nesta cidade de Tete, move 
contra o réu Okert Jacobus 
Swan, de nacionalidade sul-
africana, casado, comerciante de 
profissão, ora em parte incerta, 
por esta forma citado no prazo 
de vinte (20) dias, nos termos 
do artigo 486º do CPC, finda a 
dilação de trinta (30) dias, a 
contar da última data da fixação 
dos éditos, para contestar, 
querendo, a petição inicial, cujas 
cópias se encontram à disposição 
do réu no Cartório da 4ª Secção 
Cível deste Tribunal, sob pena 
dos autos prosseguirem à sua 
revelia. Para constar lavrou-se 
o presente edital que vai ser 
devidamente assinado e fixado 
nos lugares apropriados por lei.

Tete, aos 22 de Julho de 2022

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Edleusa Ibraimo

O Escrivão de Direito
Inocêncio Monteiro Vidigal Fole

+258 84 9104316   |   +258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Está na Matola?

Quer anunciar 
no notícias?

Visite-nos na 
Rua de Sofala  N.º437

Matola “F”

Construa Build IT
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O FC Porto conquistou na noite de sábado, o 
82.º troféu futebolístico da sua história, ao ba-
ter o Tondela por 3-0, em Aveiro, para somar a 
sua 23.ª Supertaça Cândido de Oliveira. 

Dois golos em três minutos na primeira parte 
permitiram ao campeão português materializar 
a superioridade ante o Tondela.

A Supertaça foi de um “Super-Taremi”. O 
iraniano abriu e fechou o marcador e esteve, 
pelo meio, na origem do golo de Evanilson.

O FC Porto foi da teoria à prática no assu-
mir da supremacia perante a equipa orientada 
por Tozé Marreco e fez por justificar o triunfo, 
numa noite em que teve uma grande e agradá-
vel surpresa no onze inicial, o inglês Danny Loa-
der, que jogou perto dos autores dos golos num 
4x3x3 dinâmico, variável e com riqueza táctica. 
Uribe foi o homem mais recuado no terreno, 
apoiado mais à frente por Grujic e por um Pepê 
endiabrado e móvel, que várias vezes desequili-
brou as marcações adversárias.

Já com o 2-0, o FC Porto aliou o resultado e 
o controlo no jogo a algum domínio na segun-
da parte, tornando o desfecho certo com o 3-0 
a oito minutos dos 90. Ainda não está tudo bem, 
é certo. Porém, a equipa de Sérgio Conceição 
mostrou aspectos interessantes no seu futebol 
- sobretudo ofensivamente - no duelo que per-
mitiu a primeira conquista de 2022/23, antes do 
início da defesa do título nacional ante o Maríti-
mo, no Dragão, daqui a uma semana.

Já o Tondela, sem caras novas, teve um onze 
aproximado às principais referências da época 
passada e teve também coragem para olhar o 
jogo cara a cara com o FC Porto. Sai de pé, como 
provou a ovação dada pelos adeptos após o api-
to final e antes da entrada na II Liga. A equipa 
correu, batalhou, defendeu, teve Niasse inspi-
rado na baliza mas, contas finais, acabou por 
sucumbir na estratégia do primeiro golo, nasci-
do de um canto, bem como na vontade e crença 
de Evanilson que resultaram no segundo golo. 
Depois, já foi difícil recuperar no marcador, que 

nunca esteve verdadeiramente em causa, por 
mérito e competência do FC Porto.

Os primeiros minutos mostraram um Ton-
dela com a certeza de querer lutar por um tí-
tulo inédito, tal como há dois meses no Jamor. 
Telmo Arcanjo deu um primeiro aviso, mas o 
duelo mais entusiasmante aconteceu, mais do 
que uma vez, na outra baliza. Danny Loader foi 
aparecendo para mostrar serviço e tentou o golo 
por três vezes até à meia-hora. Niasse, em duas 
delas, fez notáveis intervenções. Pelo meio, 
Evanilson e Uribe também viram o senegalês 
tornar-se um dos protagonistas.

E se em boa parte o 0-0 se mantinha até ao 
minuto 30 devido a Niasse, a dupla atacante que 
bem se entendeu em 2021/22 para ajudar o FC 
Porto à “dobradinha” apareceu num ápice para 
colocar o resultado em 2-0. Primeiro, após um 
canto na esquerda, Evanilson desviou de cabeça 
ao primeiro poste e Taremi encostou de pé di-
reito ao segundo, sem marcação, para o 1-0. O 
2-0 teve inversão de papéis: Taremi recebeu à 
entrada da área, “furou” entre três oponentes e 
desviou para o poste, com Evanilson a ser mais 
rápido do que Niasse para assinar o 2-0.

O brasileiro, contudo, saiu agarrado à per-
na direita e acabou rendido por Toni Martínez 
numa segunda parte em que o FC Porto, sem ser 
tão incisivo, acabou por ser superior perante um 
Tondela que teve outras coisas com a entrada de 
Rafael Barbosa, mas também um dragão com-
petente a defender quando foi preciso. Exemplo 
disso foi o belo desenho após um canto de Bar-
bosa, cortado por Pepe na sequência de um des-
vio de Daniel dos Anjos que levava a bola para 
um golo certo de Jota (56m).

Já com Eustáquio e Galeno em campo e sem 
Grujic e Loader, o FC Porto sentenciou a Su-
pertaça com o bis de Taremi, num lance bem 
combinado com Toni Martínez, que arrastou 
um defesa enquanto Taremi passava no meio de 
dois adversários para ficar com espaço na cara 
de Niasse.

FC Porto conquista 
Supertaça

NO primeiro grande jogo oficial da temporada, o Liverpool levou a 
melhor sobre o Manchester City na Supertaça inglesa, partida em 
que a equipa de Jurgen Klopp esteve quase sempre por cima do ad-
versário, mormente no plano táctico, com Thiago Alcântara, Hen-
derson e Fabinho a formarem um autêntico muro no meio-campo, 
impedindo os citizens de circularem bola como tanto apreciam.

Os ‘reds’ colocaram-se na frente do marcador através de um 
golo de Alexander-Arnold, que contou ainda com um desvio de 
um opositor. O Manchester City empatou contra a corrente do 
jogo, num lance que teve de ser revisto pelo VAR, mas a igualdade 
durou pouco, uma vez que pouco depois Darwin cabeceou para a 
baliza de Ederson e a bola sofreu um desvio no braço de Rúben Dias, 
facto que mereceu a atenção do VAR e a respectiva marcação do pe-
nalte que Salah, com frieza, não falhou. E seria Darwin a matar por 
completo as aspirações do Manchester City, num desvio de cabeça 
para o 3-1.

A festa foi do Liverpool e de Jurgen Klopp, que conseguiu pela 
primeira vez vencer o troféu, o último que lhe faltava conquistar 
desde que orienta os ‘reds’ em Inglaterra. Uma boa forma de iniciar 
a época frente a um dos grandes rivais na luta pelo título de cam-
peão na Premier League.

MAX Verstappen é inevitável. 
Mesmo após ter saída da dé-
cima posição, o piloto neer-
landês da Red Bull fez uma 
recuperação impressionante 
e venceu o Grande Prémio da 
Hungria. Lewis Hamilton e 
George Russell, dupla da Mer-
cedes, fecharam o pódio.

No Hungaroring, Russell 
partiu da pole position e man-
teve a posição tanto na larga-
da como nas primeiras voltas. 
Atrás, os Ferrari de Sainz e 
Leclerc foram gerindo a des-
vantagem, sem no entanto 
perderem o britânico de vista. 
No entretanto, Verstappen ia 
galgando posições.

Com as primeiras paragens 
nas boxes, as coisas mudaram.

Leclerc aguentou-se mais 

tempo na pista e, quando mu-
dou de pneus, conseguiu sair à 
frente de Sainz. Daí até o mo-
negasco conseguir subir à lide-
rança da corrida foram precisas 
apenas algumas voltas.

Leclerc conseguiu ganhar 
vantagem no primeiro lugar, 
mas a Ferrari chamou-o às bo-
xes e aí começou o descalabro 
da equipa italiana que levou 
o vice-líder do campeonato a 
acabar no sexto lugar, atrás até 
de Sergio Pérez, depois de uma 
terceira paragem para colocar 
pneus macios.

Na frente, Verstappen, 
que já havia passado Leclerc 
duas vezes – mesmo após um 
peão –, ia consolidando a lide-
rança da corrida com relativa 
tranquilidade, com Russell a 

passar Sainz para o segundo 
lugar e Hamilton a ameaçar os 
lugares de pódio.

E foi isso que aconteceu. 
Hamilton conseguiu ultrapas-
sar Sainz e ainda conseguiu 
roubar o segundo lugar ao co-
lega de equipa. Nem um virtual 
safety car causado pelo aban-
dono de Bottas a três voltas do 
fim alterou as circunstâncias 
da corrida.

Max Verstappen aumenta 
assim a liderança no “Mun-
dial” de pilotos e tem já 80 
pontos de vantagem para 
Charles Leclerc, antes da para-
gem de verão.

A Fórmula 1 regressa no fi-
nal de Agosto, com a revalida-
ção do título muito bem enca-
minhada para Max Verstappen.

FÓRMULA 1

Recuperação permite 
a Verstappen ganhar 
na Hungria

Liverpool festeja frente ao Man. City

Em busca da coroa 
em terras magrebinas

IVO TAVARES em Agadir 
com o patrocínio da

M
OÇAMBIQUE pode 
sagrar-se hoje, pela 
primeira vez, cam-
peão africano de 
vólei de praia de se-

niores masculinos com Ainadi-
no Martinho e Jorge Monjane a 
baterem-se, a partir das 20.00 
horas, com a dupla marroquina 
Abicha e Elgraoui.

As atenções de milhões de 
moçambicanos estarão centra-
dos naquilo que irá acontecer 
esta noite na Court Central da 
praia de Agadir, quando Aina-
dino e Jorge baterem-se com a 
equipa da casa que ainda não 
perdeu e nas meias-finais eli-
minaram Jack e Chisawaniso do 
Bostwana.

FAVORITOS IMPÕEM-SE
Nos jogos das meias-finais 

realizados, ontem, ao final da 
tarde, já se sabia que uma du-
pla nacional estaria na final, 
na medida em que nas meias-
-finais o cruzamento seria cem 
por cento nacional.  Os cam-
peões da Zona VI: Ainadino 
Martinho/Jorge Monjane e José 
Mondlane/ Osvaldo Mungoi, 
vice-campeões, que muitos 
confrontos têm protagonizado 
- só entre Abril e Julho foram 
três nas finais do Circuitos da 
Zona VI- foram os primeiros 
a pisarem as areias da praia da 
Agadir e no final a vitória aca-
bou sorrindo para a dupla que 
tem se imposto. Ou seja, Ai-
nadino e Jorge voltaram a ul-
trapassar os seus compatriotas, 
por 2-0, pelos parciais de 21-19 
e 21-15, apurando-se para a fi-
nal.  O primeiro “set” foi bem 
jogado intensamente. A ami-
zade foi posta de lado. Ambos 
queriam vencer. José e Osvaldo 
entraram melhor. Chegaram a 
estar a ganhar por 4-1, mas er-
ros de posicionamento e de re-
mate, levaram que perdessem a 
vantagem. Na frente do marca-
dor, Ainadino e Jorge controla-

ram o jogo. No segundo “set”, 
assumiram mesmo o controlo 
do jogo não dando chances de 
reacção aos seus compatriotas.

Depois de terem perdido 
na primeira jornada da fase de 
grupos, Ainadino e Jorge con-
firmaram estarem em ascen-
são, somando a quarta vitória 
consecutiva (uma na fase de 
grupos, nos oitavos, quartos e 
meias-finais). Já José e Osvaldo 

que vinham de uma sequência 
fabulosa de cinco, quatro vi-
tórias consecutivas- ainda não 
tinham perdido - sentiram pela 
primeira vez o sabor amargo da 
derrota, no entanto terão ainda 
a oportunidade de disputarem 
a medalha de bronze.

ANA PAULA E VANESSA
LEVAM DECISÃO À 
“NEGRA”

As “mundialistas”, Ana 
Paula e Vanessa, deram mui-
ta luta levando a decisão para 
o terceiro “set”. Entraram no 
primeiro “set” a perder, por 
21-17, mas conseguiram ter a 
destreza suficiente para no se-
gundo arrancar uma vitória, 
por 21-12, colocando em senti-
do não só a dupla da casa como 
o ruidoso público.  O jogo teve 
que ser decidido à “negra”. A 

dupla nacional fez o primeiro 
ponto, mas foi anulado pelo 
árbitro ppr suposto toque na 
rede da Vanessa. Uma decisão 
que pareceu errada do primei-
ro árbitro.  O facto é que esta 
decisão afectou a dupla nacio-
nal, visto que a partir daí não se 
encontrou em campo. Muitos 
serviços e bolas na rede apa-
rentemente fáceis de concre-
tizar não resultaram em ponto.

Jorge e Ainadino podem tornar-se novos campeões africanos

NA tarde/noite de sábado, a festa moçambicana tomou conta da 
praia de Agadir com o apuramento para as meias-finais e a con-
sequente confirmação da qualificação de três duplas, duas em 
masculinos e uma em femininos, para o Campeonato do Mundo-
-México-2023. De ressalvar que em África os primeiros quatro 
classificados ganham direito a participar no “Mundial”. 

Assim, o país estará representado por Ainadino/Jorge, José/ 
Osvaldo e Ana Paula/ Vanessa no maior evento planetário de vólei 
de praia.  Será, por outro lado, a maior representação de sempre de 
uma delegação nacional. De referir que em Junho, em Roma, o país 
participou com duas duplas: Ainadino/ Jorge e Ana Paula/ Vanessa. 

MASCULINOS

Ainadino/Jorge (Moçambique)-José/ Osval-
do (Moçambique) 2-0 : 21/19 e 21/15.

Abicha/ElGraoui (Marrocos)-Jack/Chiswa-
niso (Bostwana) 2-0 

FEMININOS 

Mahassine/Yakki (Marrocos)-Esther/Musta-
pha 2-0: 21/15 e 21/12.

Zeroual/Darrhar (Marrocos)-Ana Paula/Va-
nessa (Moçambique) 21/15-12/21 e 15-5.

HOJE
TERCEIRO E QUARTO

FEMININOS 
17.00 horas - Esther/Mustapha-Ana Paula/
Vanessa 

MASCULINOS 
18.00 horas - José/Osvaldo-Jack/Chiswaniso 

FINAL
FEMININOS 

19.00 horas - Mahassine/Yakki-Zeroual/
Darrhar 
20.00 horas - Abicha/ElGraoui-Ainadino/
Jorge

Três duplas 
no “Mundial”

RESULTADOS MEIAS FINAIS

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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APURAMENTO PARA O CHAN ARGÉLIA-2023

Algoz Lau King frustra “Chipolopolo”
REGINALDO CUMBANA

A 
SELECÇÃO nacional 
alcançou sábado uma 
preciosíssima vitória, 
por 1-0, sobre a sua 
congénere da Zâmbia, 

em pleno National Heroes Sta-
dium, em jogo inserido na se-
gunda “mão” da primeira eli-
minatória de acesso ao CHAN 
Argélia-2023, que decidiu a 
transição dos “Mambas” para a 
última eliminatória, diante do 
Malawi, a realizar-se no últi-
mo fim-de-semana deste mês 
de Agosto que hoje começa.

O herói do jogo foi, sem 
dúvida, o atacante Lau King, 
autor do golo solitário que deu 
passaporte aos “Mambas” para 
seguirem em frente, um ten-
to apontado aos 80 minutos e 
que, digamos, “enterrou” sem 
volta às aspirações de qualifi-
cação dos “Chipolopolo”, num 
jogo testemunhado por cerca 
de 20 mil espectadores, sem 
contar para os milhões que as-
sistiram o jogo pela TV local.

VANTAGEM CONFIRMADA 
As duas equipas desceram 

ao relvado carregando grandes 
responsabilidades nas costas, 
pois tratando-se de um jogo 
decisivo ambas estavam proi-
bidas de perder. Mas é bom que 
se diga que a Zâmbia estava em 
condições desvantajosas. A si 
só a vitória interessava, en-
quanto Moçambique até podia 
se dar ao luxo de empatar com 
golos e beneficiar do nulo re-
gistado no Zimpeto para seguir 
em frente.

Dentro deste quadro já se 
previa um jogo difícil para am-
bos os combinados e o público 
que respondeu ao chamamen-
to da Federação Zambiana de 
Futebol fez a sua parte no Na-
tional Heroes, puxando pela 
equipa do princípio até à altura 
em que Lau King marca, pois 
a partir daí os zambianos per-
deram totalmente a esperança 
e começaram a abandonar as 
bancadas.

Do lado dos moçambica-
nos, o seleccionador Chiqui-

Fo
to

s d
a F

ed
er

aç
ão

 Za
m

bi
an

a d
e F

ut
eb

ol
 (F

AZ
)

nho Conde analisou meticulo-
samente as anotações tiradas 
do jogo da primeira “mão”. 
Como resposta para a partida 
decisiva apostou em três jo-
gadores que não fizeram par-
te do onze inicial do desafio 
de Maputo, designadamen-
te Chico, Amadou e Melque, 
que ocuparam os lugares de 
Nené, João e Telinho. E Conde 
foi muito feliz por isso e pelas 
substituições, como veremos 
mais tarde.

Como era de esperar, os 
zambianos entraram a pres-
sionar nos minutos iniciais, na 
tentativa de, com um hipoté-
tico golo, criarem uma crise de 
raciocínio e de processamento 
nas mentes dos jogadores mo-
çambicanos, mas pela frente 
tiveram uns “Mambas” física e 
psicologicamente muito bem 
preparados para lidarem com 
qualquer tipo de pressão, o 
que lhes dificultou a vida.

Ao longo da primeira me-
tade do jogo, os “Chipolopo-
lo” produziram maior volume 
de jogo e para tal terá valido a 
tarde de inspiração de Kelvin, 
camisola sete, que foi uma au-

têntica dor de cabeça para o 
meio-campo de Moçambique 
e respectiva defesa, sectores 
que suaram às estopinhas para 
controlarem o seu jogo inteli-
gente, recheado de variações 
de velocidade e de posiciona-
mento. Moçambique aguen-
tou-se bem. Podia ter, quem 
sabe, marcado um golo, se o 
árbitro tivesse assinalado um 
“penalty” após carga de um 
defensor sobre Isac, quase no 
bico da pequena área, mas o 
angolano teve outro entendi-
mento e não soprou o apito. 

A ponta final desta etapa 
podia ter rendido pelo menos 
um golo aos 39 e 40, quando 
Infren cruza com medida para 
a área, mas Isac aparece tar-
de para o desvio. No segundo 
momento é Melque que galga 
terreno e é travado em falta 
pelo capitão Benedict, que vê 
um amarelo e perde-se outra 
oportunidade perigosa perto 
da baliza dos visitados.

“MAMBAS” 
NA MÓ DE CIMA

Na segunda metade, as 
coisas mudaram de figura. Em 

FICHA TÉCNICA
National Heroes Stadium
Assistência: cerca de 20 mil 

espectadores 
Árbitro: José Chitumba, 

auxiliado por Evanildo Mar-
tins e Estanislau Prata. 4.° ár-
bitro: António Dungula, todos 
de Angola. Comissário da CAF: 

Sinon Georges das Ilhas Sey-
chelles.

Acção disciplinar: amarelos 
para Benedict, Kekvin, Ernan, 
Amadou e Ivane.

Golo de Lau King, aos 80 
minutos.

ZÂMBIA (0) - Charles, 
Allan, Luka Chamanga, Be-

nedict e Kelvin Kampamba; 
Patrick, Ricky, Albert (Jimmy) 
e Dominic; Kelvin Kapumbu 
(Saddam) e Joshua.

MOÇAMBIQUE (1) - Ernan 
(Ivane), Ifren, Chico, Martinho 
e Edmilson; Amadou, Nélson, 
Melque (Telinho), Shaquile, 
Dário (João) e Isac (Lau King).

“COMEÇARIA por parabeni-
zar aos meus jogadores, que 
têm sido extraordinários. 
Mostraram isso durante todo 
o mês em que estivemos jun-
tos. Sei que muitos torceram 
o pescoço, o nariz e só faltava 
crucificarem-me por Moçam-
bola ter parado um mês. Mas 
está visto hoje que esta selec-
ção tem futuro. É uma selec-
ção jovem, com muito brilho e 
que sabe sofrer, jogar em equi-
pa, dominar os momentos do 
jogo, sair a dois ou a três, o que 
é bloco alto e bloco baixo, sabe 
fazer uma casinha e não dei-
xar o adversário entrar nela, 
pressionar no lançamento de 

linha lateral, enfim, tudo isso 
foi trabalhado e conquista-
do, em prol de conseguir algo 
grandioso. Agradeço a todos 
os treinadores do Moçambola 
por me terem proporcionado 
estes jogadores para poder-
-lhes dar o cunho de como nós 
encaramos os nossos adversá-
rios. O processo foi duro. Nem 
todos puderam jogar nesta 
eliminatória. O Lau disse que 
ia ser o herói e está aí. Quer 
ele, quer Isac, proporcionam 
valor à equipa de diferentes 
formas. Infelizmente em cin-
co jogos marcámos dois golos, 
mas também já não sofremos 
muitos. Costumo dizer aos 

meus jogadores que marcan-
do muitos golos ganham-se 
jogos e dá-se espectáculo, 
mas defendendo bem ganha-
-se campeonatos e neste caso 
a qualificação. Ganhámos 
mais um bilhete para o pró-
ximo confronto com o Ma-
lawi. Chegados aqui, a nossa 
responsabilidade aumentou. 
Vamos continuar a trabalhar, 
mas agora é tempo de fes-
tejar este momento e deixar 
os jogadores regressarem aos 
seus clubes e competirem no 
Moçambola. Espero tê-los 
brevemente comigo para jun-
tos tentar levar o barco a bom 
porto”.

CHIQUINHO CONDE, SELECCIONADOR NACIONAL

Esta selecção tem futuro

“PARA falar a verdade, aquilo foi por instinto. 
Tentei marcar pela primeira vez e não consegui. 
Quando olho para a direita vejo o Telinho a olhar 
para mim. Simplesmente estive no lugar certo e 
na hora certa e fiz o golo. Vínhamos apostados 
em atingir os nossos objectivos, jogando com 

um bloco baixo e atentos ao aproveitamento das 
oportunidades. Depois do golo, a sensação foi in-
crível e espectacular, tendo em conta que estáva-
mos a jogar com uma equipa muito boa. É sempre 
bom marcar, porque os golos acrescentam algo à 
nossa carreira”.

LAU KING, AUTOR DO GOLO

Estive no lugar
certo e na hora certa

A ALTA Comissária na Zâmbia Mónica Mussa,  Manifestou satis-
fação pela vitória diante da equipa zambiana, os “Chipolopolo”. 
“Queremos transmitir a nossa alegria à nação moçambicana. Gos-
taríamos de endereçar as nossas felicitações à nossa Selecção  É 
muito difícil ganhar na terra do outro, mas a nossa Selecção con-
seguiu. No primeiro jogo empatámos e estávamos indecisos, mas 
a boa prestação ditou esta grande vitória. Portanto, estamos todos 
de parabéns, incluindo a Direcção da Federação Moçambicana de 
Futebol. Foi bom termos mostrado a nossa experiência e o nosso 
saber em campo. Palavras são escassas para manifestarmos a nossa 
gratidão por esta vitória. Julgo que a recepção à delegação foi boa, 
tanto dos zambianos como nossa. Acredito que a nossa motivação 
ajudou a equipa a alcançar esta preciosa vitória”.

Transmitir nossa
satisfação aos 
moçambicanos

linhas gerais Moçambique do-
minou o jogo e, aliás, os pri-
meiros sinais começam logo 
no primeiro minuto, em que 
Infren trabalha bem do lado 
direito e cruza milimetrica-
mente para Melque, que não 
consegue fazer o desvio na pe-
quena área, perdendo-se uma 
soberana oportunidade de 
marcar e conferir mais tran-
quilidade à equipa.

A Zâmbia sente-se acossa-
da e, a espaços, tenta cercar-se 
da baliza moçambicana, mas 
os caminhos estavam cada vez 
mais fechados. Mesmo assim, 
assinalem-se dois lances de 
perigo aos 65 e 74 minutos, em 
que Jimmy foi o protagonista, 
servindo Joshua, no primeiro 
momento, que chega tarde, 
e no segundo atirando forte 
contra as malhas laterais, le-
vantando o estádio.

A SENTENÇA

Mas o melhor estava por 
vir. Chiquinho Conde fez alte-
rações cirúrgicas que deram o 
seu resultado. Dois jogadores 
que entraram a substituir di-
taram a sentença do jogo. São 
eles Telinho e Lau King. O pri-
meiro ganha uma bola do lado 
direito. Levanta a cabeça e vê 
o segundo bem posicionado e 
serve-lhe à meia altura. Lau 
King, livre de marcação, des-
via com o pé direito para o se-
gundo poste, longe do alcance 
do “keeper” Charles, que nada 
podia fazer. Estavam decorri-
dos 80 minutos.

Estava ditada a sentença 
deste jogo, em que o juiz an-
golano não esteve muito bem, 
com decisões questionáveis. 
Algumas cartolinas amarelas 
podiam ter ficado no bolso, 
mas o enfoque da análise à sua 
actuação vai para o lance em 
que fechou os olhos a uma car-
ga sobre Isac. 

2010. A sua ascensão como ár-
bitra internacional aconteceu 
em 2021. 

Em Outubro do ano passa-
do, Couana  juntamente com 
as suas compatriotas, Ema 
Novo e  Roda Mandlate, outras 
destacadas arbitras do país, es-
tiveram envolvidas numa mis-
são em Angola, tendo orienta-
do o jogo entre a selecção local 
e o Botswana, em partida refe-
rente à primeira “mão” da se-
gunda eliminatória  de acesso 
ao “Mundial” de Sub-20, se-
guindo depois para mais uma 
tarefa no COSAFA. 

Já no COSAFA, Olinda fez 
quatro jogos na fase de grupos, 
um das meias-finais e a final 
que opôs o Malawi e a Tanza-
nia, esta última que acabou 
conquistando o torneio. 

Entretanto, importa lem-
brar que a equipa feminina 
do  Costa do Sol, representará 
o país  na prova acima citada, 
estreando-se no dia 7 de Agos-
to, pelas 15.30 horas, no Sugar 
Ray Xulu Stadium, diante das 
anfitriãs e campeãs em título, 
Mamelodi Sundowns Ladies. 
Na segunda jornada, as “ca-
narinhas” defrontam o Double 
Action (Botswana), enquanto 
as campeãs em título medirão 
forças com o mesmo adver-
sário, naquele que será o se-
gundo e último jogo da fase de 
grupos.

Olinda nomeada 
para “Champions”
A ÁRBITRA internacional mo-
çambicana, Olinda Augusto 
Bernardo Couana, consta da 
lista das juízas que irão partici-
par na segunda edição da Liga 
dos Campeões Africanos em 
futebol feminino, que este ano 
volta a ter lugar na cidade sul-
-africana de Durban, de 7 a13 

de Agosto, contando com seis 
equipas em representação de 
igual número de países.

Olinda Couana, a única 
moçambicana convocada nes-
ta prova como assistente, ini-
ciou a carreira na arbitragem 
no ano de 2006, tendo come-
çado a apitar o Moçambola em 
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O 
PRESIDENTE do 
Banco Africano 
de Exportações 
e Importações 
(AFREXIMBANK) 

disse que o desenvolvimen-
to e crescimento de África é 
do interesse da União Euro-
peia, destacando as vanta-
gens económicas, as altera-
ções climáticas e gestão das 
migrações.

Em entrevista à Lusa, à 
margem da sua participação 
no Fórum Eurafrica, que de-
correu semana passada em 
Carcavelos, nos arredores 
de Lisboa, Benedict Oramah 
disse que “é do interesse 
europeu que África se de-
senvolva e que exista uma 
África próspera”.

“Esta é a altura de ser 
honesto, de recomeçar, as-
sumir que África tem as suas 
prioridades e reconhecer 
que a Europa também tem as 
suas aspirações; a questão é 
vermos o alinhamento des-
sas prioridades e como po-
demos trabalhar dentro dos 
limites de cada prioridade, 
senão não funciona”, disse 
o líder do mais importante 

África próspera 
é do interesse da Europa

banco de financiamento co-
mercial no continente.

“Felizmente, temos as-
pirações comuns, é do in-
teresse da Europa que África 
se desenvolva, porque uma 
África próspera cria um 
mercado vibrante e dinâmi-
co que pode sustentar o de-
senvolvimento europeu dos 
próximos anos, tendo em 
conta a dinâmica demográ-
fica”, argumentou Oramah.

Segundo o responsável, 
uma África próspera teria 
tratado da migração desor-
denada que tanto preocupa 
a Europa; contribui mais 
facilmente para a econo-
mia global e torna mais fácil 
aproveitar os seus abundan-
tes recursos em termos de 
produtos que pode expor-
tar, diversificando-se para 
além da simples exportação 
de matérias-primas.

“Uma África mais prós-
pera torna mais fácil a sua 
participação no crescimen-
to verde, porque é no nosso 
continente que está a maio-
ria das matérias-primas ne-
cessárias para os veículos 
eléctricos”, afirmou.

Questionado sobre se a 
mentalidade de ir a África 
apenas colher as matérias-
-primas para transformação 
em produtos acabados nou-
tros continentes já mudou 
de forma a incluir os países 
africanos no processo de 
criação de valor, o banquei-
ro respondeu que ainda há 
muito trabalho pela frente.

“Ainda não mudou tan-
to, para ser honesto, e o 
indicador dessa mudança 
limitada é o nível de Inves-
timento Directo Estrangeiro 
(IDE). Quando a Europa co-
meçar a perceber que África 
precisa de subir na cadeia 
de valor, o IDE da Europa 
em África sobe, porque isso 
traz capacitação e tecnolo-
gia para integrar África na 
cadeia de valor da Europa”, 
disse o banqueiro, lem-
brando que “foi assim que 
a América liderou o cres-
cimento da Ásia e tirou mil 
milhões de chineses da po-
breza”.

No entanto, concluiu, 
“não se vê isso a acontecer 
na relação entre a Europa e 
África”. - (Lusa)

O PRESIDENTE de Cabo Verde, José Maria Neves, 
disse que a crise económica vai criar “profundas 
mudanças” na relação entre os continentes africa-
no e europeu, admitindo que há ainda “ressenti-
mento” e resquícios da guerra fria.

“A Europa vai relacionar-se com África tendo 
em conta a complexidade existente no continente 
africano, há ainda muito ressentimento e persis-
tência de aspectos da guerra fria. É preciso con-
siderar esses elementos no debate das relações”, 
disse José Maria Neves, no diálogo presidencial 
com o homólogo português, no encerramento do 
Fórum Eurafrica, que decorreu semana finda em 
Portugal. “A questão não é só o envelope financei-

ro, a União Europeia pode meter 150 mil milhões 
de euros para o Global Gateway, a China pode en-
caixar 3 mil milhões, a Rússia outros tantos, mas 
agora há uma questão que um dos presidentes 
destacou, quando disse que o seu país não votou a 
resolução da ONU de condenação, mas ele estava 
lá, em Bruxelas”, na reunião que em Junho juntou 
vários chefes de Estado africanos numa cimeira 
com a União Europeia.

Relatando a experiência da participação nes-
sa reunião, José Maria Neves disse que a presença 
desse chefe de Estado, que votou contra a conde-
nação da ONU à invasão da Ucrânia, tinha signi-
ficado, e acrescentou que “as respostas da União 

Europeia têm de ter em conta essa complexidade 
existente no continente africano”.

O Chefe de Estado cabo-verdiano conclui que 
“a cimeira de Bruxelas e as visitas de alguns líderes 
à África demonstram algum interesse em introdu-
zir mudanças estratégias importantes no relacio-
namento” entre os dois continentes.

Por seu turno, o Presidente português, Marcelo 
Rebelo de Sousa, defendeu que “os africanos têm 
de ver do lado europeu compromissos firmes”, 
seja em termos estratégicos, militares, económi-
cos, financeiros ou alimentares.

“Portugal, com sucessivos governos e em 
circunstâncias diversas tem sido firme. A União 

Europeia em momentos determinados foi firme. 
Neste momento tem desculpas porque está asso-
berbada de problemas”, afirmou.

Para o chefe de Estado português, “é preciso 
dar maior firmeza aos compromissos assumidos 
pela Europa, pelos países europeus, em relação a 
África” porque “a Europa tem de, sobretudo, ser 
consequente”.

“A Europa não pode ter países importantes que 
ainda ignoram a África ou, então, prometem estar 
presentes, aparecem uma vez e depois pedem a 
Portugal para ficar a substituir. Nós não nos impor-
tamos porque é a nossa vocação, mas conviria que 
eles também ficassem», criticou. - (Lusa)

Crise vai criar mudanças

DUAS tribos sudanesas em 
conflito assinam nos próximos 
dias um acordo de paz, após 
um novo e sangrento surto de 
violência em meados do mês 
passado ter provocado pelo 
menos 130 mortos e centenas 
de feridos, anunciou sábado 
fonte militar.

“Fizemos grandes progres-
sos na questão da reconciliação 
no estado do Nilo Azul. Dentro 
de 48 ou 72 horas a paz será as-
sinada e o prestígio do Estado 
será imposto”, disse o vice-
-presidente do Conselho So-
berano do Sudão e número dois 
do Exército, Mohamed Ham-
dan Dagalo, em declarações à 
rádio oficial do Sudão, Sudania.

Nesse sentido, Dagalo aler-
tou as tribos Hausa e Berta que 

não vão a Cartum “apenas para 
assinar” e recordou que os dois 
clãs permanecerão “responsá-
veis por qualquer incidente” 
causado pelos seus membros.

Os militares também ata-
caram os manifestantes que 
nas últimas semanas realiza-
ram protestos em Cartum, nos 
quais denunciaram que pes-
soas influentes no estado cau-
saram a violência na região do 
Nilo Azul para fins políticos.

Segundo Dagalo, as acu-
sações “minam o prestígio do 
Estado”. Em meados deste 
mês passado, um novo surto de 
violência tribal eclodiu entre 
os Hausa e os Berta no sudeste 
do Sudão, provocando cerca de 
130 mortos e centenas de fe-
ridos, segundo as autoridades 

sanitárias do Nilo Azul.
Os confrontos sangrentos 

começaram após a morte de 
um agricultor em circunstân-
cias ainda pouco claras e como 
resultado de disputas entre os 
hausa e os berta sobre questões 
relacionadas com a liderança 
do governo na região do Nilo 
Azul.

Confrontos violentos entre 
as múltiplas tribos que coabi-
tam o Sudão são comuns, em-
bora essas explosões tenham 
aumentado nos últimos meses 
devido à grave crise económica 
e política, esta última causada 
por um golpe militar em ou-
tubro passado que interrom-
peu um processo de transição 
democrática iniciado em 2019. 
- (Lusa)

MEMBROS da sociedade civil angolana anunciaram 
semana passada, em Luanda, que vão impugnar 
as eleições gerais de Angola, marcadas para 24 de 
Agosto, apontando “inúmeras irregularidades na 
preparação do processo eleitoral”.

Em conferência de imprensa, o grupo repre-
sentante de membros da sociedade civil angolana 
afirmou “a inexistência de condições legítimas e 
credíveis, que garantam o processo eleitoral livre, 
justo e transparente”.

O manifesto lido pela activista Laurinda Gou-
veia aponta como uma das irregularidades a contra-
tação da empresa espanhola Indra, fornecedora do 
material informático das eleições gerais, propondo 
a anulação do concurso público e retirada do pro-
cesso eleitoral, além dos “vícios da actual lei orgâ-
nica das eleições, que anula o escrutínio municipal 
e a não fixação das actas-síntese nas assembleias de 
voto”.

Entre outras reclamações, a sociedade civil an-
golana aponta o tratamento desigual dos partidos 
pelos órgãos de comunicação social públicos e a 

existência de falecidos nos cadernos eleitorais.
Nesse sentido, as organizações propõem a não 

realização das eleições gerais no dia e mês marca-
do pelo Presidente da República, isto é, no dia 24 de 
Agosto de 2022.

“Nós como sociedade civil estamos aqui pre-
sentes para pedirmos que as eleições gerais de 2022 
sejam anuladas e que se reafirme uma nova meto-
dologia de trabalho ou de operação, porque a em-
presa Indra não nos dá confiança e o MPLA se en-
volveu muito nesse registo eleitoral”, disse Adolfo 
Campos, do Movimento Revolucionário Angolano

As críticas foram igualmente dirigidas aos par-
tidos políticos na oposição, que juntamente com o 
partido no poder “insistem em fazer eleições não 
justas”.

O grupo anunciou a realização de uma marcha 
no dia 17 de Agosto, em resposta ao pedido de im-
pugnação que será submetido ao Tribunal Constitu-
cional amanhã, manifestando-se confiante numa 
resposta positiva à sua acção, caso contrário vão 
recorrer ao direito das manifestações. - (Lusa)

Tribos rivais sudanesas 
assinam acordo de paz Sociedade civil ameaça 

impugnar eleições

ANGOLA

O REI Mohammed VI de Marrocos apelou ao “en-
tendimento” entre os povos marroquino e argelino, 
abrindo a porta à retoma das relações diplomáticas 
entre os dois países, inexistentes há mais de um ano.

No discurso por ocasião do 23.º aniversário da 
sua ascensão ao trono, dirigido à nação e transmi-
tido na televisão e rádios estatais, no sábado, o mo-
narca não mencionou a Espanha, apesar da norma-
lização das relações com este país.

Por outro lado, apelou a uma reforma legal para 
melhorar o direito das mulheres à igualdade, noti-

ciou a agência espanhola EFE.
Sobre a Argélia, Mohammed VI salientou que a 

fronteira entre os dois países nunca será uma “bar-
reira que impeça a interação e o entendimento en-
tre os dois povos”.

“O nosso desejo é que esta fronteira se torne 
uma ponte que permita que Marrocos e Argélia ca-
minhem em direcção a um futuro melhor e ofere-
çam um bom exemplo de harmonia entre os outros 
povos magrebinos”, sustentou.

O monarca apelou para que os marroquinos 

preservem o “espírito de fraternidade, solidarieda-
de e boa vizinhança” com os “irmãos argelinos” e 
favoreçam a “proximidade, comunicação e com-
preensão entre os dois povos”.

Mohammed VI também se referiu aos insultos 
entre os dois países, desde a interrupção das rela-
ções diplomáticas, descrevendo estes como atos 
“irresponsáveis” cujo objectivo é “provocar discór-
dia entre os dois povos irmãos”.

“Aspiramos a trabalhar com a Presidência ar-
gelina para que Marrocos e Argélia possam andar 

de mãos dadas para o estabelecimento de relações 
normais entre os dois povos irmãos, unidos pela 
história, laços humanos e um destino comum”, 
realçou.

A Argélia rompeu as relações diplomáticas e en-
cerrou o seu espaço aéreo a aeronaves marroquinas 
em Agosto de 2021, após vários meses de crise entre 
os dois países na sequência da intervenção militar 
marroquina no posto fronteiriço de Guerguerat, en-
tre o Sahara Ocidental e a Mauritânia, para dispersar 
um grupo de activistas saharauís. - (Lusa)

Marrocos e Argélia querem reatar laços

O PARTIDO islâmico tunisino Ennahdha reiterou a oposição ao 
processo desencadeado há um ano pelo Presidente da Tunísia, Kais 
Saied, considerando-o um “golpe de Estado”, e declarou “inváli-
dos” os resultados do referendo constitucional realizado na passa-
da segunda-feira.

Numa declaração divulgada semana finda na imprensa, em Tu-
nes, o líder do partido Ennahdha, Rached Ghannouchi, que apelara 
ao boicote à consulta pública, considera que a taxa de participação 
no referendo, oficialmente de 30,5%, demonstra a “rejeição e o 
colapso do projecto” por parte da população tunisina.

No comunicado, o partido islâmico declara ainda que vai con-
tinuar a lutar “contra o golpe de Estado” e que irá trabalhar para 
que se possam realizar eleições presidenciais (sem data marcada) 
e legislativas (previstas para 17 de Dezembro deste ano) “livres e 
justas”.

Segundo os resultados provisórios do referendo de segunda-
-feira, o “sim” à nova Constituição da Tunísia, que reforça as prer-
rogativas do chefe de Estado, Kais Saied, venceu com 94,6% dos 
votos, com a afluência às urnas a atingir, segundo dados iniciais, 
27,5%, número mais tarde corrigido para 30,5% dos cerca de 9,2 
milhões de eleitores. - (Lusa)

Oposição tunisina 
considera inválido 
referendo 
constitucional

Mali emite mandado 
de prisão para ex-PM 
O PROCURADOR do Supremo Tribunal do Mali emitiu um 
mandado de prisão internacional para o ex-primeiro-ministro 
Boubou Cissé e vários outros ministros do antigo governo de 
Ibrahim Boubacar Keita, deposto pela junta militar em Agosto de 
2020. A medida visa provavelmente evitar que aqueles dirigen-
tes concorram às eleições presidenciais marcadas para Fevereiro 
de 2024. O mandado, é datado de segunda-feira passada inclui 
Cissé, assim como os ex-ministros das Finanças, da Defesa Na-
cional e outros. O Supremo Tribunal do Mali está à procura des-
tes políticos no âmbito da “abertura pela Câmara de Instrução do 
Supremo Tribunal do Mali de um inquérito judicial sobre factos 
qualificados como crimes de falsificação e uso de falsificações, 
danos ao património público e cumplicidade nesses delitos”. Os 
ex-ministros visados vivem actualmente exilados no Níger e na 
Costa do Marfim, dois países que mantêm relações tensas com o 
governo de transição maliano. 

Incêndio faz pelo menos 
32 mortos em Madagáscar
PELO menos 32 pessoas, incluindo crianças, morreram em Ma-
dagáscar na sexta-feira passada, depois de homens armados 
terem incendiado várias casas numa localidade no centro norte 
do país, informaram ontem à Efe as autoridades locais. “Actual-
mente, há 32 mortos e três feridos, um dos quais já foi evacuado 
para Antananarivo”, a capital de Madagáscar, disse ao telefone o 
general de brigada Nandrasana Hassanaly Saifoudine. Os acon-
tecimentos ocorreram na sexta-feira, quando homens armados 
invadiram a cidade de Ambolotarakely, no distrito de Ankazobe, 
a 100 quilómetros a norte da capital. Os autores do crime, sus-
peitos de pertencerem ao bairro e agirem por vingança, obriga-
ram as vítimas a trancarem-se em três casas, tendo depois atea-
do fogo às habitações.

Detidos 82 violadores 
de oito mulheres
UM total de 82 homens foram detidos pela Polícia na provín-
cia sul-africana de Gauteng por suspeita de violarem em grupo 
oito mulheres, depois de as terem atacado enquanto filmavam 
um videoclipe, anunciaram sábado as forças de segurança do 
país. Segundo confirmou a porta-voz da Polícia, coronel Bren-
da Muridili, citada pela imprensa local, o incidente teve lugar na 
quinta-feira numa mina abandonada perto da cidade de Kru-
gersdorp (a cerca de 40 quilómetros de Joanesburgo, a capital 
provincial), quando homens armados atacaram um grupo de 22 
pessoas (12 mulheres e 10 homens) que estavam a meio das fil-
magens de um vídeo musical. “Os suspeitos ordenaram a todos 
que se deitassem no chão e procederam à violação de oito das 
mulheres e roubaram-lhes todos os seus pertences, antes de fu-
girem do local”, disse a porta-voz da Polícia. Os suspeitos foram 
presos perto do local do crime. A Unidade de Violência Familiar, 
Protecção de Crianças e Ofensas Sexuais da Polícia sul-africana 
está a investigar um total de 32 acusações de violação e uma de 
assalto à mão armada, disse a porta-voz.

PR da Guatemala
escapa ileso de ataque 
O PRESIDENTE da Guatemala, Alejandro Giammattei, saiu ileso de 
um tiroteio no sábado contra a delegação presidencial na região de 
Huehuetenango, no oeste do país, informou uma rádio local. “Con-
firma-se o ataque à comitiva presidencial na aldeia de La Laguna, 
Jacaltenango, Huehuetenango”, disse a rádio guatemalteca SONO-
RA. A emissora acrescentou que o Exército do país respondeu ao 
atentado, que resultou num ferido de 27 anos. Trata-se de Carlos 
José López Velásquez, de nacionalidade mexicana, alegadamente 
membro do grupo armado. De acordo com a agência de notícias 
Europa Press, agentes do Exército da Guatemala e do México patru-
lhavam a fronteira entre os dois países no momento em que um gru-
po de indivíduos armados atacou. Os agressores terão fugido para o 
México, a cerca de 30 quilómetros, onde agentes das forças armadas 
mexicanas terão detido quatro guatemaltecos.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0


	01 CAPA
	02 PRIMEIRO PLANO
	03 REGIÃO DO GRANDE MAPUTO
	04 ECONOMIA
	05 CIDADE DA BEIRA
	06 NACIONAL
	07 CIDADE DE NAMPULA
	08 POLÍTICA
	09 POLÍTICA
	10 PUBLICIDADE
	11 PUBLICIDADE
	12 PUBLICIDADE
	13 PUBLICIDADE
	14 PUBLICIDADE
	15 PUBLICIDADE
	16 PUBLICIDADE
	17 PUBLICIDADE
	18 PUBLICIDADE
	19 PUBLICIDADE
	20 PUBLICIDADE
	21 PUBLICIDADE
	22 PUBLICIDADE
	23 PUBLICIDADE
	24 PUBLICIDADE
	25 PUBLICIDADE
	26 PUBLICIDADE
	27 PUBLICIDADE
	28 GAZA EM FOCO
	29  OPINIÃO & ANÁLISE
	30 CIÊNCIA, AMBIENTE & TECNOLOGIA
	31 RECREIO & DIVULGAÇÃO
	32 NECROLOGIA
	33 PUBLICIDADE
	34 DESPORTO
	35 DESPORTO
	36 INTERNACIONAL

