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Fronteira de Machipanda 

aberta 24 horas

Governo defende maior
competitividade de empresas UEM lança “Oliver Tambo” 

sobre mudanças climáticas
Cosméticos tóxicos 
banidos do mercado

Partilhadas conclusões 
dos sindicatos da CPLP

Tarifa de “chapa” vai 
subir em Nampula

A UNIVERSIDADE Eduardo Mondlane (UEM) lança hoje 
a Cátedra Oliver Tambo sobre adaptação às mudanças 
climáticas, baseada em ecossistemas nas zonas áridas e 
semi-áridas. Esta é uma das 10 cátedras do Continente 
Africano financiadas pela Fundação Oliver e Adelai-
de Tambo, que nos próximos cinco anos vão conduzir 
pesquisas e apoiarão o desenvolvimento de habilidades 
científicas com diversidades de tópicos, incluindo cli-
ma, sociedade e género, biodiversidade, recursos hídri-
cos, energias renováveis, produção e protecção agrícola 
e produção animal.

A INSPECÇÃO Nacional das Actividades Económicas (INAE) 
está a retirar do mercado  a linha de cosméticos ATL, devi-
do ao uso de Butylphenyl methylpopinal  na sua produção, 
uma substância que pode causar alergias à pele do usuário. O 
Butylphenyl mehylpropional, também conhecido como lilial 
ou lily aldehyde, é um material sintético perfumado que foi 
proibido em produtos cosméticos na União Europeia e Reino 
Unido, desde Março deste ano, por causa dos riscos que re-
presenta à saúde. Assim, a INAE decidiu banir a comerciali-
zação do ATL Creme Hidratante 100 gramas, de 400 gramas, 
de 1000 milímetros e o de um quilograma.

O SINDICATO Nacional de Empregadores 
Bancários (SNEB) vai partilhar hoje, na ci-
dade de Maputo, as conclusões do Fórum de 
Sindicatos Financeiros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP). O fórum 
teve lugar de 27 a 28 de Julho, na cidade da 
Praia, Cabo Verde, onde o SNEB Moçambique 
assumiu a presidência rotativa. 

QUATRO pessoas, três das quais mem-
bros da mesma família, perderam a vida 
e outras 16 contraíram ferimentos, em 
consequência de três acidentes de viação 
ocorridos no domingo e ontem na Estrada 
Nacional número um (EN1).

O acidente que matou as pessoas da 
mesma família ocorreu ontem no distrito 
do Limpopo, província de Gaza, e envol-
veu uma viatura da marca Mazda, mode-
lo BT50, com chapa de inscrição AFE 158 
MC, e um Toyota Passo, matrícula AGU 
334 MC. 

Júlio Nhamussua, porta-voz da Polícia 
da República de Moçambique (PRM) em 
Gaza, disse que o acidente foi provocado 
pela viatura Mazda, que seguia no sentido 
Inhambane-Maputo. Este terá entrado na 
faixa contrária e embatido violentamente 
no Toyota Passo, no qual seguiam as três 
vítimas mortais. O porta-voz da Polícia 

avançou como provável causa do sinistro, 
a ultrapassagem irregular, aliado ao ex-
cesso de velocidade por parte do condutor 
da viatura Mazda.

Os outros dois acidentes, despiste e 
capotamento, registaram-se no distrito 
da Manhiça, um dos quais ontem e outro 
no domingo. 

O de ontem ocorreu na localidade 3 
de Fevereiro e envolveu uma viatura mi-
ni-bus de transporte de passageiros, cuja 
inscrição não foi possível apurar. Segundo 
a administradora do distrito da Manhiça, 
Cristina Mafumo, deste sinistro resultou 
num morto e cinco feridos, dois dos quais 
em estado grave.

Já o de domingo envolveu uma camio-
neta da marca Toyota Dyna, cuja matrícu-
la não foi possível apurar. Neste, ficaram 
feridas nove pessoas, duas das quais em 
estado grave. 

O PROJECTO de Expansão e Mo-
dernização do Terminal Oceânico de 
Pemba não apresenta questões fatais 
que inviabilizem a sua implementa-
ção. Esta é, pelo menos, a conclusão 
avançada pelo estudo de pré-viabili-
dade ambiental e definição de âmbito 
,consultado pelo “Notícias”.

O trabalho realizado por uma 
empresa especializada, denominada 
EnAmbiente, recomenda, entretanto, 
que se prossiga com estudos ambien-
tais de modo a detalhar os aspectos 
identificados e a estabelecer medidas 
necessárias à redução de impactos 
negativos e a maximização dos efeitos 
positivos.

Há alguns anos, a Petromoc con-
cebeu o projecto de expansão e mo-
dernização do Terminal Oceânico de 

Pemba (TOP), visando, entre outros 
objectivos, aumentar a capacidade de 
armazenagem de 7500 metros cúbicos 
para 18 mil; construção de nova grua 
de enchimentos composta por 3 ilhas; 
um novo “pipeline” de 10 polegadas, 
exclusivamente para o recebimento 
de gasóleo e realização de operações 
de “bunker”; reposição do sistema de 
combate a incêndios, e reabilitação de 
dois tanques com capacidade de 250 
metros cúbicos cada para a recepção 
e armazenagem de Jet A-1.

Para a Petromoc, a implementação 
do projecto é justificada pela gravida-
de da degradação da infra-estrutura 
em uso há mais de 30 anos, tornando 
assim a sua capacidade operacional 
limitada, desta feita, não atendendo 
de forma eficiente a demanda por es-

paço, culminando assim em soluções 
mais dispendiosas para as gasolinei-
ras.

O projecto também está alicerça-
do no esperado aumento do proces-
samento de hidrocarbonetos na re-
gião Norte, o que atrai massivamente 
investimento estrangeiro.

“Os objectivos a atingir com a ex-
pansão e modernização do TOP con-
tinuam os mesmos, com ênfase para 
o apoio às operações “offshore” de
exploração e extracção de gás natu-
ral na Bacia do Rovuma”, ressalva o
relatório do Estudo de Pré-viabilida-
de Ambiental e Definição de Âmbito
(EPDA).

Refira-se que, o EPDA constitui 
uma primeira abordagem à análise e 
avaliação da viabilidade ambiental do 

projecto, a que se seguirá a fase do Es-
tudo de Impacto Ambiental (EIA), na 
qual serão aprofundados os estudos 
ambientais. 

A EnAmbiente considera que da 
análise global efectuada, verifica-se 
que os principais impactos positivos 
previstos relativos à parte sócio-e-
conómica resultam da geração de 
emprego e dinamização da economia 
local, especialmente durante a fase de 
construção que visa a expansão e mo-
dernização do terminal, resultando 
no aumento da capacidade de arma-
zenagem de combustíveis na região 
Norte de Moçambique, incidindo na 
sua disponibilidade e consequen-
te exportações a países vizinhos que 
culminará com a arrecadação de divi-
sas para o país. 

PGR regista aumento 
de crimes financeiros

res do SERNIC. Podiam ser 
mais, mas os recursos não 
permitem. Contudo, esses 
formandos farão a réplica dos 
conteúdos, na perspectiva de 
respondermos a esse deside-
rato e termos uma investiga-
ção e instrução de qualidade”, 
explicou.

Segundo Adamo, a capa-
citação constitui um espaço 
adequado e privilegiado para a 
reflexão conjunta sobre os de-
safios prementes que as novas 
áreas trazem e servirá de pla-
taforma para a harmonização 
de procedimentos de investi-
gação, articulação entre o Mi-
nistério Público e o SERNIC, 
sem descurar, naturalmente, 
as necessárias realidades e es-
pecificidades que sempre de-
vem ser observadas.

Por sua vez, o Director-
-geral do Serviço Nacional de
Investigação Criminal, Nel-
son Rego, acrescentou que a
formação também visa espe-
cializar quadros do sector no
combate aos crimes económi-
co-financeiros e recuperação
de activos.

“Nesta acção de 90 dias 
serão ministradas matérias 
como instrução e investigação 
criminal, organização judi-
ciária, criminologia, técnicas 
de entrevista, interrogató-
rio, técnicas criminalísticas, 
informação e investigação, 
direito penal e processual, 
branqueamento de capitais, 
recuperação de activos, deon-
tologia profissional, entre ou-
tras”, detalhou. -(AIM)

A 
PROCURADORIA-
-GERAL da República
(PGR) manifesta-se 
preocupada com o 
recrudescimento de 

crimes económico-financei-
ros que, nos últimos anos, têm 
vindo a ganhar espaço no país.  
Sem avançar números, a PGR 
afirma que, nos últimos tem-
pos, o índice de crimes desta 
natureza regista um aumento 

considerável, daí a necessida-
de de capacitar investigadores 
no campo da recuperação de 
activos, fornecendo-lhes fer-
ramentas técnicas e cientifici-
dade na sua actuação.

Para o efeito, a PGR, em 
parceria com o Serviço Nacio-
nal de Investigação Criminal 
(SERNIC), iniciou ontem, em 
Maputo, a formação de 50 in-
vestigadores, criteriosamente 

seleccionados para respon-
derem com maior eficácia às 
exigências de investigação de 
qualidade e recuperação de 
activos.

Falando na abertura da 
capacitação, a primeira do 
género no país, a Procura-
dora-geral-adjunta, Glória 
da Conceição Adamo, disse 
que a formação simboliza o 
compromisso de ambas as 

instituições na componente 
de formação e aprendizagem, 
vectores basilares para uma 
boa execução no quadro dos 
crimes económico-financei-
ros.

“Neste momento, o gran-
de desafio é termos um cor-
po de quadros com capaci-
dade técnica e é por isso que 
abraçamos esta formação 
virada para 50 investigado-

Quatro mortos 
em acidentes na EN1

Retoma impressão 
da carta de condução

O INSTITUTO Nacional dos 
Transportes Rodoviários 
(INATRO) acaba de retomar a 
produção da carta de condu-
ção biométrica, interrompida 
em Dezembro do ano passado 
devido a irregularidades ad-
ministrativas no processo de 
contratação do provedor que 
fornecia o serviço.

Segundo o INATRO, o 
facto constitui o culminar do 
processo de contratação do 
novo provedor, seleccionado 
em concurso público.

Para atender à preocu-
pação dos condutores que 
aguardavam por este docu-
mento, decorre o processo 
de distribuição das cerca de 
75 mil cartas de condução 
biométricas já produzidas. 
A nova carta de condução 
contém características visuais 

diferentes da anterior, no-
meadamente a cor, a dispo-
sição da identificação do con-
dutor, para além do aumento 
dos dispositivos de segurança 
de 13 para 24. 

A instituição esclarece que 
as cartas de condução biomé-
tricas emitidas pelo anterior 
provedor continuam válidas 
até à sua caducidade, pelo 
que os respectivos titulares 
não precisam de as trocar. 
Para que o processo de levan-
tamento das cartas de condu-
ção ocorra de forma ordeira, o 
INATRO apela aos condutores 
para que se dirijam aos balcões 
das suas delegações quando a 
temporária estiver caducada. 
Como medida complemen-
tar para facilitar o processo de 
levantamento das cartas de 
condução, foi criada uma pla-

taforma de comunicação pré-
via através de SMS a ser envia-
do aos utentes sobre o estado 
do documento.

No âmbito das reformas 
em curso nesta instituição, a 
retoma da produção da carta 
de condução é acompanha-
da de novas medidas internas 
para a flexibilização e melho-
ria do atendimento ao públi-
co. 

Para melhor monitoria da 
eficácia destas medidas, foi 
criada a linha de atendimento 
com o número 21- 311179 para 
o qual devem ser canalizadas
todas as preocupações e re-
clamações dos utentes.

O tempo máximo em que 
um condutor continuará a 
usar a carta provisória foi re-
duzido de três meses para 30 
dias.

As cartas de condução biométricas emitidas pelo anterior provedor continuam válidas até à sua caducidade 

Petromoc avança na expansão
do Terminal Oceânico de Pemba
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REDACÇÃO INTERNA-
CIONAL COM AGÊNCIAS

Z
ARPOU ontem do 
porto de Odessa, no 
Mar Negro, o pri-
meiro navio comer-
cial carregado com 

26 milhões de toneladas 
de cereais para reiniciar o 
abastecimento do merca-
do mundial. 

O Secretário-Geral das 
Nações Unidas, António 
Guterres, “saudou ca-
lorosamente” a saída do 
primeiro cargueiro com 
cereais ucranianos, no 
quadro do acordo que vi-
sou levantar o bloqueio 
russo no Mar Negro.

“O Secretário-geral 
espera que este seja o pri-
meiro de muitos navios 
comerciais, em conformi-
dade com o acordo assina-
do mês passado e que vai 
trazer estabilidade e ajuda 
indispensáveis à seguran-
ça alimentar mundial, em 
particular nos contextos 
humanitários mais frá-
geis”, considera a ONU 
em comunicado.  

Segundo Peter Sta-
no, porta-voz principal 
do Alto Representante da 
União Europeia (UE) para 
a Política Externa, Josep 
Borrell, “este é um pri-
meiro passo bem-vindo 
para mitigar a crise ali-
mentar global”. 

A saída do navio segue-
-se à assinatura do acordo 
de 22 de Julho, após me-
ses de bloqueio devido 
à guerra entre a Rússia e 
Ucrânia. 

O navio de carga, com 
pavilhão da Serra Leoa, 
deve fazer uma escala hoje 

Como a guerra Rússia-Ucrânia 
desencadeou a crise alimentar

do que cerca de 20 milhões 
de toneladas de cereais 
ucranianos chegassem ao 
Médio Oriente, Norte de 
África e partes da Ásia. 

Semanas de negocia-
ções sobre corredores se-
guros para retirar grãos 
dos portos do Mar Negro 
chegaram a bom por-
to com o alcance de um 
acordo entre os dois be-
ligerantes, sob patrocínio 
das Nações Unidas e Tur-
quia.

Isso precisava aconte-
cer agora ou seria horrível, 
segundo Anna Nagurney, 
que estuda gestão de cri-
ses na Universidade de 
Massachusetts Amherst e 
faz parte do Conselho da 
Escola de Economia de 
Kiev.

Afirmou que 400 mi-
lhões de pessoas em todo 
o mundo dependem de 
suprimentos alimentares 
ucranianos. A Organi-
zação das Nações Unidas 
para Agricultura e Ali-
mentação (FAO) projec-
ta que até 181 milhões de 
pessoas em 41 países po-
deria enfrentar crises ali-
mentares ou níveis piores 
de fome este ano.

QUAL É A SITUAÇÃO?
Normalmente, 90% do 

trigo e outros grãos dos 
campos da Ucrânia são 
enviados para os merca-
dos mundiais por mar, 
mas foram retidos pelos 
bloqueios devido à guerra 
na costa do Mar Negro.

Alguns grãos estavam 
sendo redireccionados 
pela Europa por via fér-
rea, rodoviária e fluvial, 
mas a quantidade era 
“uma gota no oceano” 

que a Rússia estava a usar 
os alimentos como armas 
de guerra.

A Rússia argumentava 
que as exportações po-
diam ser retomadas assim 
que a Ucrânia removesse 
as minas no Mar Negro e 
os navios que chegarem 
puderem ser verifica-
dos para evitar que estes 
transportem armas. 

O ministro das Rela-
ções Exteriores da Rússia, 
Sergey Lavrov, prometeu 
que Moscovo não “abu-
saria” da sua vantagem 
naval e “tomaria todas as 
medidas necessárias para 
garantir que os navios 
pudessem sair de lá livre-
mente”. 

Autoridades ucrania-
nas e ocidentais duvida-
ram dessa promessa. O 
ministro das Relações Ex-
teriores da Turquia, Me-
vlut Cavusoglu, disse re-
centemente que pode ser 
possível criar corredores 
seguros sem a necessi-
dade de limpar minas 
marítimas porque a loca-
lização dos dispositivos 
explosivos é conhecida.

Mas outras questões 
ainda permaneciam, 
como se as seguradoras 
forneceriam cobertura 
aos navios. 

Dmytrasevych disse 
aos ministros da Agricul-
tura da UE, há dias, que a 
única solução seria derro-
tar a Rússia e desbloquear 
os portos. Nenhuma ou-
tra medida temporária, 
como corredores huma-
nitários, resolveria o pro-
blema. 

COMO SE CHEGOU 
AQUI?

Os preços dos ali-
mentos estavam a subir 
mesmo antes da guerra 
entre a Ucrânia e Rússia, 
decorrentes de factores 
como efeitos climáticos e 
fracas colheitas o que re-
duziu a oferta, enquanto 
a demanda global se re-
cuperou fortemente dos 
efeitos da pandemia da 
Covid-19.

Glauber citou as más 
colheitas de trigo no ano 
passado nos Estados Uni-
dos e no Canadá e uma 
seca que prejudicou a 
produção de soja no Bra-
sil. Também agravado 
pelas mudanças climá-
ticas, a região do Corno 
da África está a enfrentar 
uma das suas piores secas 
em quatro décadas, en-
quanto uma onda de calor 
recorde na Índia em Mar-
ço reduziu a produção de 
trigo.

O primeiro navio carregado de grão partiu ontem para o Líbano

A guerra russo-ucraniana por pouco desencadeava uma crise alimentar mundial

em Istambul, onde vai ser 
inspeccionado antes de 
seguir viagem. A carga de 
milho, tem como destino 
o Líbano, país que enfren-
ta uma grave crise econó-
mica e financeira.

GUERRA BLOQUEAVA?
A guerra impedia que 

os cereais deixassem o 
“celeiro do mundo” o que 
encareceu os alimentos 
em todo o planeta, com 
ameaça de agravar a es-
cassez, fome e instabilida-
de política nos países em 
desenvolvimento.

Juntos, Rússia e Ucrâ-
nia exportam quase um 
terço do trigo e cevada 
do mundo, mais de 70% 
do óleo de girassol e são 
grandes fornecedores de 
milho. A Rússia é o maior 
produtor global de fertili-
zantes.

Os preços mundiais 
dos alimentos já estavam a 
ficar mais caros e a guerra 
piorou as coisas, impedin-

em comparação com as 
rotas marítimas. 

O vice-ministro da 
Agricultura da Ucrânia, 
Markian Dmytrasevych, 
pediu aos legisladores 
da União Europeia ajuda 
para exportar mais grãos, 
incluindo a expansão do 
uso de um porto romeno 
no Mar Negro, a constru-
ção de mais terminais de 
carga no rio Danúbio e a 
redução da burocracia 
para a travessia de carga 
na fronteira polaca.

Mas isso significava 
que a comida estava ain-
da mais longe daqueles 
que precisam dela.

Tinha que se percor-
rer toda a Europa até ao 
Mediterrâneo. Isso real-
mente adicionava um 
custo incrível aos cereais 
ucranianos, revelou Jose-
ph Glauber, pesquisador 
sénior do Inter-regional 
Food Policy Research Ins-
titute em Washington.

A Ucrânia só conse-
guiu exportar de 1,5 mi-
lhão a 2 milhões de to-
neladas de grãos por mês 
desde o início da guer-
ra, contra mais de 6 mi-
lhões de toneladas antes, 
acrescentou Glauber, 
ex-economista-chefe do 
Departamento de Agri-
cultura dos EUA.

Os grãos russos tam-
bém não saíam para o 
mundo. Moscovo argu-
mentava que as sanções 
ocidentais às suas indús-
trias bancárias e maríti-
mas tornavam impossível 
para a Rússia exportar 
alimentos e fertilizantes 
e estavam a afugentar as 
companhias marítimas 
estrangeiras de trans-

portá-los. As autoridades 
russas insistiam que as 
sanções fossem suspen-
sas para levar grãos aos 
mercados globais. Uma 
vitória conquistada por 
Moscovo com este acor-
do, pois houve um rela-
xamento das medidas.

O QUE DIZEM KIEV E 
MOSCOVO?

A Ucrânia acusa a Rús-
sia de bombardear infra-
-estruturas agrícolas, 
queimar campos, retirar 
cereais e tentar vendê-
-los para a Síria depois 
que o Líbano e o Egipto se 
recusaram a comprá-los. 

O Presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelensky, 
disse que a Rússia provo-
cou uma crise alimentar 
global. O Ocidente con-
cordou, com autoridades 
como o presidente do 
Conselho Europeu, Char-
les Michel, e o secretário 
de Estado dos EUA, An-
tony Blinken, a dizerem 

manitária”, vaticinou.
A fome e a desnutrição 

estão a acontecer nesta 
parte de África. Os preços 
de produtos básicos como 
trigo e óleo de cozinha em 
alguns casos custam mais 
do que o dobro.

No Sudão e no Iémen, 
o conflito Rússia-Ucrânia 
surge depois de anos de 
crises internas.

Os preços do trigo su-
biram em alguns desses 
países em até 750%.

“Geralmente, tudo fi-
cou caro. Seja água, seja 
comida, está a tornar-se 
quase impossível”, disse 
Justus Liku, consultor de 
segurança alimentar do 
grupo da CARE, após vi-
sitar a Somália recente-
mente.

No Líbano, as padarias 
que costumavam ter mui-

tos tipos de pão achatado 
agora vendem apenas pão 
branco básico para pou-
par a farinha de trigo.

O QUE FOI FEITO?
Há semanas, o Se-

cretário-Geral da ONU, 
António Guterres, vinha 
tentando garantir um 
acordo para desbloquear 
as exportações russas 
de grãos e fertilizantes e 
permitir que a Ucrânia 
envie “commodities” do 
principal porto de Odes-
sa. O progresso foi len-
to, mas chegou-se a uma 
saída que tranquiliza o 
mercado mundial de ce-
reais e parece afastar, por 
enquanto, o cenário de 
catástrofe alimentar.

Uma grande quantida-
de de grãos presa em silos 
ucranianos ou em fazen-
das está agora liberada 
para ser exportada para 
os países que necessitam 
de cereais. E há mais por 
vir – a colheita de trigo de 
Inverno na Ucrânia está 
para começar em breve, 
aliviando as instalações 
de armazenamento para 
mais produtos que serão 
colhidos nos próximos 
tempos.

O Presidente dos EUA, 
Joe Biden, diz que está 
a trabalhar com parcei-
ros europeus num plano 
para construir silos tem-
porários nas fronteiras da 
Ucrânia, inclusive com a 
Polónia.

A ideia é que os grãos 
possam ser transferi-
dos para os silos e depois 
“para carros na Europa e 
levá-los para o oceano e 
para todo o mundo”, dis-
se ele recentemente.

Dmytrasevych indi-
cou que a capacidade de 
armazenamento de grãos 

da Ucrânia foi reduzida 
entre 15 milhões a 60 mi-
lhões de toneladas depois 
que foram destruídos si-
los ou locais no sul e no 
leste do país.

O QUE CUSTA MAIS?
A produção mundial 

de trigo, arroz e outros 
grãos deve atingir 2,78 
biliões de toneladas em 
2022, uma queda de 16 
milhões de toneladas em 
relação ao ano anterior 
– o primeiro declínio em 
quatro anos, segundo a 
FAO.

Os preços do trigo su-
biram 45% nos primei-
ros três meses do ano em 
comparação com o ano 
anterior, de acordo com 
o índice de preços do tri-
go da FAO. O óleo vege-
tal saltou 41%, enquanto 
os preços do açúcar, da 
carne, do leite e do peixe 
também subiram dois dí-
gitos.

Os aumentos estão a 
alimentar uma inflação 
mais rápida em todo o 
mundo, tornando a co-
mida mais cara.

Alguns países estão a 
reagir tentando proteger 
o abastecimento domés-

tico. A Índia restringiu as 
exportações de açúcar e 
trigo, enquanto a Malásia 
interrompeu as expor-
tações de frangos vivos, 
alarmando Singapura, 
que obtém um terço das 
suas aves de seu vizinho.

O Instituto Interna-
cional de Pesquisa em 
Política Alimentar diz que 
se a escassez de alimentos 
se tornaria mais aguda à 
medida que a guerra se 
prolongasse, isso poderia 
levar a mais restrições às 
exportações que aumen-
tariam ainda mais os pre-
ços.

Outra ameaça era o 
fertilizante escasso e caro, 
o que significaria que os 
campos agrícolas pudes-
sem ser menos produti-
vos à medida que os agri-
cultores economizam, 
afirma Steve Mathews, 
da Gro Intelligence, uma 
empresa agrícola.

Existe um défice gran-
de, especialmente de dois 
dos principais produtos 
químicos, para produzir 
fertilizantes, dos quais a 
Rússia é um grande for-
necedor.

“Se continuarmos a 
ter a escassez de potássio 
e fosfato que temos ago-
ra, veremos uma queda 
nos rendimentos”, disse 
Mathews. “Não há dúvida 
sobre isso nos próximos 
anos”.

Quantidades de cerceais por levar ainda nos campos da Ucrânia
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A guerra como explicação da fome em África
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Isso, combinado com 
os custos crescentes de 
combustíveis e fertilizan-
tes, impediu que outros 
grandes países produto-
res de grãos preenches-
sem as lacunas.

QUEM ERA MAIS DI-
FÍCIL?

A Ucrânia e a Rússia 
exportam principalmen-
te produtos básicos para 
países em desenvolvi-
mento que são mais vul-
neráveis a aumentos de 
custos e escassez.

Países como Somália, 
Líbia, Líbano, Egipto e 
Sudão são fortemente de-
pendentes de trigo, milho 
e óleo de girassol das duas 
nações beligerantes.

“O fardo está a ser 
suportado pelos mais 
pobres”, disse Glauber. 
“Isso é uma crise huma-
nitária, sem dúvida,” sa-
lientou.

Além da ameaça da 
fome, os preços cres-
centes dos alimentos co-
locam em risco a insta-
bilidade política nesses 
países. Eles foram uma 
das causas da Primavera 
Árabe, e há preocupações 
de que se repitam.

Os governos dos paí-
ses em desenvolvimento 
devem deixar os preços 
dos alimentos subirem 
ou subsidiar os custos? 
Questiona Glauber. Um 
país moderadamente 
próspero como o Egip-
to, o maior importador 
de trigo do mundo, pode 
arcar com custos mais al-
tos dos alimentos, subli-
nhou.

“Para países pobres 
como o Iémen ou do Cor-
no da África - realmente 
precisarão de ajuda hu-

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 “Economia para  Todos”

Qual é o papel da comunicação na eficiência da política monetária?

Há duas razões que justificam a importância da comunicação na condução da política 

monetária:

A primeira é por razões de transparência. Uma vez que as decisões de política monetária 

influenciam a sua vida e de toda a sociedade, é importante que o público seja informado e 

esclarecido sobre as decisões tomadas. 

 A segunda razão é psicológica, já que a política monetária se faz influenciando a confiança 

dos agentes económicos quanto à evolução da inflação no futuro e, por essa via, influenciando 

a procura de bens e serviços.

Por exemplo, ao confiar que o Banco de Moçambique irá manter a inflação baixa e estável, você 

poderá preferir guardar uma boa parte do seu dinheiro para gastar no futuro, porque acredita 

que terá mais ou menos o mesmo valor ou poder de compra.

Neste sentido, a comunicação é também um poderoso instrumento de política monetária, 

porque ajuda a manter a inflação baixa e estável, que é o principal objectivo da política 

monetária.

Quais são os principais meios que o Banco de Moçambique usa para 
comunicar ao público as decisões de política monetária?

Os principais meios que o Banco de Moçambique usa para comunicar as decisões de política 

monetária são:

- O comunicado de imprensa, que é publicado logo após a reunião do Comité de Política 

Monetária; 

- A conferência de imprensa, orientada pelo Governador do Banco de Moçambique, logo 

após a publicação do comunicado de imprensa;

- O relatório de Conjuntura Económica e Perspectivas de Inflação (CEPI);

- E reuniões regulares com agentes económicos, para explicar as razões das decisões do 

Comité de Política Monetária.

Os Comunicados de Imprensa e Relatórios de Conjuntura Económica e Perspectivas de 

Inflação são disponibilizados na página da internet do Banco de Moçambique, e podem ser 

consultados por toda a gente.

PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA EFICIÊNCIA DA POLÍTICA MONETÁRIA 

I
DOSOS acolhidos no Lar 
Nossa Senhora dos Desam-
parados, na cidade de Ma-
puto, receberam, domingo 
último, apoio multiforme, 

constituído por produtos ali-
mentares e vestuário, a fim da 
minimizar as suas necessida-
des.

O donativo, do Ministério 
do Género, Criança e Acção 
Social (MGCAS), está inserido 
nas celebrações do 31 de Julho, 
Dia da Mulher Pan-africana, 
que este ano decorre sob lema 
“Pela Igualdade de Género no 
Contexto das Mudanças Cli-

máticas”. 
Segundo a ministra Nyeleti 

Mondlane, o apoio tem como 
objectivo complementar as 
acções realizadas pelo estabe-
lecimento de acolhimento que 
alberga 81 idosos.

“Estamos aqui para enalte-
cer não só o grupo de mulheres 
idosas presentes no centro, 
mas também o trabalho que 
este lar desempenha no apoio 
e desenvolvimento das pessoas 
desamparadas”, disse.

A governante defendeu a 
necessidade de apoiar, cada 
vez mais, o desenvolvimento 

das unidades sociais, daí que 
o sector de Acção Social mo-
bilizou apoio em géneros ali-
mentícios e vestuários para os 
utentes. Destacou que o Go-
verno reconhece o esforço que 
os gestores do lar têm estado a 
fazer para o acolhimento dos 
idosos. 

“Agradecemos também a 
todos que apoiam o centro com 
vista a criar condições para as-
segurar uma terceira idade de 
forma condigna”, frisou.

Para a irmã Pilar Pedrei-
ra, do Lar Nossa Senhora dos 
Desamparados, a visita da mi-

nistra foi importante para esti-
mular o trabalho de assistência 
social.

Pedreira afirmou que o lar 
conseguiu superar o impacto 
da Covid-19, uma vez que du-
rante a eclosão da pandemia 
houve dois casos de infecção de 
idosos pela doença que foram 
prontamente assistidos.

Os idosos mostraram-se 
satisfeitos com a assistência 
prestada no Centro, ao mesmo 
tempo que enalteceram os es-
forços empreendidos pelo Go-
verno na provisão de apoio aos 
grupos mais vulneráveis.

A POLÍCIA Municipal, em par-
ceria com equipas multidis-
ciplinares, fiscalizou perto de 
oito mil viaturas, no primeiro 
semestre do ano em curso, na 
cidade de Maputo, que resultou 
na aplicação de pouco mais de 
três mil multas.

Este é o resultado das ac-
ções de fiscalização conduzidas 
na urbe e tinham como objec-
tivo garantir a segurança e livre 
circulação de pessoas e bens, 
bem como a observância da 
postura municipal.

“No período em análise fo-
ram fiscalizadas 7589 viaturas, 
que resultou na aplicação de 
3547 multas, incluindo 214 por 
embaraço ao trânsito, 137 não 
tinham cinto de segurança, 212 
por falta de documento, 292 
por circulação com vidros es-
curos ou que não correm, entre 
outras irregularidades”, disse a 
porta-voz da Polícia Municipal, 
Arsénia Miambo.

Quanto ao transporte es-
colar, a fonte disse que foram 
aplicadas 37 multas, sendo 16 
por falta de carta com a catego-
ria de Serviços Públicos, 15 por 

falta de acompanhante e seis 
não tinham licença.

Miambo explica que para 
os casos de excesso de lotação, 
primeiro é feita uma advertên-
cia sobre a necessidade da ob-
servância das medidas de pre-
venção contra a Covid-19. 

Em caso de reincidência 
segue-se o diálogo, sendo a 
aplicação da multa o último re-
curso. 

No mesmo período, foram 
sancionados 274 condutores 
de carrinhas de caixa aberta, 
vulgo “my love”, por persis-
tência no transporte de pas-
sageiros após a interdição da 
circulação, bem como além 
do período decretado pelo Go-
verno no âmbito das medidas 
de contenção e propagação da 
Covid-19. 

Na ocasião, Arsénia Miam-
bo manifestou a sua indig-
nação com a persistência de 
motoristas de viaturas institu-
cionais envolvidos na prática 
ilegal de transporte público de 
passageiros.

“Importa aqui referir que há 
uma necessidade de chamada 

de atenção a estes motoristas 
porque não é esta a orientação 
que recebem nas instituições 
onde trabalham. Por isso, há 
que chamar à consciência des-
tes indivíduos, bem como as 
suas instituições, no sentido de 
intensificarem o controlo”, ad-
vertiu Miambo.

Quanto ao encurtamento 
e desvio de rotas a Polícia Mu-
nicipal promoveu campanhas 
de sensibilização nos terminais 
rodoviários, tendo abrangido 
327 munícipes e 633 operado-
res, o que culminou com a apli-
cação de 213 multas, contra 267 
do período homólogo, redução 
na ordem de 20 por cento.

“Este acto ocorre em vá-
rias rotas, mas temos recebido 
mais denúncias nas de Bobole/
Marracuene com destino a Xi-
pamanine e Baixa/FACIM”, re-
fere a porta-voz da PM.

“O que acontece é que eles 
têm encurtado as rotas com 
o objectivo de efectuar as co-
branças ilícitas. O munícipe 
numa viagem que devia pagar 
26 a 30 meticais acaba pagando 
o dobro ou mais”, acrescentou.

Idosos recebem 
apoio multiforme

Assistência social chega a idosos do “Lar dos Desamparados”

POR DIVERSAS IRREGULARIDADES

Autuadas mais de três 
mil viaturas

Polícia Municipal emite mais de três mil multas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  148/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 01 Agosto
   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             3,84            3,92      3,88
  Botswana             Pula             5,06            5,17      5,12
  eSwatini             Lilangueni       3,84            3,92      3,88
  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           478,94          488,56    483,75
  Malawi               Kwacha          62,34           63,60     62,97
  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            12,21           12,46     12,34
  Canada               Dolar           49,43           50,43     49,93
  China/Offshore       Renminbi         9,34            9,53      9,44
  China                Renminbi         9,35            9,54      9,45
  Dinamarca            Coroa            8,69            8,86      8,78
  Inglaterra           Libra           77,39           78,95     78,17
  Noruega              Coroa            6,56            6,69      6,63
  Suécia               Coroa            6,25            6,37      6,31
  Suíça                Franco          66,60           67,94     67,27
  União Europeia       Euro            64,71           66,01     65,36

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3298600  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.770,39000
Venda..............  1.770,70000

                              Maputo,  02.08.2022
(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.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
DIRECÇÃO DE  ADMINISTRAÇÃO  E FINANÇAS

ANÚNCIO 
1. Torna-se público que se aceitam propostas, em cartas fechadas 

devidamente assinadas pelos proponentes, até 9.30 horas do dia 

16/8/2022, sendo que a abertura das mesmas está marcada para às 

10.00 horas do mesmo dia, dirigidas ao Presidente da Comissão de 

Avaliação e Venda de Bens Abatidos, a serem entregues na AMASP-

Associação Moçambicana de Amizade e Solidariedade com os Povos, 

sita na Av. Paulo Samuel Kankhomba, número 2311, Bairro do Alto-Maé, 

Cidade de Maputo para compra de diverso mobiliário de escritório, 

material informático e viaturas.

2. O mobiliário, material informático e viaturas podem ser vistos nas horas 

normais de expediente, no Estaleiro da Presidência da República, sita na 

Av. das FPLM, número 875, Cidade de Maputo.

3. As demais condições poderão ser consultadas no Edital fixado na vitrina 
do Edifício da AMASP, no qual estão indicados os dados dos bens e o valor, 
não devendo ser apresentadas propostas inferiores  aos da licitação.

Maputo, a 1 de Agosto de 2022

A Direcção da DAF

6807

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE PROSAUDE/UGEA/2022
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER ACÇÃO SOCIAL

ADENDA
Nos termos da Cláusula 11 das IAC’s dos Documentos de Concursos de Pequena Dimensão, n.º 01/WBPHCSP/
UGEA/2022 – Fornecimento de Material para Manutenção de Reparação de Bens Móveis, n.º 02/
WBPHCSP/UGEA/2022 – Fornecimento de Material de Consumo para Escritório, n.º 03/WBPHCSP/
UGEA/2022 – Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, n.º 04/WBPHCSP/UGEA/2022 – 
Fornecimento de Fardamento e Calçado, n.º 05/WBPHCSP/UGEA/2022 - Fornecimento de Material 
de Consumo Odontológico, Hospitalar, Laboratorial e Químico, n.º 06/ WBPHCSP/UGEA/2022 – 
Manutenção e Reparação de Veículos, n°01/PROSAUDE/UGEA/2022 – Fornecimento de Material de 
Limpeza e Higiene, n.º 02/ PROSAUDE/UGEA/2022 – Manutenção e Reparação de veículos, n.º 03/ 
PROSAUDE/UGEA/2022 – Manutenção e Reparação de Bens Moveis, de acordo com o seguinte:

1. Rectificação de data de entrega e abertura das propostas dos concursos acima referido, de 29/9/2021 
como vem descrito no anúncio, publicado no jornal "Notícias" do dia 19/7/2022, passando para dia 
6/8/2022, pelas 9.00 horas.

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos de concurso ou le-

vantá-los no Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Accão Social de Meconta, na UGEA, pela importância 

não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) para cada conjunto, mediante apresentação de talão 

de depósito efectuado na conta nº 19198696010001 no BCI.

As demais condições do anúncio de Concurso permanecem inalteradas.

Meconta, Julho de 2022

O Director Distrital de Saúde

Abílio Abuque Manuel
(Técnico Superior N1)
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O 
V IC E - M I N I S T RO 
dos Recursos Mine-
rais e Energia, An-
tónio Saide, exortou 
os empresários da 

província de Cabo Delgado a 
melhorarem as suas capaci-
dades  produtivas, através de 
parcerias internas ou interna-
cionais, a fim de responder os 

padrões requeridos no âmbito 
do conteúdo local dos projec-
tos de petróleo e gás.

Saide, que falava recente-
mente na cidade de Pemba, 
no seminário sobre oportuni-
dades locais do projecto Coral 
Sul FNLG, desenvolvido pela 
italiana Eni Rovuma Basin, 
sublinhou que o Governo rei-

tera a necessidade de siner-
gias porque elas maximizam 
a transferência e adopção de 
conhecimentos e garantem 
maior aproveitamento de 
oportunidades pelo tecido 
empresarial nacional.

De acordo com Saide, o 
seminário realizado em Pem-
ba e no qual participaram os 

A AUTORIDADE  Tributária (AT) de Moçambique ar-
recadou cerca de 87 mil milhões de meticais em re-
ceitas no primeiro semestre deste ano, na cidade de 
Maputo, mais 2,5% do que em igual período de 2021.

Embora tenha sido registado um crescimento em 
comparação com o ano passado, o valor arrecadado 
foi inferior à meta definida, que era de 89,4 mil mil-
hões de meticais, explicou Sidónio Jacob, delegado 
da AT na cidade de Maputo.

O fisco moçambicano aponta o reforço do con-
trolo dos contribuintes como um dos factores que 
garantiu o aumento do valor arrecadado, apesar de 
não ter conseguido atingir a meta definida.

“Podemos destacar alguns factores que con-
tribuíram positivamente para a arrecadação desta 
receita, nomeadamente o aumento da cobrança do 
Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas, 
resultante das retenções na fonte, intensificação do 
controlo dos contribuintes faltosos, dos créditos e 
correções dos prejuízos sistemáticos, bem como o 
controlo rigoroso de mercadorias importadas com 
benefício fiscal, frisou Jacob.

Só na cidade de Maputo, a AT espera arrecadar até 
ao fim de ano 192.7 mil milhões de meticais em re-
ceitas.
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OS preços dos principais pro-
dutos da cesta básica como 
arroz, milho e farinha de mi-
lho nos principais mercados 
moçambicanos mantém ten-
dência de estabilidade, como 
resultado da boa colheita lar-
gamente suportada pelo fo-
mento das duas culturas pelo 
programa Sustenta.

Segundo dados da Rede 
de Sistemas de Alerta Ante-
cipado da Fome (FEWS NET), 
que monitora as tendências 
dos preços dos alimentos bá-
sicos em países vulneráveis 
à insegurança alimentar, em 
Junho do ano em curso, os 
preços do milho na maio-
ria dos mercados analisados 
permaneceram estáveis em 
relação a Maio.

No entanto, os preços do 
milho caíram entre  12 e 41 
por cento em Mutarara, Caia 
(Sofola) e Montepuez (Cabo 
Delgado), provavelmente 
devido à disponibilidade do 
cereal nos mercados locais, 
após um atraso na colheita de 
2021/2022. 

De acordo com os dados, 
nos referidos mercados, os 
preços do milho no mês de 
Junho do presente ano es-
tão estáveis, em comparação 
com os seus respectivos pre-
ços registados em 2021. 

“Como é típico, os preços 
da farinha de milho ficaram 
estáveis de Maio a Junho de 
2022, na maioria dos mer-
cados monitorados, excepto 
Quelimane e Chókwè, onde 
os preços aumentaram 10 
por cento”, lê-se no rela-
tório que o “Notícias” teve 
acesso.  Da mesma forma, 
os preço de arroz naqueles  
mercados  aumentaram en-
tre 5 e 18% ou caíram entre 
11 e 13% de Maio a Junho. As 
variações mensais dos pre-
ços da farinha de milho e 
do arroz são principalmente 
impulsionadas pela procu-
ra local e pela dinâmica da 
oferta.

O milho, a farinha de 
milho e arroz são os alimen-
tos importantes  para muitas 
famílias moçambicanas.

Cada um dos mercados 
aqui representados actua 
como indicador para a re-
gião mais ampla. Tete é re-
presentante da província 
com o mesmo nome, Nam-
pula e Pemba são os prin-
cipais mercados da região 
Norte, com Nampula tendo 
ligações com o interior da 
províncias da Zambézia e o 
litoral.

O distrito de Mocuba é 
o mercado importante na 
província da Zambézia e 
áreas circundantes com for-
tes ligações com Milange, 
na fronteira com Malawi e 
cidade de Quelimane. A ci-
dade da Beira tem ligações 
com mercados de Gorongo-
sa e do Chimoio, enquanto 
Gorongosa e Chimoio têm 
fortes ligações com os mer-
cados do Sul. Os mercados 
de Chókwè, Maxixe e Ma-
puto no Sul do país estão 
ligados aos mercados da re-
gião central. Chókwè é  re-
ferência para Sul, excepto 
Maputo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROJECTO CORAL SUL

Governo defende maior
competitividade de empresas

Governo exorta proactividade do sector privado em busca de oportunidades no âmbito do conteúdo local

representantes de diversas 
empresas baseadas em Cabo 
Delgado está inserido no 
programa do Governo e tem 
como objectivo  divulgar as 
oportunidades de negócios e 
emprego  dentro dos projec-
tos de petróleo e gás.

Trata-se de uma platafor-
ma periódica que promove 
uma interacção com todas as 
concessionárias do sector de 
recursos minerais  e enfati-
zando que é através  de diálo-
go franco e aberto que se pode 
dissipar penumbras, catapul-
tar  e maximizar a participa-
ção dos moçambicanos na ca-
deia de fornecimento de bens 
e serviços aos projectos de 
petróleo e gás estabelecendo, 
assim, um equilíbrio cada vez 
maior entre o fornecimen-
to  local e global.

“O Coral Sul FLNG é um 
projecto cujas principais ac-
tividades decorrem no alto 
mar, ainda assim há oportu-
nidades que podem garantir a 
adição de valor nas cadeias  de 
fornecimento e de prestação 
de serviços no âmbito do con-
teúdo local”, disse.

O diagnóstico empresarial 
levado a cabo pelo Instituto 
Nacional de Petróleos (INP), 
para aferir o nível de prepa-
ração das empresas nacionais, 
para prestarem serviços e for-
necer  bens aos megaprojec-
tos do ramo de petróleo e gás, 

concluiu que são poucas as 
empresas que reúnem as qua-
lificações para oferecer ser-
viços, daí que o Governo tem 
estado a mobilizar recursos 
para certificação de algumas.

Milissão Milissão, do INP, 
anunciou que 50 empresas 
vão beneficiar deste pacote 
de certificação, 25 das quais 
da província de Cabo Delga-
do, daí que pediu ao Conse-
lho empresarial províncial 
para trabalhar na identifica-
ção das candidatas.

Mamudo Irage, da Con-
federação das Associações 
Económicas de Mçambique 
(CTA), garantiu que tudo será 
feito para que os seus asso-
ciados possam tirar benefí-
cios dos projectos de petróleo 
e gás, entre outros, na bacia 
do Rovuma, apesar da situa-
ção difícil em que se encontra 
a maior parte delas, por conta 
dos ataques terroristas.

Segundo o representante 
da Eni Rovuma Basin, Ivan 
Codognotto, o projecto Coral 
Sul FLNG é um desenvolvi-
mento  de gás localizado na 
Área 4 da Bacia do Rovuma, 
cujo objectivo principal é ex-
plorar o reservatório coral, 
através de uma infra-estru-
tura flutuante de produção e 
liquefação, ancorada há mais 
de 50 quilómetros da parte 
continental de Cabo Delga-
do.

FOMENTADOS PELO SUSTENTA  

CIDADE DE MAPUTO

Preços de cereais mantém
tendência de estabilidade

AT arrecada 87 mil 
milhões em receitas

NIASSA  

Comunidades recebem taxa de exploração de recursos
O SECRETÁRIO de Estado 
na província de Niassa reco-
menda às comunidades be-
neficiárias dos 20 por cento 
resultantes da exploração de 
recursos naturais a elabora-
rem projectos para a satisfação 
das necessidades prioritárias.  
Trata-se de cinco comunidades 
dos distritos de Nipepe e igual 
número de Metarica que bene-
ficiaram semana passada de um 
montante de 718.870,00 meti-
cais, resultado da taxa de ex-
ploração de recursos naturais. 
A sensibilização e entrega do 
montante foram feitas pelo se-
cretário de Estado na província 
de Niassa, Dinis Vilanculos, 
durante a saudação a popula-
ção dos dois distritos referidos, 
no âmbito da visita de trabalho 
de monitoria do Plano Quin-
quenal do Governo e balanço 
do Plano Económico e Social do  Comunidades são chamadas a assegurar a conservação de florestas

primeiro semestre deste ano. 
“Quando chegarem às comu-
nidades devem apresentar o 
valor que o Governo alocou e 
envolver a população na pla-
nificação para escolher as 
prioridades em benefício de 
toda comunidade, aconse-
lhou o Secretário de Estado. 
Por sua vez, os beneficiários 
foram unânimes, garantindo, 
ao Secretário de Estado em 
Niassa, que com o valor alo-
cado irão resolver os proble-
mas que os apoquentam, com 
destaque para a “reposição de 
furos de água que se encon-
tram em estado retrógrado”. 
“Para que as comunidades 
continuem a receber os 20 por 
cento devem assegurar a con-
servação das florestas em sua 
volta”, advertiu Vilanculos, ci-
tado em comunicado enviado 
à AIM.

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

Direcção de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICO

1. A Universidade Zambeze (UniZambeze) convida as empresas interessadas a submeterem propostas para o/s 
seguinte/s concursos:

NÚMERO DE 
CONCURSO

OBJECTO
MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO
GARANTIA

DATA E HORA 
FINAL DA 
ENTREGA

DATA E HORA 
FINAL DA 

ABERTURA

DATA E LOCAL 
DE ANÚNCIO DE 

POSICIONAMENTO

02/UniZambeze.
DA/2022

Contratação de empreitada de obra 
para construção de refeitório no 
Campus de Matacuane.

Concurso por 
Público

 Aplicável
30/08/2022
09:00 Horas

30/08/2022
09:15 Horas

05/09/2022
09:00 Horas

2. Os Documentos do concurso estarão disponíveis a partir do dia 02/08/2022. A hora final para a entrega das propostas 
será quinze minutos antes da hora da respectiva abertura, devendo as mesmas serem entregues no endereço indicado 
para aquisição dos documentos de concurso.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los 
no endereço abaixo indicado nas horas normais de expedientes.

4. Para aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1500,00 Mt (mil e 
quinhentos meticais) não reembolsável, na conta nº 0720106000550 – BARCLAYS BANK a favor da UNIVERSIDADE 
ZAMBEZE – RECEITAS PROPRIAS, e o talão de depósito deve ser apresentado na Direcção de Aquisições no Campus 
de Matacuane – Rua Alfredo Lawley – Sofala – Moçambique – C.P. 369, telefone: (+258) 23-362489, Fax: (+258) 23-
362487. 

5. O período de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura das mesmas.

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

Beira, 29 de Julho de 2022

DA
Ilegível
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

8ª SECÇÃO DE FAMÍLIA E MENORES
Processo nº 374/8ª/2021

DESPACHO

Veio o Ministério Público, requerer o inventário obrigatório, nos 
termos do artigo 2102 do Código Civil, por morte de Rabia Aneesha 
Joaquim de Almeida, com fundamento junto aos autos, que aqui se 
dá por integralmente reproduzido.
Nestes autos de inventário obrigatório, em que se procede por 
óbito de Rabia Aneesha Joaquim de Almeida, em que é cabeça de 
casal Caldinha João Timbe, não foi possível localizar os bens do 
de cujus, conforme declaração do cabeça de casal na conferência de 
interessados, e ouvido o Ministério Público e atendendo a natureza 
do sujeito e a qualidade do objecto, ao abrigo do disposto no artigo 
287, al. e), do CPC, considero extinta a instância por impossibilidade 
ou inutilidade superveniente da lide (inexistência do património).
Sem custas.
Registe-se e notifique-se.

Beira, aos 20 de Junho de 2022

A Juíza de Direito
Auria Leal Chicamisse
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALBERTO DOS 
SANTOS BRUNO TAMELA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta de Junho de 
dois mil e vinte e dois, lavrada a folhas vinte e seis e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas número 726-A, deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, André Carlos Nicolau, Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Alberto dos Santos Bruno Tamela, solteiro, maior, que 
era natural de Maputo, falecido no dia trinta de Maio de dois mil e vinte e dois, no 
Hospital Central de Maputo, filho de Fernando Clemente Joaquim Alberto Tamela 
e de Celeste Vicente Machavane, com última residência habitual em Matola - 
Ndlavela, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua 
última vontade, sucede-lhe como único e universal herdeiro de todos os seus 
bens móveis e imóveis, seu filho Anthony Félix Alberto Tamela, solteiro, maior, 
natural de Maputo, residente nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro 
ou com ele possam concorrer na sucessão à herança do referido Alberto dos 
Santos Bruno Tamela.

Está Conforme

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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O 
CONSELHO Munici-
pal da Beira (CMB), 
através da Vereação 
de Mercados e Fei-
ras, aguarda despa-

cho do tribunal para avançar 
com a demolição das bancas e 
a retirada compulsiva dos ven-
dedores que exercem as suas 
actividades nas bermas das 
estradas de Inhamízua e Bazar 
Filipe.

A informação foi partilha-
da pelo director de Mercados 

e Feiras, Armando Gundana, 
para quem a permanência dos 
informais nestes locais viola a 
postura municipal e coloca em 
risco a vida dos próprios ven-
dedores.

Adiantou que existem lo-
cais apropriados para esses 
vendedores, mas encontram-
-se às moscas pelo facto de 
eles insistirem em vender nas 
bermas da estrada.

“Por exemplo, aos do Ba-
zar Filipe, já atribuímos espa-

ços no Mercado Six-Mile, mas 
não querem lá ir. O mesmo se 
verifica em Inhamízua, onde 
a poucos metros da estrada 
existe um mercado, mas as 
pessoas abandonam e insta-
lam-se nas bermas”, elucidou. 

Armando Gundana referiu 
que o motivo invocado pelos 
vendedores informais que re-
correm às bermas das estradas 
tem sido a fraca afluência de 
clientes ao interior dos mer-
cados.

“A venda tem a ver com a 
qualidade do produto e com os 
preços. Não deve ser associada 
a este motivo. Isso é apenas 
desculpa para continuarem a 
enveredar por esta prática”, 
acusou. 

Entretanto, Gundana fez 
saber que o sector continuará 
a sensibilizar os vendedores 
para se retirarem dos locais 
impróprios para outros con-
siderados seguros de forma 
pacífica.

Retirada de informais 
das ruas aguarda 
despacho do tribunal

 Vendedores informais não arredam pé das bermas e passeios de estradas

CENTO e treze automobilistas estão inibi-
dos de conduzir na cidade da Beira por 
períodos entre três meses e um ano, por 
violação flagrante do código da estrada.

O delegado do Instituto Nacional 
dos Transportes Rodoviários (INATRO), 
José Chilevo, disse que daquele número 
60 condutores estão inibidos por con-
travenções graves que correspondem a 
um ano e 53  por infracções médias, por 
isso vão ficar sem pegar o volante por três 
meses.

“As principais transgressões registadas 
são o excesso de velocidade e a ultrapassa-
gem irregular”, detalhou, em balanço do 
primeiro semestre do corrente ano.

De acordo com Chilevo, no período em 

análise houve redução do número de óbitos 
por acidentes de viação, com o registo de 
30 casos contra os 47 notificados em 2021.

Enquanto isso, os acidentes de viação 
aumentaram de 27 para 34, o que preocu-
pa o INATRO e seus parceiros de segurança 
rodoviária.

Aproveitou a ocasião para apelar aos 
condutores para respeitarem o código da 
estrada, de modo a evitarem sinistros que 
colocam em perigo a sua vida e outros con-
cidadãos. 

Referiu-se à reintrodução dos testes de 
alcoolemia, considerando a medida bem-
-vinda, pois vai contribuir para a redução 
dos acidentes de viação.

“Muitos acidentes envolvem pessoas 

embriagadas. Dentro dos veículos encon-
tramos garrafas de álcool. De resto, a exis-
tência de uma garrafa dentro do carro já é 
uma contravenção”, advertiu.

Recordou que há dois anos a sua ins-
tituição tinha material necessário para os 
testes de alcoolemia. Mesmo assim, solici-
tou o reforço para a realização massiva de 
testes.  

Apelou aos condutores para não con-
sumirem álcool quando sabem que vão en-
trar na estrada porque a bebida diminui os 
reflexos.

Lembrou que um teste positivo de ál-
cool implica imediatamente a retirada da 
carta de condução por um período de um 
ano e o pagamento de multa.

Inibidos de conduzir
por diversas infracções

Superada meta 
de restauração do mangal
A META de plantio do man-
gal na zona costeira da cida-
de da Beira foi ultrapassada 
com a cobertura de dois mil 
hectares contra os 1833 pla-
nificados, segundo deu a 
conhecer há dias o vice-mi-
nistro do Mar, Águas Inte-
riores e Pescas, Henriques 
Bongece, no posto adminis-
trativo de Nhangau.

O governante, que falava 
por ocasião do Dia Interna-
cional para a Conservação 
do Ecossistema do Mangal, 
reconheceu o mérito, des-
tacando que poucas provín-
cias alcançaram este êxito.

Descreveu a importância 
do mangal no ecossistema 
marinho e na protecção dos 
ventos ciclónicos, exempli-
ficando com a passagem do 
ciclone tropical Idai, que em 
Março de 2019 deixou rasto 
de destruição de infra-es-

truturas públicas e privadas, 
incluindo habilitações.

Mesmo depois de se ul-
trapassar a meta, orientou a 
comunidade costeira a con-

tinuar a actividade como 
forma de garantir o bem-
-estar das gerações vindou-
ras.

O Dia Internacional para 

a Conservação do Ecossiste-
ma do Mangal, 26 de Julho, 
celebrou-se este ano sob o 
lema “Mangal restaurado, 
Moçambique resiliente”. 

Plantio de mangal

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DEINTERESSE Nº 1/2022

(AUDITORIA FINANCEIRA) 

O Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) está a implementar o “Projecto de Água, 
Energia e Segurança Alimentar da Província de Sofala (SWEF)”, financiado pela Agência Austríaca 
de Desenvolvimento (ADA), ao abrigo do Contrato de Subvenção assinado entre as partes, com 
duração de 4 anos e um orçamento total de 1.300.000,00 Euros. O objectivo do Projecto é melhorar 
a alimentação, nutrição, rendimento e meios de subsistência dos pequenos produtores nos distritos 
de Búzi, Caia e Machanga.

Para o segundo ano de implementação do Projecto, período compreendido entre 1 de Agosto 
de 2021 e 31 de Julho de 2022, a ADA disponibilizou recursos em conformidade com os planos 
operacionais acordados no Contrato de Subvenção. Assim, o IITA convida aos concorrentes elegíveis 
a manifestarem o seu interesse para a realização de Auditoria financeira para o Exercício Económico 
do período supracitado, de acordo com as regras preconizadas no Contrato de Subvenção.

Os consultores interessados deverão submeter as suas MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE, em duas 
cópias, redigidas em Português, até ao dia 10 de Agosto de 2022, no endereço indicado abaixo:

Instituto Internacional de Agricultura Tropical

IITA – Moçambique, Estação de Sofala

Cidade da Beira, Rua General Vieira da Rocha, nº 1324, 1º Andar 

Ou por email para: iita-mozambique@cgiar.org
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APENAS 25 por cento das mu-
lheres em idade reprodutiva 
procuram pelo planeamento fa-
miliar, no país, apesar da dispo-
nibilidade do serviço em todas 
as unidades sanitárias, facto que 
concorre para a elevada  taxa de 
fecundidade.

Estima-se que, em Moçam-
bique, uma mulher tem uma 
média de 5.9 filhos, contra seis 
nos anos anteriores. A alta taxa 
de nascimento é vista como um 
entrave para o desenvolvimen-
to económico e sustentável do 
país. 

Para reverter o cenário, foi 
lançado, há dias, em Maputo, 
pela vice-Ministra da Saúde 
(MISAU), Fárida Urci, o “Com-
promisso para a Parceria Global 
do Planeamento Familiar 20-30 

em  Moçambique”.
O compromisso vai permitir 

a implementação de actividades 
para o alcance de mais adoles-
centes, jovens e mulheres das 
zonas rurais e urbanas, a reali-
zação de pesquisas e inquéritos 
na área de contracepção e forta-
lecimento da coordenação mul-
tissectorial.

A dirigente reconheceu que, 
quando bem implementado, o 
planeamento familiar contribui, 
por um lado para a redução da 
morbi-mortalidade materna, 
neonatal e infantil, e por outro, 
para o desenvolvimento das fa-
mílias e da sociedade.

“A assinatura deste com-
promisso terá um grande im-
pacto na dinâmica social, de-
mográfica, económica e na 

O GOVERNO é chamado a 
expandir e melhorar os cen-
tros de Atendimento Inte-
grado às Vítimas de Violência 
(CAIVV) e casas de acolhi-
mento, como forma de as-
segurar a assistência às mu-
lheres e crianças que sofrem 
deste mal.

O apelo foi formulado, há 
dias, em Maputo, pela repre-
sentante do Fórum Mulher, 
Lídia Ngulele, na apresenta-
ção de um estudo intitulado 
“Posicionamento da Socie-
dade Civil em Relação à Me-
lhoria no Atendimento às 
Vítimas de Violência Baseada 
no Género e Casas de Acolhi-
mento”.

Ngulele anunciou que 
existem apenas 24 centros 
em todo o território nacional, 
dos quais quatro na cidade de 
Maputo. 

Por isso, a representante 
do Fórum refere que a escas-
sez de serviços especializa-
dos condiciona a prestação 
do atendimento às sobrevi-
ventes com a qualidade de-
sejada.

“Urge advogar pela ex-
pansão e melhoria do aten-
dimento integrado e com-
pleto nos CAIVV, de modo a 
assegurar que as mulheres 
recebam o atendimento ade-

quado ao seu estado físico e 
emocional de forma integra-
da e num único espaço”, dis-
se Ngulele.

 Explicou que a provisão 
de um atendimento inte-
grado incentiva as mulheres 
vítimas da violência a ganha-
rem coragem de denunciar e 
não desistir, pois o processo 
é mais célere.

 Isso reduz consideravel-
mente a possibilidade de as 
mulheres serem revitimiza-
das, incentiva à denúncia, 
assim como diminui os cus-
tos na procura dos serviços 
por parte das mulheres ví-
timas e sobreviventes deste 
mal. 

“Importa referir que uma 
adequada resposta à violên-
cia baseada no género impli-
ca a introdução de reformas 
na aplicação dos instrumen-
tos legais disponíveis, in-
cluindo uma reestruturação 
do esquema de provisão dos 
serviços, visando tornar mais 
flexível, abrangente e efecti-
vo o atendimento às sobrevi-
ventes de violência, e com os 
recursos necessários”, avan-
çou.

 A sociedade civil também 
entende que o investimen-
to nas casas de acolhimento 
poderá contribuir de forma 

significativa para a redução 
da exposição das mulheres à 
violência condicionada pela 
vulnerabilidade em que ela 
se encontra.

“A necessidade de abrigo 
para as mulheres sobrevi-
ventes de violência não pode 
ser minimizada e muito me-
nos ignorada. Colocar uma 
mulher sobrevivente de vio-
lência numa casa de idosos 
e/ou infantário, como está a 
ser feito até agora em alguns 
casos em Maputo, é pôr em 
causa a sua própria digni-
dade, para além do processo 
da sua recomposição psico-
lógica e reconstituição da 
dignidade humana e como 
mulher.

A representante do 
Fórum Mulher aponta a fal-
ta de meios circulantes pró-
prios para o transporte das 
sobreviventes em caso de 
transferência e trâmite de 
expediente para a Procura-
doria, Instituto de Patrocí-
nio e Assistência Jurídica em 
Maputo (IPAJ), Acção Social, 
entre outras, como factores 
que retardam a justiça.

 Aponta ainda a falta de 
“kits” completos de profi-
laxia pós-exposição e de psi-
cólogos, sendo KaNyaka um 
dos distritos mais críticos.

VINTE e uma pessoas testaram positivo 
para a Covid-19, entre domingo e ontem, 
no país, segundo revelou o comunicado 
do Ministério da Saúde (MISAU).

A nota aponta que os casos foram 
diagnosticados num universo de 210 
amostras suspeitas examinadas. Nes-
te contexto, a taxa de positividade das 
amostras testadas situou-se em 10 por 
cento e a porção acumulada em 16,78.

Mais da metade dos casos foram de-

tectados na cidade de Maputo.
No mesmo período não houve regis-

to de mortes, novos internamentos, alta 
hospitalar ou casos de recuperação da 
doença, havendo 10 pacientes que se-
guem no leito dos centros de tratamento 
da Covid-19.

Com a actualização dos dados, o país 
passa a contabilizar 332 casos activos da 
doença, concentrados maioritariamen-
te, nas províncias de Sofala, Zambézia e 

Gaza.
No âmbito dos esforços de imuni-

zação da população contra a infecção, 
553.812 pessoas receberam a dose de re-
forço da vacina, não havendo novos imu-
nizados, entre domingo e ontem.

Destaca-se que 14.612.271 pessoas já 
estão completamente protegidas contra 
a enfermidade. Neste contexto, a cober-
tura nacional vacinal fixa-se em 96,1 por 
cento.

A 
FRONTEIRA de Ma-
chipanda, em Manica, 
que separa Moçam-
bique do Zimbabwe, 
passará a funcionar 

24 horas por dia, contra as 
actuais oito horas, a partir de 
Dezembro do ano em curso. 
O director-geral do Serviço 
Nacional de Migração, Ful-
gêncio Seda, disse que os go-
vernos dos dois países estão a 
estudar uma forma de viabili-
zação daquele que é o segun-
do maior posto fronteiriço de 
Moçambique.

 Seda afirmou que a medi-
da poderá aliviar o sofrimen-
to dos utentes daquele posto 
fronteiriço, situado no Centro 
do país, e acelerar o processo 
de transporte de mercadorias.

Actualmente, a frontei-
ra funciona das 6.00 às 22.00 
horas, um horário que provo-
ca grandes constrangimentos, 
sobretudo aos camionistas de 
longo curso.

Na fronteira verificam-se 

Fronteira de Machipanda 
aberta 24 horas

Fronteira de Machipanda poderá funcionar 24 horas

longas filas de viaturas que 
pretendem atravessar para o 
Zimbabwe e outros países do 
interior.

Transportam mercadoria 
diversa a partir do Porto da 
Beira, em Sofala, circulando 
ao longo da Estrada Nacional 

número seis (EN6).
O mesmo cenário obser-

va-se do lado do Zimbabwe, 
onde também são visíveis lon-

gas filas de camiões que que-
rem entrar no território mo-
çambicano.

Em Maio passado, a vice-
-Ministra moçambicana das 
Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, Cecília 
Chamutota, anunciou que o 
Governo vai mobilizar finan-
ciamentos para implantar um 
posto de travessia única, na 
fronteira de Machipanda.

Para a montagem do pos-
to de travessia única, será ne-
cessária a construção de uma 
nova ponte sobre o rio Mune-
ne, que limita os dois países, 
para permitir a circulação de 
viaturas nos dois sentidos em 
simultâneo.

Disse que a experiência de 
funcionamento de postos de 
travessia única, já em vigor em 
algumas fronteiras, no âmbito 
da integração regional da Co-
munidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC), 
será replicada em Machipan-
da.

Adesão ao planeamento
aquém do desejável no país

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Apostar na melhoria dos 
centros de atendimento

 Sociedade civil quer melhor assistência às vítimas de violência

O MINISTRO da Saúde, Armin-
do Tiago, enalteceu, ontem, 
em Maputo, o trabalho realiza-
do pela comunicação social na 
divulgação de matérias sobre 
a prevenção e combate à Co-
vid-19 desde à sua eclosão em 
2019.

Para o Governo, a interac-
ção entre o sector da Saúde e da 
comunicação social, que ficou 
ainda mais visível com o adven-
to da pandemia, serviu como 
instrumento para a transmissão 
de conhecimentos sobre ques-
tões de saúde, que se tornaram 
mais plurais, permitindo que os 
profissionais do sector e a po-
pulação tivessem melhor capa-
citação e informação em tempo 
real. 

“A pandemia da Covid-19 

desafiou-nos de forma colectiva 
como sector, não apenas na ne-
cessidade de comunicar interna 
e externamente, mas sobretudo 
a aprimorar a comunicação para 
que o impacto fosse adequado”, 
disse. 

O reconhecimento foi tra-
duzido na entrega, ontem, pelo 
Ministério da Saúde (MISAU) e 
parceiros, de prémios a quatro 
jornalistas, vencedores do con-
curso de “Prémio especial de 
saúde para as rádios comunitá-
rias juntos contra a Covid-19”.

O governante enalteceu a 
iniciativa de premiar os traba-
lhos jornalísticos, por acreditar 
que para além de distinguir os 
melhores artigos sobre saúde, 
realizados pela comunicação 
social, ajuda a promover bons 

hábitos em Moçambique.
“Este tipo de iniciativa tem 

se destacado como um dos im-
portantes instrumentos para  
a consolidação e promoção 
da saúde no país valorizando, 
ainda mais, a parceria entre as 
entidades privadas e públicas, 
nacionais e internacionais”, 
vincou. 

Ferosa Zacarias, directora 
executiva do Fórum Nacional 
de Rádios Comunitárias (FOR-
COM), mostrou-se satisfei-
ta pela iniciativa, que dentre 
muitas se destacou por eleger 
somente as rádios da comu-
nidade, o que colocou os con-
correntes em pé de igualdade. 
Lamentou o facto de, dos 19 
trabalhos, apenas dois perten-
cerem a mulheres, mas garantiu 

estarem focados na inclusão de 
género.

As escolhas das rádios co-
munitárias para o concurso 
resultou do facto delas terem 
estado na linha da frente na res-
posta à emergência da Covid-19 
a nível humanitário, através da 
transmissão de mensagens em 
línguas locais, adequadas ao 
contexto de cada comunidade.

Abraham Gomes, da Rádio 
Comunitária de Caia, província 
de Sofala foi o primeiro classifi-
cado, seguido de António Joa-
quim, de Murupe e Vasco Artur, 
de Gorongosa, mas também 
premiou-se Sónia Alberto, de 
Inhassoro, província de Inham-
bane destacada por ter sido uma 
das poucas mulheres partici-
pantes, com um bom texto. 

NO COMBATE À COVID-19

Tiago enaltece papel 
da comunicação social

saúde da população com grande 
enfoque nos adolescentes e jo-
vens, que representam 43 por 
cento da população”, disse.

Urci destacou que o núme-
ro de adolescentes e jovens em 
idade reprodutiva que usa os 
métodos contraceptivos baixou 
de 14,3 por cento, em 2011, para 
14,1 em 2015.

“Estes dados mostram que 
há uma necessidade de inten-
sificar a disseminação de infor-
mação para que mais adoles-
centes, jovens e mulheres em 
idade fértil adiram aos serviços 
de saúde sexual e reprodutiva e 
de planeamento familiar”,

Realçou que a melhoria dos 
métodos modernos de contra-
cepção poderá  reduzir a taxa de 
gravidezes precoces e indeseja-
das nas comunidades e contri-
buir para a retenção das meni-
nas na escola”, contou.

Diagnosticados mais 21 casos

 País procura expandir planeamento familiar

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

Terça-feira, 2 de Agosto de 2022

PUBLICIDADE

Concurso N°
Tipo de 

Concurso 
Objecto do Concurso Concorrentes elegíveis

Custo de 
Caderno de 
encargo não 

reembolsável 
(MT)

Data e hora 
de entrega 

das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Local de 
Abertura 

das 
Propostas

Caução 
Provisória 

(MT)

04G569541/
CC/N°01/ 2022

Cotação
Fornecimento de 

combustíveis e 
lubrificantes

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

150.00

8/8/2022
 8.00 horas

8/8/2022 
9.00 horas

Secretaria 
do SDSMAS

Não Aplicável

04G569541/
CC/N°02/ 2022

Fornecimento 
de maquinaria e 
equipamento de 

escritório

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

8/8/2022 
8.00 horas

8/8/2022 
10.00 horas

04G569541/
CC/N°03/ 2023

Cotação
Fornecimento de 

telemóvel

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

8/8/2022
 8.00 horas

8/8/2022 
10.30 horas

04G569541/
CC/N°04/ 2022

Cotação
Fornecimento de roupa 

hospitalar 

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

8/8/2022 
8.00 horas

8/8/2022 
11.00 horas

04G569541/
CC/N°05/ 2022

Cotação
Prestação de servicos de 
aluguer de sala e lanche

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

8/8/2022
 8.00 horas

8/8/2022 
12.00 horas

04G569541/
CC/N°06/ 2022

Cotação

Prestação de serviços 
de reabilitação das US, 

Casas Mãe Espera e 
construção das  fossas 

biológicas  

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

8/8/2022 
8.00 horas

8/8/2022 
13.00 horas

04G569541/
CC/N°07/ 2022

Cotação
Fornecimento de cópias 

das fichas clínicas 
(partogramas)

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

8/8/2022 
8.00 horas

8/8/2022 
14.00 horas

04G569541/
CC/N°08/ 2022

Cotação
Prestação de serviços de 
manutenção de viaturas

Restrito às pessoas 
singulares, micro e 
pequenas empresas

8/8/2022 
8.00 horas

8/8/2022 
15.00 horas

 REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MANICA

GOVERNO DO DISTRITO DE MACATE 
   SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL DE MACATE   

       UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)
        

ANÚNCIOS DE CONCURSOS - 2022
1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Macate convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem 
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

1. O período de validade das propostas é de 90 dias.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los na Secretaria do Serviço Distrital de Saúde, 
Mulher e Acção Social de Macate.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e escrever o NUIT da empresa no envelope.

4. Para aquisição do Caderno de encargos por favor dirija-se a Secretaria Comum do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Macate, o caderno de encar-
go custa 150.00MT não reembolsáveis.

Macate, Julho de 2022 
O Director Distrital

Simão Manuel Nhachungue
(Téc. Superior N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E 
RECURSOS HÍDRICOS

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E SANEAMENTO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 47A000141/CC/28/2022 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS 

AÉREAS PARA À DIRECÇÃO NACIONAL DE GESTÃO 

DE RECURSOS HÍDRICOS, NO ÂMBITO DO WASEMO – 

WATER SECURITY MOZAMBIQUE PROJECT P176506, 

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA P173518

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do 

Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso 

acima foi adjudicado à empresa, VANANGAS TOURS, 

LDA pelo valor de 3.091.200,00MT (três milhões e 

noventa e um mil e duzentos meticais), incluindo 

IVA.

Maputo, aos 2 de Agosto de 2022

O Departamento de Aquisições
6789

A 
TARIFA dos trans-
portes semicolec-
tivos de passagei-
ros, vulgo “chapa”, 
será agravada nos 

próximos dias, passando dos 
actuais 10 para 15 meticais. O 
anúncio foi feito pelo presi-
dente do Conselho Municipal 
da Cidade de Nampula.

Paulo Vahanle, que fa-
lava há dias na inauguração 
da Rua Mártires de Mueda, 
lamentou a situação, justi-
ficando que não encontrou 
outra alternativa ante a pres-
são dos transportadores. O 
anúncio foi aplaudido tanto 

por alguns munícipes como 
pelos operadores dos trans-
portes semicolectivos de 
passageiros.

Os utentes do “chapa” 
exigiram, porém, serieda-
de dos transportadores, so-
bretudo no cumprimento 
das rotas. Rodrigues Lázaro, 
utente, afirmou que o au-
mento da tarifa é uma deci-
são bem-vinda, pois coloca 
ponto final à incerteza vivi-
da pelos munícipes face às 
ameaças dos operadores.

Acrescentou que a anun-
ciada subida da tarifa surge 
em face do agravamento dos 

preços dos combustíveis. 
Aliás, Rodrigues Lázaro dis-
se que esta é a tendência que 
se verifica também noutros 
pontos do país, a exemplo da 
cidade da Beira.

Por seu turno, Jossias Se-
lemane, transportador da 
rota Rex-Waresta, congratu-
lou o presidente do Conselho 
Municipal pela decisão, in-
dicando que é fruto das ne-
gociações havidas entre os 
transportadores e uma co-
missão da edilidade.

“Já não sabíamos se a ta-
rifa iria aumentar ou não. O 
reajuste era necessário, pois 

os preços de combustíveis 
subiram e isso teve impac-
to nos custos operacionais”, 
afirmou.

Refira-se que, depois do 
reajuste dos preços de com-
bustíveis em Novembro do 
ano passado, a Associação 
dos Transportadores Ro-
doviários de Nampula (AS-
TRA) submeteu ao Conselho 
Municipal uma proposta de 
reajuste da actual tarifa de 
10 para 15 meticais, mas a 
edilidade disse que precisava 
de realizar consultas sobre a 
matéria a vários segmentos 
sociais.

Tarifa de “chapa” 
vai subir

O “chapa” será mais caro nos próximos dias

DOIS indivíduos estão detidos 
na primeira Esquadra da PRM 
indiciados de falsificação de 
notas. De acordo com a Polí-
cia, a detenção dos dois cida-
dãos nacionais ocorreu depois 
de uma denúncia no bairro de 
Carrupeia.

Segundo a Polícia, um 
indivíduo de 34 anos, cuja 

identidade não foi revelada, 
foi encontrado com notas fal-
sas no valor de 8200 meticais, 
quando pretendia efectuar 
depósito numa conta móvel. 

Uma vez investigado, este 
denunciou um outro indi-
víduo cúmplice, de 26 anos, 
que era responsável pela im-
pressão das notas.

A PRM apela à população 
e agentes de contas móveis, 
em particular, para estarem 
atentos e verificarem as no-
tas nas operações que reali-
zam e denunciarem qualquer 
suspeita sobre a origem ou 
autenticidade das mesmas, 
contactando imediatamente 
as autoridades policiais.

Encontrados 
com notas falsas

EPC de Nivitha pede mais salas condignas
MAIS de 300 alunos que estudam 
sentados no chão na Escola Primária 
Completa de Nivitha, no posto ad-
ministrativo de Anchilo, distrito de 
Nampula, pedem salas condignas e 
apetrechadas com carteiras. Actual-
mente, a escola conta apenas com 
cinco salas em boas condições para 
mais de cinco mil crianças.

Segundo disseram, a falta de salas 
condignas interfere no rendimento 
escolar. É que sempre que chove são 
obrigados a abandonar as aulas ou 
mesmo a não ir à escola.

Madalena Augusto, da segunda 

classe, deplorou a situação a que os 
alunos estão expostos, o que tem in-
fluenciado negativamente o aprovei-
tamento pedagógico.

“O material escolar, incluindo uni-
forme, fica todo molhado. Os alunos 
cuja imunidade é fraca apanham fe-
bres e perdem as aulas por muito tem-
po. Pedimos salas condignas”, disse.

Frederico João, da terceira classe, 
é outro aluno que lamentou a falta de 
salas condignas para mais de 300 es-
tudantes daquele estabelecimento de 
ensino. Pediu ao Governo e às pessoas 
de boa vontade a tudo fazerem para 

tirar os alunos do chão.
António Abacar, pai e encarregado 

de educação de três alunos que estu-
dam nesta escola, considerou dramá-
tica a situação e pediu intervenção ur-
gente de quem de direito.

“Gostaríamos, como pais, que esta 
situação fosse resolvida com urgência, 
pois caminhamos para a época chu-
vosa”, anotou.

A directora-adjunta pedagógica 
da escola, Elisabeth Francisco, con-
firmou as dificuldades por que pas-
sam e pediu que sejam sanadas com 
urgência

Notas falsas de 200 e mil meticais estão em circulação na cidade de Nampula

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

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA                                                                                                 

PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RISCO E AUDITORIA

HCB/DSA/ SOFTWARE DE GESTÃO DE RISCO E AUDITORIA/063/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa especializada para 

o fornecimento de software de gestão de risco e auditoria. Neste sentido, é feito o presente Pedido de 

Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o objectivo de 

efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:

1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Submeter pelo menos (3) três cartas de referência, de empresas que sejam contactáveis para 

verificação e confirmação do fornecimento, instalação e configuração bem-sucedida de um 
software de Gestão de Riscos e Auditoria, no sector Hidroeléctrico, cuja dimensão e complexidade 
seja igual ou superior ao âmbito do presente concurso;

3. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos, 
incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;

4. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra 
a empresa;

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados deverão manifestar o 
interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam a sua elegibilidade para o correio 
electrónico: tender-risk-management-audit-sotware@hcb.co.mz até às 17.00 horas do dia 12 de Agosto 

de 2022. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o texto “HCB/DSA/

SOFTWARE DE GESTÃO DE RISCO E AUDITORIA/063/2022–Manifestação de interesse”.

Informa-se que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os requisitos de 
elegibilidade indicados acima.

Songo, aos 2 de Agosto de 2022

Sede:

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

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

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE SUPPLY OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT 

SOFTWARE 

TENDER Nº: HCB/DSA/ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT SOFTWARE
/063/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») intends to hire a specialized company to supply an enterprise risk 
management and internal audit software. In this context, as part of the process, HCB requests for expressions of 
interest (EOI) of interested and specialised companies with the aim of pre-selecting competing companies.

With this aim, companies interested in participating must meet and prove the following eligibility requirements:

1. Hold a commercial registration certificate that entitles them to carry out the activity;
2. Submit at least (3) three letters of reference, from companies that are reachable for verification and 

confirmation of the successful supply, installation and configuration of a Risk Management and Audit 
software in the Hydropower sector, of a size and complexity equal to or greater than the scope of this 
tender;

3. Present the company profile, highlighting its experience, area of expertise, human resource’s structure, 
including its qualifications and competences;

4. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings have been filed against the company;

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned must express their interest by 
submitting all documentation and evidence proving their eligibility by means of electronic mail:  tender-risk-

management-audit-sotware@hcb.co.mz until 17h00 of August 12th 2022.

In the referred Expression of Interest, “HCB/DSA/ ACQUISION OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND 

INTERNAL AUDIT SOFTWARE/063/2022 - Expression of Interest “ must be entered in the “Subject” field of 
the e-mail.

Only shortlisted bidders will be contacted.

Songo, August 02, 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DE HULENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE VIOLANTE DE JESUS ARGENTINA XAVIER MASSIMBE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e seis de Julho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas treze verso a catorze, do livro de notas para escrituras diversas 
número um, traço “A”, da Conservatória do Registo Civil e Notariado de Hulene, perante mim, 
CLEMENTINA MÉDIA EUGÉNIO MANDLATE MACOME, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de VIOLANTE DE JESUS ARGENTINA XAVIER MASSIMBE, de sessenta e quatro anos de idade, 
no estado de divorciada, natural de Mossuril, filha de António Xavier Chovonia Massimbe e de 
Argentina da Conceição Oliveira.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. 

Deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: HAMILTON MAURO 
DE JESUS XAVIER, solteiro, maior e EMANUEL JORGE GOVENE, solteiro, maior, naturais de 
Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 26 de Julho de 2022

A Notária
(Ilegível) 6834

A 
COMISSÃO do Plano e 
Orçamento (CPO) da 
Assembleia da Repú-
blica manifestou-se 
ontem satisfeita com 

o desempenho da província 
de Nampula no primeiro se-
mestre deste ano, ao alcançar 
uma produção global de 83 mil 
milhões de meticais, repre-
sentando um crescimento de 
97.5 por cento do planificado.

O presidente da comissão, 
António Niquice, que fez esta 
apreciação no final do encon-
tro com o Conselho Executivo 
Provincial de Nampula, des-
tacou que este desempenho 
é resultado do trabalho reali-
zado de forma integrada en-
volvendo o Governo, sector 
privado, produtores e todas as 
forças vivas da sociedade.

Segundo Niquice, que li-
dera um grupo de deputa-
dos da segunda comissão em 
missão de trabalho de cerca 
de duas semanas a Nampula, 
todos os actores têm estado a 
dinamizar a economia da pro-
víncia e várias áreas e a servir 
os países do hinterland. Toda-
via, apontou desafios, como 
os índices de mortalidade 
causada por doenças como a 
malária.

Afirmou que a comissão 
que dirige tem estado a fazer 
acompanhamento da situação 
epidemiológica da província 
e recomendando medidas de 
prevenção da malária e ou-
tras doenças, incluindo a Co-
vid-19. Ainda sobre a malária, 
o deputado indicou que a cura 
reside na medicina conven-

Burocracia excessiva retarda 
avanço de iniciativas juvenis
JOVENS de diferentes pontos 
do país queixam-se de ver pro-
jectos sem evolução em conse-
quência da burocracia excessiva 
na tramitação de documentos.

Esta reclamação foi apre-
sentada pela presidente do 
Gabinete Parlamentar da Ju-
ventude, Olívia Matavele, no 
encerramento do III Conselho 
Coordenador da Secretaria de 
Estado da Juventude e Empre-
go, realizado há dias no distrito 
de Mossuril, província de Nam-
pula.  Não avançou o número 
total de projectos que aguardam 
financiamento, mas o “Notí-
cias” ficou a saber que se trata 
de iniciativas aprovadas entre 
os anos 2020 e 2021, cujos pro-
ponentes já deviam ter recebi-
do dinheiro para as actividades 
previstas.  Alguns chegaram a 
receber cheques-gigantes em 
público, no entanto os valores 
não se reflectiram nas contas, 
além dos que assinaram contra-
tos de financiamento sem que 
os processos tenham chegado 
ao fim, ou seja, o apoio finan-
ceiro não foi concretizado.

A presidente do Gabinete 
Parlamentar da Juventude falou 
ainda de jovens associados que 
se queixam dos elevados custos 
para a legalização das suas orga-
nizações. 

Segundo afirmou, o Gover-
no defende que estes se cons-

tituam em associações para 
agregar energias, ideias e criati-
vidade, a fim de fazer chegar as 
suas aspirações mais longe, mas 
aspectos burocráticos, sobretu-
do os elevados custos, prejudi-
cam o seu avanço.

Reagindo a estas preocupa-
ções, o secretário de Estado da 
Juventude e Emprego, Oswaldo 
Petersburgo, também se mani-
festou preocupado com a buro-
cracia que caracteriza as candi-
daturas, avaliação, apuramento 
e financiamento de projectos 
dos jovens.

Afirmou que não faz sentido 
que um técnico “engavete” um 
projecto que reúne requisitos 
necessários para ser financiado. 

Sublinhou que o Fundo 
de Apoio às Iniciativas Juvenis 
(FAIJ) visa empoderar a juven-
tude com recursos financeiros 
para desenvolver suas iniciati-
vas, gerar renda para si e seus 
dependentes, bem como opor-
tunidades de trabalho para ou-
tros jovens.

“Instituímos o FAIJ para 
financiar e oferecer oportuni-
dades de negócios e de empre-
go aos jovens que não reúnem 
condições para aceder às insti-
tuições bancárias. Alguns be-
neficiam rapidamente, outros 
com atrasos e outros ainda nem 
tanto”, disse. De acordo com 
Petersburgo, há no processo si-

tuações relacionadas com a falta 
de comunicação, numa altura 
em que o Governo aumentou a 
disponibilidade dos recursos fi-
nanceiros para o financiamento 
das suas iniciativas. 

O fraco reembolso é outra 
preocupação. Por isso, Oswaldo 
Petersburgo exige transparên-
cia na validação das candida-
turas e inclusão das comissões 
provinciais da juventude nesse 
mesmo processo.

Assegurou que a Secreta-
ria de Estado da Juventude e 
Emprego vai passar a fiscali-
zar, com mais propriedade, as 
contas bancárias dos mutuários 
como estratégia para controlar 
casos de possível corrupção na 
aprovação de projectos. E caso 
sejam detectados sinais de con-
duta inapropriada, que indi-
ciem favorecimento das partes 
envolvidas no processo, as au-
toridades irão agir em confor-
midade, solicitando interven-
ção do Gabinete de Combate 
à Corrupção para a necessária 
responsabilização.

Foi recomendado ao Conse-
lho Nacional da Juventude (CNJ) 
a necessidade de promover ac-
tividades que garantam a sua 
auto-suficiência e libertar-se 
da dependência das Direcções 
Provinciais da Juventude e Em-
prego, como o único parceiro a 
quem solicitam apoios.

PLANO E ORÇAMENTO

Desempenho de Nampula
satisfaz comissão parlamentar

cional, e não na tradicional.
António Niquice disse ter 

notado ainda grande esfor-
ço da província em garantir 
a segurança alimentar e nu-
tricional. No entanto, apelou 
à província para continuar a 
promover hábitos alimenta-
res saudáveis na população, 
para que desfrute do que se 
produz e, sobretudo, garantir 
que as crianças, adolescentes 
e jovens tenham calorias su-
ficientes que lhes permitam 

crescimento saudável.
O presidente da Comissão 

do Plano e Orçamento da As-
sembleia da República disse, 
entretanto, ter notado com 
preocupação que as despesas 
da província foram executadas 
em 32.5 por cento, um nível 
longe do desejado. O esclare-
cimento que foi prestado pelo 
Conselho Executivo Provin-
cial foi que esta situação tem 
que ver, sobretudo, com os 
ciclones que abalaram pro-

víncia, inviabilizando, a título 
de exemplo, as realizações no 
sector da educação, concreta-
mente as construções.

Segundo o CEP, com a ten-
dência de normalização da 
situação da Covid-19, tudo 
o que estava planificado será 
retomado com a necessária 
celeridade, de modo que as 
metas sejam alcançadas ainda 
neste semestre.

Ainda ontem, a Comissão 
do Plano e Orçamento reuniu-

-se com o Conselho de Repre-
sentação do Estado.

CPO da AR interagiu ontem com o Conselho Executivo Provincial de Nampula

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE CONCURSO 

Concurso Limitado /02/PIRCOM/2022                               
Fornecimento de Viatura  

1. A Plataforma Inter-Religiosa de Comunicação para a Saúde (PIRCOM) convida  empresas 

interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de 

1(uma) viatura para sua sede na Cidade de Maputo, com as seguintes especificações:  
•	 Cilindrada não inferior a 2.4CC e não superior a 3.0CC;

•	 Deaf Lock ; 2X4 ou 4X4;

•	 Gasolina ou Diesel;

•	 Caixa Manual ou Automática;

•	 Dupla Cabina.

2. As propostas deverão apresentar de forma clara a disponibilidade da viatura.

3. O período de validade das propostas é de 15 (quinze) dias. 

4. O concurso será conduzido em cumprimento com os procedimentos do Concurso Público 

em vigor na instituição (Manual de Procurement) e é aberto a todos concorrentes 

elegíveis, conforme definido no Regulamento de Procurement. 

5. As propostas deverão ser entregues até às 14.00 horas do dia 12 de Agosto de 2022, 

no endereço abaixo indicado, acompanhado pelos seguintes documentos: 
•	 Cópia autenticada da Certidão de Registo Comercial;  

•	 Cópia autenticada do Alvará ou licença actualizada; 

•	 Cópia do NUIT; 

•	 Certidão de Quitação do INSS e das Finanças; 

•	 Declaração do concorrente comprovativa da sua capacidade técnica e financeira; 
•	 Perfil da empresa onde se detalha a sua experiência em trabalhos ou venda de bens 

e serviços similares; 

•	 Declaração de não falência.  
•	 Proposta técnica e financeira. 

O Endereço acima referido é o seguinte:

 Rua João Carlos Beirão, n.º 340, Bairro da Polana-Cimento, na Cidade de Maputo 

ou para o endereço electrónico:  pircommalaria@gmail.com

Maputo, a 1 de Agosto de 2022

Autoridade Competente 

Ligações que 
mudam a nossa vida.

+258 21 484 050

www.contact.co.mz

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017

O nosso cliente é uma organização sem fins lucrativos, que promove o planeamento familiar e a prevenção do 
HIV/SIDA através do marketing social. Como consequência do seu crescimento pretende recrutar:

ASSISTENTE DE PROGRAMAS (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO

Será responsável pela elaboração de relatórios trimestrais e anuais para os doadores; pesquisa de fundos e 
elaboração de novas propostas para os doadores; manter um relacionamento assertivo com doadores e 
parceiros; apoiar o Departamento de Planeamento Familiar na colecta, análise e organização de dados e 
informações para a melhoria da implementação das acções do programa; supervisão, monitoria e avaliação 
das acções do Departamento de Planeamento Familiar; apoiar o Departamento de Planeamento Familiar na 

planificação, gestão e execução das actividades.

PERFIL

• Mestrado em Saúde Pública ou Administração de Empresas ou áreas afins, constitui um factor preferencial;
• 8 anos de experiência e conhecimento especializado na gestão de programas, constitui um factor preferencial;
• Fluente em Português e Inglês (escrito e falado);
• Excelentes habilidades em Word, Excel, Powerpoint e Outlook;
• Capacidade de trabalhar de forma independente, rápida, e orientada para resultados:
• Capacidade de trabalho em equipa e dinamismo.

A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego, que desenvolve soluções globais de Recursos Humanos 
desde 2005. Oferecemos serviços de Recrutamento e Selecção, Avaliação Psicológica e Assessment, 
Trabalho Temporário, Formação e Consultoria, Gestão de Contratados e Mobilidade Global, Contact 
Center e BPO Outsourcing.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 07 
de Agosto de 2022. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link 
atrás identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de 
registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

Empresa Certificada

NM ISO 9001
Empresa Certificada

NM ISO 45001

OFERECEMOS

A oportunidade de integrar uma organização orientada para o desenvolvimento social e para a saúde pública 
do País, que proporciona remuneração compatível com as qualificações e bom ambiente de trabalho, numa 
equipa motivada e dinâmica.
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O
S membros do partido 
Frelimo na cidade de 
Maputo são chama-
dos a permanecerem 
unidos e coesos em 

diversas actividades rumo ao 
12.º Congresso agendado para o 
próximo mês de Setembro.

A mensagem é da chefe da 
brigada central de assistência 
à cidade de Maputo, Verónica 
Macamo, que falava no encer-
ramento da VII Sessão Ordiná-
ria do Comité da Frelimo, na 
cidade de Maputo.

Dentre as actividades, Ve-
rónica Macamo destacou o 
estudo e debate das teses e as 
eleições internas em curso, que 
constituem um momento de 
reorganização e rejuvenesci-
mento dos órgãos do partido. 

No decurso da sua inter-
venção, a dirigente referiu que 
a sétima sessão orienta a um 
maior pragmatismo e neces-
sidade de os membros serem 
mais vigilantes e reforçarem a 
influência, bem como consoli-
darem a simpatia junto da po-
pulação.

“Precisamos de reforçar o 
papel das organizações sociais 
do partido na interacção com 
as comunidades onde estão 
inseridas, reforçar a estratégia 
de comunicação com as comu-
nidades e aprimorar os meca-
nismos de monitoria e avalia-

JUSCELINO Bahule foi eleito secretário pro-
vincial da Organização da Juventude Mo-
çambicana (OJM) em Gaza.

Bahule, que liderou a única lista sub-
metida a votos por conta da retirada, à boca 
da urna, da candidatura de Ivan Guilherme 
Simone, obteve 69 votos a favor, o corres-
pondente a 97 por cento, havendo um nulo 
e um em branco. A eleição de Bahule para 
um mandato de cinco anos foi durante a 
primeira sessão extraordinária do Conse-
lho Provincial da Organização da Juventude 
Moçambicana, que teve lugar no distrito de 
Chongoene.  Juscelino Bahule, que foi em-
possado horas depois da eleição, prometeu 
trabalhar para que a juventude faça parte da 
solução dos problemas do país.

“Queremos jovens focados e à busca de 
empoderamento em todas as vertentes e que 
promovam, acima de tudo, o bem-estar so-
cial do país”, referiu.

Segundo Bahule, de 28 anos, a OJM em 

Gaza vai continuar centrada na garantia de 
melhores resultados eleitorais da Frelimo, o 
que passa pela promoção da coesão entre a 
juventude e outras organizações sociais do 
partido no poder.

O novo secretariado do braço juvenil 
do partido no poder em Gaza integra, além 
de Juscelino Bahule, outros três secretá-
rios, nomeadamente Gabriel Sewane Júnior 
(Organização, Formação e Quadros), Bru-
ce Alda Sambo (Mobilização e Propaganda) 
e Ester da Graça Dzimba (Administração 
e Finanças). Entretanto, a eleição do novo 
secretariado da Organização da Juventude 
Moçambicana na província de Gaza teve 
alguns momentos de discórdia, sendo de 
destacar a presença de delegados com idade 
superior a 35 anos. 

A retirada deste grupo, numa primeira 
fase, não colhia consenso dos membros do 
Conselho Provincial da OJM, o que forçou 
a um prolongado intervalo de concertação. 

EDVALDO César Inácio An-
tónio foi reconduzido à presi-
dência do Parlamento Infantil 
em Tete, juntamente com todo 
o seu elenco, após processo 
eleitoral que decorreu sábado 
no decurso da VII Sessão pro-
vincial do órgão.

A sessão dos parlamen-
tares de palmo e meio serviu, 
igualmente, para a eleição dos 
delegados da província de Tete 
ao VII Parlamento Infantil Na-
cional, a ter lugar este ano, na 
capital do país. 

No mesmo encontro, que 
decorreu sob o lema “Caderno 
na mão, sorriso no rosto, vou 
à escola para garantir o futuro 
da minha nação”, foi apresen-
tado o informe das activida-
des do Parlamento Infantil no 
mandato de 2019 a 2022, bem 
como o grau de cumprimento 
das recomendações da VI Ses-
são, realizada em 2017.

Intervindo na ocasião, 
Edvaldo António reiterou a 
disponibilidade do órgão que 
dirige de participar na cons-

RUMO AO 12.O CONGRESSO

Frelimo apela à coesão
entre os membros

ção das nossas comunidades”, 
acrescentou Verónica Maca-
mo, falando da pertinência de 
se cumprir a directiva e outros 
instrumentos orientadores na 
execução das actividades.

Por seu turno, o primeiro 
secretário da Frelimo na cidade 
de Maputo, Razaque Manhique, 
avançou que se deve garantir o 
funcionamento dinâmico dos 
órgãos do partido, nomeada-
mente a Associação dos Com-
batentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLIN), as organi-

zações da Mulher Moçambica-
na (OMM) e da Juventude Mo-
çambicana (OJM), reforçando 
a sua capacidade mobilizadora.

É igualmente imprescin-
dível a necessidade de, segun-
do Manhique, congregar mais 
membros para impulsionar a 
intervenção do partido rumo à 
criação do bem-estar social dos 
munícipes. Sobre o congresso, 
o primeiro secretário referiu 
que no final da preparação des-
te evento cada distrito deverá 
saber com precisão e realismo 

quantos membros congrega, 
quantos entraram e saíram, 
bem como o número de trans-
feridos e falecidos.

Dever-se-á, igualmente, 
ter o número real das células, 
bem como dos comités de zona 
e círculo que a cidade de Mapu-
to possui. 

Além dos preparativos do 
congresso, Razaque Manhique 
disse que a VII Sessão avaliou a 
situação política, económica e 
social da capital, que foi consi-
derada estável.

A coesão deve definir os membros da Frelimo na cidade de Maputo

EM GAZA 

Juscelino Bahule novo
secretário provincial da OJM

PARLAMENTO INFANTIL EM TETE

Edvaldo António renova mandato
tou igualmente os casos de 
uniões prematuras, envolven-
do sobretudo raparigas, bem 
como a sua presença em locais 
de diversão nocturna, além de 
casos reportados envolvendo 
a pequenada em actos ilícitos, 
induzidos, segundo ele, por 
adultos.

Já Romeu Sandoca, direc-
tor do Gabinete do Governador 
de Tete, afirmou que o Exe-
cutivo provincial reconhe-
ce haver muitas crianças que 
continuam a sofrer por tráfico, 
maus-tratos, doenças, fome, 
discriminação ou forçadas 
ao trabalho infantil. Por isso, 
prometeu que o seu Executivo 
vai continuar a desencadear 
esforços para erradicar esses 
males. 

Entretanto, o presidente 
do Parlamento Infantil e seu 
colectivo deverão cessar fun-
ções depois do VII Parlamento 
Nacional, por terem atingido 
a idade-limite (21 anos) para 
continuarem a integrar este 
órgão.

trução de Moçambique, onde 
o professor e a escola são valo-
rizados como alicerces da for-
mação de novas gerações.

Quer ainda que o país seja 
uma pátria de crianças alegres, 
saudáveis, educadas e respei-
tadoras dos valores nobres do 
ser humano, crescendo com 
amor e carinho.

Por seu turno, Ivo Cassecai, 
em representação da Secretária 
de Estado na província de Tete, 

salientou que o país continua 
comprometido com os direitos 
da criança consagrados na Car-
ta Universal, assim como com 
a Constituição da República 
e demais instrumentos legais 
existentes no país.

“Apesar dos esforços do 
Governo na assistência às ca-
madas vulneráveis, na provín-
cia ainda se registam elevadas 
taxas de crianças que necessi-
tam de apoio”, disse. Lamen-

Juscelino Bahule promete trabalhar 
para vitórias da Frelimo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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
N.º 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 às 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 deverão 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   

6730

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 en-

tregues na província de Cabo Delgado, Cidade de Pemba e deverão responder às especifica-

ções 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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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 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, n.º 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, aos 20 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, SA (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
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Solicitação de Manifestação de Interesse (EOI)
Fiscalização de Construção da Biblioteca do Instituto Superior Dom Bosco (ISDB)

O programa ProEducação da Cooperação Alemã implementado pela GIZ e cofinanciado pela NORAD, pre-

tende contratar uma empresa para a fiscalização da implementação da construção da Biblioteca no Instituto 

Superior Dom Bosco (ISDB). O objeto de trabalho inclui a fiscalização de obras associadas com construção 

civil, geotecnia, estruturas, arquitetónica, interior, proteção contra incêndio, AVAC, mecânica, elétrica, etc.

Sendo assim, convida-se as empresas de consultoria detentoras de Alvará da III passada pelo MOPHRH a 

submeter Manifestações de Interesse (EOI) em envelopes lacrados até ao dia 14.08.2022 para o seguinte 

endereço: 

Av. Francisco Orlando Magumbwe Nº976

Tel. 21 491245

Maputo, Moçambique

O concurso será regido pelos procedimentos da GIZ em conjugação com os nacionais. Apenas consultores 

elegíveis serão convidados a submeter a proposta técnica e financeira. Para pedido de esclarecimento de-

vem entrar em contacto com:

Por favor, usar a seguinte referência “Fiscalização da Biblioteca ISDB”.

E ainda, os consultores interessados devem preencher o questionário abaixo e fornecer as respectivas 

cópias de documentos de suporte.

Descrição Informação a ser fornecida pelo consultor

1 Nome, perfil, gestores da empresa, NUIT e 
endereço

2 Pessoa de contacto (nome, função, telefone e 
email)

3 Registro comercial atualizado

4 Estatutos atualizados e publicados no Boletim da 
República.

5 Alvará (de terceira classe)

6 Apresentação de 3 obras de raiz acima de 
100.000.000 (100 milhões de meticais) ou obras 
acima de 1500 m2 e carta abonatória

7
Demostração financeira e fiscal nos últimos 
3 anos: contratos de fiscalização acima de 
2.570.000,00(dois milhões e quinhentos e setenta 
meticais).

2021:

2020:

2019:

8 Seguros atualizados
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Aquisição de Equipamento Informático

Concurso N.º G242

1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida empresas interessadas a apresentarem 

propostas fechadas para o fornecimento de equipamento informático como se segue:

Lote Descrição Garantia Provisória

1 30 computadores portáteis 70.000,00MT

2 50 tablets 30.000,00MT

3 20 máquinas de fotografar 30.000,00MT

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

concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 1000,00MT no endereço abaixo 

mencionado: 

Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)
Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP)

Av. Mao Tsé Tung, nº 820, R/C

Tel. + 258 21 48 60 62

Maputo – Moçambique

3. O período de validade das propostas será de 90 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima mencionado até ao dia 31 de Agosto 
de 2022, pelas 10.00 horas, e serão abertas no mesmo endereço, às 10.10 horas locais, na 

presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória, por lote, nos valores 

indicados na tabela acima, válida por 120 dias, a contar da data da abertura das propostas.

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.° 5/2016, de 

8 de Março.

Maputo, aos 29 de Julho de 2022
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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

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 de 120 dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 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 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 29 de Julho de 2022 6730
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País: Moçambique

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

Donativo N.º: D2490-MZ

Designação dos Serviços: Especialista de Licitação

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

Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

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, IP 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 Pro-
jecto 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, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 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 a 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, Arquitec-
tura 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 Secção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos Regulamentos de Licitação do Banco 
Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), que estabelece a política do Banco 
Mundial no concernente a conflitos de interesse.

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

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

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
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, n.º 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 N.º: D2490-MZ 

Assignment Title: Procurement Specialist

Reference N.º: 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 Feed-
er 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, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 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 weak-
nesses 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, Econom-
ics, 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 evalu-
ating 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 “Procure-
ment 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, n.º 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 N.º: 47A003041/CP/31/2022, “Procurement Spe-
cialist” 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 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)
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2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a 

partir do dia 02 de Agosto de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento 

poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo  deverá ser levantado na  Tesouraria da Empresa, sita na Cidade  de 

Maputo ,  Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C.  

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação  de Serviços  à EDM. 

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira. 

 

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições  
Av. Eduardo Mondlane nº 1398 7ºAndar 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo –Moçambique 
www.edm.co.mz  

                      Maputo, 02 de Agosto de 2022 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DE CONCURSO 

1. A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de 

Bens e prestação de serviços conforme  tabela abaixo: 

Iluminando a Transformação de Moçambique  

Item Nº do Concurso Objecto de Contratação 
Data e hora da 

entrega das 
propostas 

Data e hora da 
abertura das 

propostas 

Garantia pro-
visória (em 
meticais) 

  
Data, hora e local 
da visita 

1 
Concurso Público 
Nº 90/EDM-
DIA/2022 

  
Contratação de seguro de 

acidentes de trabalho e doen-
ças ocupacionais 

  
  

26 de Agosto de 
2022 

10:00 horas 
 

 Av. Eduardo 
Mondlane, Nº 
1398, 7º Andar, 
Cidade de Ma-

puto 

26 de Agosto de 
2022 

10:15 horas 
  
  

Lote Único:  
75,000.00 
  

  
  
  

 N/A 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DO AMBIENTE

EDITAL
Por este Serviço Provincial, através do Departamento de Florestas e Plantações Agro-florestais, anuncia-se, nos termos 
das alíneas d) e e) do número 1, artigo 27 do Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia, aprovado pelo Decreto 
número 12/2002, de 6 de Junho que, são convocados todos os interessados para no prazo máximo de 30 dias, contados 
a partir da data da publicação deste edital, apresentarem por escrito neste Serviço Provincial ou na Administração, 
Posto Administrativo ou Localidade, quaisquer reclamações contra o pedido de ocupação de um terreno com a área de 
19.223,65 hectares (dezanove mil, duzentos e vinte e três e sessenta e cinco hectares), situado em Mapanhe, Localidade 
de Mapanhe, Posto Administrativo Sede, Distrito de Massangena, Província de Gaza, formulado pelo nacional NEVES 
FERNANDO NHANENGUE, titular de Bilhete de Identidade no  110506658597Q, residente no Distrito Municipal 
de KaMubukuana, Cidade de Maputo, com o fim de realizar a exploração florestal em regime de Contrato de 
Concessão Florestal, prevista no artigo 16 da Lei 10/99, de 7 de junho, Lei de Florestas e Fauna Bravia.
O terreno é delimitado por linhas rectas contínuas imaginárias que se unem formando um polígono irregular, com 
vertíces caracterizados pelas coordenadas geográficas (UTM) indicadas na tabela que se segue:

Vértice Coordenada X (m) Coordenada Y (m) Observação 

1 480612 7596678 terreno de uso múltiplo

2 479048 7594487 terreno de uso múltiplo

3 479254 7581370 terreno de uso múltiplo

4 463039 7592070 terreno de uso múltiplo

5 472584 7602308 terreno de uso múltiplo

Em todo o exterior do polígono os terrenos são de uso múltiplo e pertencentes ao Estado, sem ocupações para os 
mesmos fins solicitados pelo requerente. A reunião de consulta à comunidade de Mapanhe decorreu no dia 13 de 
Junho de 2022. Para constar e ninguém poder alegar ignorância foi lavrado este edital, a ser afixado e publicado nos 
locais indicados do artigo já mencionado e de acordo com as demais disposições legais aplicáveis para esta matéria.    

Xai-Xai, Julho de 2022
O Director do Serviço Provincial

 Jacinto Bernardo X. Tualufo
(Técnico Superior N1)
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS  
1. O Secretariado Geral da Assembleia da República convida a todas 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 Abertu-
ra das Propostas

Data e Hora das 
Visitas

Data
Hora da 

Entrega das 
Propostas

Hora de Aber-
tura das Pro-

postas

05A00141/CP/00011/22

Concurso para Contratação 
de Serviços de Aluguer de 
Viaturas para as Comissões 
de Trabalho, Gabinetes Par-
lamentares e outros Secto-
res na Assembleia da Repú-
blica 

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 De-
coração dos Espaços Nobres 
da Assembleia da República;

Lote II: Remodelação e 
Manutenção dos Espaços 
Verdes da Assembleia da Re-
pública e Residências Proto-
colares

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 Abastecimen-
to de Água em Betão no An-
tigo Edifício;

Lote II: Remoção de Pare-
de Divisória e Introdução 
de Janelas, Serviços de Car-
pintaria 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 Resi-
dência 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

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, SA, move 
contra as executadas: ELEVO ENGENHARIA, SA, com sede na Av. 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, SA, 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
6706

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, SA (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 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

6759

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 
aos 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

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
Av. Alberto Nkutumula, nº 
309, 1º andar-CP 17, Tel.: 

720223/720378, Fax: 
720389-Matola

12ª Secção Comer-
cial

ANÚNCIO
O DOUTOR DOMINGOS 

SAMUEL, JUIZ DE DI-
REITO DESTE 

TRIBUNAL

Faz saber que, nesta 
Secção correm termos 
processuais uns Autos 
de Acção Executiva 
para Pagamento de 
Quantia Certa com 
Processo Ordinário, 
registados sob o nº 
31/22-A/Ex, em que 
é exequente PARQUE 
INDUSTRIAL DE BE-
LULUANE, com sede 
no Parque Industrial da 
Matola (Mozal) e exe-
cutada CIMENTO NA-
CIONAL, LDA, actual-
mente em parte incerta.
É desta forma citada 
a executada, para no 
prazo legal de 10 (dez) 
dias, contados finda a 
dilação de 30 (trinta) 
dias, contados a partir 
da data da afixação do 
presente Edital, pagar 
a dívida no valor de 5 
584 000,00MT (cinco 
milhões e quinhen-
tos e oitenta e quatro 
mil meticais), ou no-
mear bens à penhora, 
sob pena de o direito 
de nomear bens à pen-
hora ser devolvido ao 
exequente, podendo, 
o pôr embargos à ex-
ecução, no prazo de 10 
(dez) dias, ou agravar 
do presente despacho 
no prazo de 8 (oito) 
dias, nos termos con-
jugados dos artigos 
811, nº 1, 836, nº 1, al 
A), 812, 816, 685, nº 1, 
todos do CP Civil.
Mais manda, que seja 
notificada a executada, 
para dentro do mesmo 
prazo, constituir advo-
gado na área de juris-
dição deste Tribunal 
ou indicar domicílio 
no qual irá receber as 
notificações, sob pena 
de não serem efectu-
adas as notificações, 
considerando-se estas 
feitas logo que os re-
spectivos autos derem 
entrada no Cartório 
deste Tribunal, fican-
do sem nenhum efeito 
qualquer oposição que 
vier a deduzir, atento 
ao disposto nos ter-
mos conjugados dos 
artigos 255, 60, nº 1 e 
33, todos do diploma 
legal acima indicado.

Matola, aos treze dias 
do mês de Julho de 

dois mil e vinte e dois

Verifiquei
O Escrivão de Direito

dr. Alfredo César Bila

O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

6785 6717

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



PUBLICIDADE14 Terça-feira, 2 de Agosto de 2022

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 Pro-

jecto 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 natu-

rais 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 stakehol-
ders identificadas com apoio do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (ii) o alinha-

mento 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 in-

teresse e propostas associando-se a outros Consultores sob forma de consórcio ou como 

subconsultores para aprimorar suas qualificações para a actividade. No entanto, a expe-

riência 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 contri-
buir 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 selecionados.

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 Regu-

lamento 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 a manifestarem seu interesse em pres-

tar 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)   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 adi-

cional poderá ser obtida no endereço abaixo, entre às 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. Endereço:
Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul
Departamento de Aquisições (DA)
Av. Emília Daússe, n.º 591

Tel. +258 21 300571/68/81

Cell: 823026820

Maputo -Moçambique

E-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REGIME ESPECIAL

CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES JÚNIOR 
DONATIVO IDA D8120-MZ e CRÉDITO IDA 69320-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável 

(MozRural) e o Projecto de Resiliência Rural do Norte de Moçambique (MozNorte), que são a 
primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, que têm como objectivos (i) 
aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os beneficiários alvo e (ii) melhorar o acesso 
às oportunidades de subsistência para as comunidades vulneráveis e gestão de recursos naturais 
respectivamente.

2. É neste contexto, que o ProAzul FP pretende contratar um(a) Assistente Administrativo 
Júnior, um(a) Assistente Júnior em Gestão de Conhecimento, um(a) Assistente Júnior em 
Planificação, um(a) Assistente Financeiro Júnior, e um(a) Assistente Júnior em Assuntos do 
Género para prestar apoio à unidade de implementação do projecto.

3. Os requisitos mínimos de qualificação, a descrição detalhada dos serviços, e a duração do contrato 
entre outros poderão 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 o nome da vaga para a qual o candidato estiver a 

concorrer.

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

7. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

8. Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço abaixo:

9. Endereço:
Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul
Departamento de Aquisições (DA)
Av. Emília Daússe, n.º 591

Tel. +258 21 300571/68/81

Cell: 823026820

Maputo -Moçambique

E-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz

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

67026702

6822

6770

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em conformidade com a decisão Judicial, emanada por sentença datada 
de 26 de Julho corrente, da Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, e por existir um vazio legal na Direcção da Comunidade 
Mahometana Indiana, nos termos do postulado no artigo 8, dos estatutos, 
convoco a Assembleia Geral Extraordinária para reunir na sua sede social 
sita na Avenida AlbertLuthuli, número 291, Centro Cultural Islâmico, no 
dia 10 de Agosto de 2022, pelas 20.00 horas, com a seguinte ordem 
de agenda:

Único:

Eleição da Direcção para o quinquénio 2022 -2027

Maputo, aos 2 de Agosto de 2022

O Vice-Presidente da Mesa de Assembleia Geral

NagibIbrahim

PS-1: As Listas do Sócios, será em função da decisão da Terceira Secção 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, ou seja, apenas poderão eleger 
e ser eleito os sócios, admitidos até 31 de Dezembro de 2019, com 
quotas em dia; 

PS-2: O Voto será exercido de forma secreta;

PS-3: Os sócios que pretendam exercer o seu direito, deverão vir 
acompanhados do documento de identificação válido.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:                            
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

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

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
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO Nº 01/CMVM/PDUL/CL/UGEA2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO “FIRMA” 

PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA CURVA DE 
SDAE E PASSEIO ADJACENTE A EN1, PAVIMENTAÇÃO EM PAVÊ DE 4 ESTRADAS 

1. O Conselho Municipal da Vila de Macia recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento 
Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco 
Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da 
contratação de serviços de consultoria para a fiscalização das seguintes obras:

Nº Objecto das Obras a Fiscalizar
Data de Submissão das 

Manifestações de Interesse

01
Construção de Passeios na Estrada adjacente a EN1 e Curva do SDAE

16/8/2022Pavimentação de 4 estradas em Pavê na Rua do Armazém de 
Almeida, Casa Hitesh, Casa Raju e Rua de Almeida

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo a fiscalização da reabilitação das 
estradas acima indicadas. O Consultor deverá garantir que os trabalhos de fiscalização sejam 
executados dentro dos prazos previamente estabelecidos, com o rigor, qualidade e custos previstos 
no contrato. Os critérios de pré-selecção serão: (i) Experiência geral nos serviços de fiscalização e (ii) 
Experiência específica nos serviços de fiscalização de estradas. Os especialistas principais não serão 
avaliados na fase de pré-selecção.

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

4. O Município de Macia convida empresas de fiscalização elegíveis (“Consultores”) a manifestarem 
o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os 
serviços constituídos por (i) descrição de trabalhos anteriores de fiscalização de estradas realizados 
pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor do contrato; (ii) organização e quadro 
do pessoal da empresa e (iii) certificados / cópias de evidências que atestam (comprovam) a 
realização de tais serviços indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias de documentos 
actualizados de elegibilidade da empresa (cadastro único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR 
com estatutos actualizados, Certificado do INSS, INE, entre outros. 

5. Atenção especial à inelegibilidade de consultores já contratados pelo Município para a elaboração de 
estudos e projectos executivos objecto destes serviços de fiscalização. Adicionalmente, os Consultores 
interessados deverão conformar-se com a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de 
Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 
e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas qualificações, 
mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou sub-consultoria e indicar 
na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No caso de consórcio, todos os membros serão 
solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, em caso de selecção.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado no Menor Preço (SBMP) 
estabelecido no Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado conjugado 
com as políticas, directrizes e procedimentos do Banco Mundial.

8. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes 
selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até 16 de Agosto de 2022, pelas 15.30h.

Conselho Municipal da Vila de Macia
Av 1º de Maio

UGEA do Município
Email: ugea.pdul@gmail.com ou ugeamaciamunicipiopdul@gmail.com

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

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 

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

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 

Maputo, 20 de Maio de 2022

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 

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 

CARO EMPRESÁRIO!

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

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 

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 

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

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 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES, IP

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

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 
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MUNICÍIPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

____________0____________

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do artigo 33, conjugado com o número 2 do 
artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março comunica-se que 
o objecto dos concursos foi adjudicado ao concorrente, segundo a 
tabela abaixo:

Concurso nº Modalidade Concorrente Objecto Valor/MT

090G000141/01/
CC/2022

Cotação MK SERVICE, LDA Alcatrão 50/70 39.999.960,00

090G000141/02/
CC/2022

Cotação MK SERVICE, LDA Alcatrão MC30  2.424.24,00

090G000141/03/
CC/2022

Cotação MK SERVICE, LDA
Alcatrão 
80/100

1.811.160,00

“POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES”

Chimoio, aos 28 de Julho de 2022

O Presidente

Eng. João Carlos Gomes Ferreira

ANÚNCIO
Torna-se público que no âmbito do processo de liquidação e extinção da Empresa de 
Construção e Manutenção de Estrada e Pontes (ECMEP) Centro, SA, está aberto, nos 
termos do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 21/89, de 23 de Maio, o concurso 
público para a alienação de 100% (cem por cento) das instalações anexas aos 
escritórios do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Construção 
Civil, Madeiras e Minas de Moçambique (SINTICIM) da ECMEP - Sul, Delegação de 
Gaza, constituídas por vários compartimentos, localizados no Bairro 10, Residencial da 
ECMEP, Cidade de Xai-Xai, Província de Gaza. 

Para participar no concurso público, os interessados deverão adquirir o respectivo 
caderno de encargos, de segunda a sexta-feira, durante as horas normais de expediente 
no Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), sito na Rua de Mukumbura, 
n.º 363, na Cidade de Maputo, Telefones n.ºs (+258-21) 485641 – 487596, Cell Fixo 
(+258-82)3023210 – 3020720 e/ou pelo endereço electrónico:
 ncouto@igepe.org.mz.

As propostas deverão ser apresentadas em três exemplares, por carta fechada e lacrada, 
à Comissão Liquidatária das ECMEP’s, instalações anexas aos escritórios do SINTICIM 
da ECMEP - Sul, Delegação de Gaza, localizado no Bairro 10, Residencial da ECMEP, no 
dia 16 de Agosto de 2022, às 11.00 horas.

As propostas serão abertas no mesmo local, na data do encerramento do concurso (16 
de Agosto de 2022), pelas 11.05 horas, podendo participar no acto, os proponentes 
interessados ou seus representantes devidamente mandatados para o efeito.

Está fixado o edital respeitante a esta alienação no IGEPE, no Serviço Provincial de 
Economia e Finanças de Gaza e na Direcção Provincial de Infra-Estruturas de Gaza.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados deverão adquirir o Caderno 
de Encargos no endereço acima indicado, pelo valor de 2.500,00MT (dois mil e 
quinhentos meticais) não reembolsáveis. 

Maputo, aos 28 de Julho de 2022

Assistente Administrativo(a)

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 
Moçambique pretende recrutar para o Gabinete do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR, em Inglês) 
um (a) Assistente Administrativo (a) para Maputo, por um período 
inicial de um ano com possibilidade de renovação.

O Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACNUDH ou ONU Direitos Humanos) tem estado a 
desenvolver acções em Moçambique há mais de 17 anos, através 
do seu Escritório Regional para a África Austral (ROSA), com sede 
em Pretória. As actividades ao longo dos anos incluem a prestação 
de consultoria técnica para fortalecer o envolvimento do país com 
os mecanismos de direitos humanos e fortalecer a capacidade da 
instituição nacional de direitos humanos e da sociedade civil. 

Título do Posto:      Assistente Administrativo(a) 
Número de Vagas: 1(uma)
Duração inicial do contracto: 1 ano com possibilidade de extensão
Localização do posto:   Maputo
Tipo de contrato: FTA
Nível: G5

Prazo-limite para aplicação: 6 de Agosto de 2022

Candidatos elegíveis: Nacionais (moçambicanos ou residentes em 
Moçambique)

Link para aceder informação sobre o posto e para candidaturas:
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/
en/sites/CX_1/job/4855/?utm_medium=jobshare

ANÚNCIO
Torna-se público que no âmbito do processo de liquidação e extinção da 
Empresa de Construção e Manutenção de Estrada e Pontes (ECMEP) Centro, 
SA, está aberto, nos termos do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 21/89, 
de 23 de Maio, o concurso público para a alienação de 100% (cem por cento) 
do antigo edifício do Centro Social da ECMEP - Sul, Delegação de Gaza, 
constituído por um bar, cantina/armazém e wc, localizado no Bairro 10, 
Residencial da ECMEP, Cidade de Xai-Xai, Província de Gaza. 

Para participar no concurso público, os interessados deverão adquirir o 
respectivo caderno de encargos, de segunda a sexta-feira, durante as horas 
normais de expediente, no Instituto de Gestão das Participações do Estado 
(IGEPE), sito na Rua de Mukumbura, n.º 363, na Cidade de Maputo, Telefones 
n.ºs (+258-21) 485641 – 487596, Cell Fixo (+258-82)3023210 – 3020720 
e/ou pelo endereço electrónico ncouto@igepe.org.mz.

As propostas deverão ser apresentadas em três exemplares, por carta 
fechada e lacrada, à Comissão Liquidatária das ECMEP’s, no antigo edifício 
do Centro Social da ECMEP - Sul, Delegação de Gaza, localizado no Bairro 10, 
Residencial da ECMEP, no dia 16 de Agosto de 2022, às 10.00 horas.

As propostas serão abertas no mesmo local, na data do encerramento do 
concurso (16 de Agosto de 2022), pelas 10.05 horas, podendo participar 
no acto os proponentes interessados ou seus representantes devidamente 
mandatados para o efeito.

Está fixado o edital respeitante a esta alienação no IGEPE, no Serviço 
Provincial de Economia e Finanças de Gaza e na Direcção Provincial de Infra-
Estruturas de Gaza.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados deverão adquirir o 
Caderno de Encargos no endereço acima indicado, pelo valor de 2.500,00MT 
(dois mil e quinhentos meticais) não reembolsáveis. 

Maputo, aos 28 de Julho de 2022
6791

6792

200

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRI-

TO DE KAMAXAKENI
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tri-
bunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMaxakeni, nos 
Autos de Acção de Divór-
cio Litigioso nº 61/2021-
C, em que é autora SARA 
DENISE SILVA CHOLE, 
residente nesta cidade de 
Maputo, no Bairro da Po-
lana Caniço “A”, Qº 47, casa 
nº 9661, e réu LEOPOLDO 
GONÇALVES MUIANGA, 
casado, moçambicano ac-
tualmente residente em 
parte incerta, com a sua últi-
ma residência conhecida no 
Bairro da Maxaquene “B”, é 
este citado para no prazo de 
20 dias, que começa a cor-
rer depois de finda a dilação 
de trinta dias, contados da 
data da segunda e última 
publicação deste anúncio 
para contestar, querendo 
ou apresentar a sua defesa 
nos autos acima indicados, 
conforme consta do dupli-
cado da petição inicial, que 
se encontra depositado 
nesta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas 
normais de expediente, com 
advertência de que a falta 
de contestação o processo 
seguirá seus termos à sua 
revelia, para todos os efeitos 
legais.

Maputo, aos 28 de Julho de 
2022

verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Armando Machona 
Júnior

O Escrivão de Direito
Cornélio Faustino Sidumo
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INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

III. Declaração de Responsabilidade da Direcção Geral 

pelas Demonstrações Financeiras

A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação apropriada das demon-strações financeiras do INSS, que compreendem o Balanço a 31 de Dezembro de 2020, a demon-stração dos resultados,  o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de valores do exercício findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras que incluem um sumário das princi-pais políticas contabilísticas e outras notas explicativas  de acordo com os princípios contabilísti-cos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.A Direcção Geral é igualmente responsável por um sistema de controlo interno relevante para a preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções materiais devidas quer a fraude quer a erro e registos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eficaz. A Direcção Geral é igualmente responsável pelo cumprimento das leis e regulamentos vigentes na República de Moçambique.A Direcção Geral fez uma avaliação da capacidade da Entidade continuar a operar com a devida observância do pressuposto da continuidade e não têm motivos para duvidar da capacidade da Entidade poder continuar a operar segundo esse pressuposto no futuro próximo.O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma apropriada em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

IV - Relatório Técnico da Conta Anual

4.1 Enquadramento Económico

4.1.1 Economia GlobalDurante o ano de 2020, a economia nos Estados Unidos da América (EUA) e na Zona Euro, a ac-tividade económica manteve-se reprimida. O surgimento de novas vagas e variantes da COVID -19 levou à reimposição de medidas de confinamento, tendo contribuído para a manutenção do crescimento negativo nestas economias.Esta reimposição de medidas de confinamento para a contenção da propagação da COVID-19, nos últimos meses de 2020, condicionou o crescimento das economias avançadas. Entretanto, o contributo dessas medidas para a tendência de contenção da pandemia, nos finais do ano, aliado aos progressos nos programas de vacinações e os pacotes adicionais de estímulos às economias, renovaram o optimismo quanto ao crescimento da economia mundial para 2021. Enquanto isso, a inflação acelerou na maior parte dos países, num contexto de recuperação dos preços das principais mercadorias de exportação e do petróleo no mercado internacional.O alívio das medidas restritivas para conter a COVID-19 foi determinante para (i) uma con-tracção menos severa do produto interno bruto (PIB) em 2020 e projecções de sua menor re-tracção e (ii) perspectivas de uma recuperação mais rápida da actividade económica global para 2021. Enquanto isso, a inflação permaneceu estável na maior parte dos países, num con-texto em que as expectativas em torno do início da produção massiva e uso da vacina contra a COVID-19 contribuíram para a recuperação do preço do petróleo e para as expectativas de um melhor desempenho da economia mundial a médio prazo.Na China e na Índia, o desempenho da actividade económica foi positivo, reflexo do relativo con-trolo da pandemia. Em finais de 2020, a economia chinesa registou um crescimento de 6,5%, destacando-se como a única maior economia com um desempenho positivo no ano.No mesmo sentido, o relaxamento gradual das medidas restritivas na Índia resultou num au-mento no investimento público e privado e, por conseguinte, numa expansão de 0,4%, no últi-mo trimestre do ano, após uma contracção de 7,5%, no III trimestre de 2020.O Fundo Monetário Internacional (FMI), actualizou as perspectivas de crescimento da econo-mia mundial de 2020 para -4,4%, contra a cifra de -4,9% que tinha sido avançada em Junho do mesmo ano.
4.1.2 Economia RegionalA África Subsariana enfrentou uma crise sanitária e económica sem precedentes que, em ape-nas alguns meses, comprometeu anos de árduos ganhos de desenvolvimento e abalou as vidas e os meios de subsistência de milhões de pessoas. A pandemia tardou a chegar na África Sub-sariana e as taxas de infecção foram relativamente baixas por comparação com outras partes do mundo. No entanto, o ressurgimento de novos casos em muitas economias avançadas e o espetro de surtos repetidos na região evidenciou que a pandemia continuaria a constituir uma preocupação muito real ainda durante algum tempo. Todavia, num contexto de elevados custos económicos e sociais, os países cautelosamente começaram a reabrir as suas economias e a procurar políticas para relançar o crescimento. Com a imposição dos confinamentos, a actividade económica regional diminuiu acentuadamente du-rante o ano de 2020, mas com uma flexibilização das medidas de confinamento, o aumento dos preços das matérias-primas e a flexibilização das condições financeiras, registaram-se alguns sinais preliminares de uma recuperação pós segundo semestre. A região registou uma contracção de 3,0% em 2020. O maior impacto da crise no crescimen-to verificou-se nas economias dependentes do turismo, tendo os países exportadores de matérias-primas sido também duramente afectados. O crescimento nas economias mais diver-sificadas abrandou significativamente, mas, em muitos casos, continuou a ser positivo. Num contexto de espaço orçamental limitado, algumas autoridades recorreram à política mon-etária para ajudar a prestar apoio de emergência, com reduções cumulativas da taxa de juro directora desde o início de 2020 de até 500 pontos base (p.b.) na Zâmbia, 275 p.b. na África do Sul, 250 p.b. na Namíbia, 200 p.b. no Uganda e 150 p.b no Gana (Figura 1.12). Além disso, in-troduziram instrumentos de crédito para injectar liquidez no sistema bancário, variando entre 0,5% do PIB em Angola e 3% do PIB na Zâmbia.
4.1.3 Economia NacionalEm Moçambique, o ano de 2020, foi marcado pelos diversos acontecimentos, com destaque para o ressentimento da reconstrução face aos ciclones tropicais Idai e Kenneth no centro e norte do país, a instabilidade militar na região centro, insurgência na zona norte e a contínua gestão da Divida Pública, com forte impacto nas despesas públicas.O PIB contraiu 2,4%, resultando numa variação negativa de 1,3% no ano. A significativa dete-rioração da actividade económica doméstica reflectiu, essencialmente, os efeitos adversos da pandemia da COVID-19 a nível global, num contexto em que a manutenção da insurgência na zona norte do país, também condicionou o curso normal de implementação dos projectos de ex-ploração de hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma. Em 2021, espera-se uma ligeira recuperação da actividade económica justificada, essencialmente, pelas perspectivas de melhoria da procura externa e da retoma gradual do funcionamento da economia doméstica, em face da redução de infecções diárias e possível alívio progressivo das restrições.

Registou-se a deterioração do saldo da conta corrente em resultado da fraca procura externa. Com efeito, em 2020 as exportações reduziram devido ao efeito combinado da redução do vol-ume e dos preços, num contexto de queda da actividade económica a nível mundial, com partic-ular destaque para a dos principais parceiros comerciais do país; enquanto isso, a redução das importações foi menos expressiva.A contínua redução das despesas investimento perante aumento dos gastos correntes, a pressão sobre a despesa pública e financiamento interno aumentou, em face da instabilidade militar e da necessidade acrescida de fundos para a mitigação dos impactos da COVID-19 na economia. Com efeito, a despesa corrente foi a que absorveu mais recursos, tendo incrementado em 15%, em contrapartida da redução do investimento público, componente com impacto significativo no PIB.Face a esses acontecimentos, e num contexto de insuficiência de fundos, o governo teve que adoptar medidas de políticas que influenciaram o comportamento dos principais indicadores macroeconómico e financeiro do país, mormente a emissão de obrigações de tesouro a taxas juro mais atrativas a curto prazo. Por outro lado, o CPMO decidiu, igualmente, manter as taxas de juro da Facilidade Permanente de Depósitos (FPD) em 7,25% e da Facilidade Permanente de Cedência (FPC) em 13,25%, bem como a taxa MIMO em 10,25%. A decisão é justificada pela prevalência de elevados riscos e incertezas, não obstante a revisão em baixa das perspectivas de inflação no curto e médio prazo, a reflectir, em grande parte, os efeitos das medidas tomadas.O INSS firmou a entrada na sociedade com a REVIMO, com uma participação de 15% do capital social, por outro lado adquiriu obrigações COVID-19, no âmbito da mitigação dos efeitos desta pandemia para as Pequenas e Médias Empresas, como forma de salvaguardar os postos de em-pregos dos beneficiários do sistema de segurança social. Neste sentido, sendo o INSS um agente económico relevante no mercado e vulnerável a alterações inesperadas da economia que afectam o nível de empregabilidade, consequentemente, o desem-penho económico da instituição também foi influenciado em termos demográficos e financeiros, conforme espelha-se nos capítulos seguintes.
4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSSUm dos principais objectivos do INSS é aumentar a cobertura contributiva do sistema. Para o efeito, têm sido realizadas várias actividades, das quais se destacam: (1) a divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatório (SSSO) com vista à sensibilização e informação dos contribuintes, beneficiários e o público em geral, através de palestras, seminári-os, publicidade (Jornais, Rádio e Televisão), página web, distribuição de desdobráveis visando transmitir a importância do sistema no que respeita aos benefícios que advêm da inscrição do trabalhador; (2) o alargamento do âmbito pessoal, através da inscrição de novos trabalhadores e contribuintes no regime por conta de outrem e de conta própria e enquadramento na Manutenção Voluntária no Sistema (MVS); (3) a abertura e/ou criação de novas direcções e representações distritais com vista a garantir a expansão dos serviços do INSS que constitui um dos pilares do quinquénio; (4) o pagamento das diferentes prestações em vigor no INSS, quando satisfeitos os principais requisitos estabelecidos na lei; e (5) a realização de prova anual de vida.
4.2.1 InscriçõesAs inscrições são dinamizadas através de realização de palestras, sendo que para o período em análise foram realizadas 6.107 palestras nos locais de trabalho com a participação de 29.235 trabalhadores, representando um grau de realização na ordem de 81% em relação a meta plani-ficada de 7.534 palestras.O impacto positivo das palestras nos contribuintes e beneficiários se traduziu no aumento do nível da consciência dos contribuintes e beneficiários relativamente aos seus deveres e direitos no âmbito do sistema de segurança social, o que, de certa forma, estará relacionado com o au-mento de contribuintes activos e com a inscrição de novos contribuintes e beneficiários.Comparativamente ao ano anterior, em que foram realizadas 16.535 palestras com a participação de 85.093 trabalhadores, verifica-se um decréscimo do número de palestras e de participantes em 2,8% e 41.8%, respectivamente, conforme ilustra o gráfico nº 1 abaixo.

4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)No período em análise, foram inscritos 13.042 contribuintes e 76.045 beneficiários, o que repre-senta um cumprimento do planificado (11.470 contribuintes e 91.329 beneficiários) na ordem de 113.7% e 83,3%, respectivamente.O aumento do nível da consciência dos contribuintes e beneficiários através da sensibilização está relacionado, de certa forma, com os resultados positivos obtidos na inscrição de novos con-tribuintes e beneficiários e dos respectivos activos, por um lado, e, por outro, a da aceitação do SISSMO no seio dos contribuintes e beneficiários, isto avaliando o crescimento de um ano para outro.No cômputo geral, o desempenho na inscrição de contribuintes foi em media de 113,7%, entre-tanto, as delegações de Niassa e Cabo Delgado situaram - se abaixo de 70% da meta anual.Relativamente aos beneficiários, o desempenho global foi de 83,3%, onde destacaram-se as Dele-gações de Inhambane e Zambézia que superaram as metas, e a de Niassa que tem um desempen-ho de 46.6% do planificado.Concorreram como principais razões do incumprimento das metas na inscrição de beneficiários, para além da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, a inscrição de micro e pequenas empresas que empregam um número reduzido de trabalhadores, a admissão por parte das empresas de trabalhadores já inscritos no sistema (tratando - se deste modo de mobilidade e não novas in-scrições), a desaceleração da economia a nível mundial e com a conclusão dos projectos de im-plantação das empresas mineradoras e pela situação política social de insurgentes que a provín-cia de Cabo Delgado, em particular, vive. 

Comparativamente ao período análogo, em que tinham sido inscritos 12.831 contribuintes e 105.577 beneficiários, verifica-se um crescimento de contribuintes e beneficiários na ordem de 1,6% e 28,0%, respectivamente. Quanto aos acumulados, o sistema regista 131.066 contribuintes e 1.628.204 beneficiários, dos quais estão no activo 52.962 contribuintes e 457.137 beneficiários. Estes dados significam que 40,4% de contribuintes e 28,1% de beneficiários do Sistema de Segurança Social Obrigatória tiveram as suas contribuições regulares. Os gráficos 2 e 3 demonstram de forma comparativa a evolução de contribuintes e beneficia-rios. 

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS A situação de perda de emprego continua a constituir uma realidade na sociedade moçambi-cana e, por consequência, tem levado muitos beneficiários à situação de inactividade. Assim, como forma de dar seguimento ao processo iniciado aquando da sua inserção profissional como beneficiários, há um esforço de os manter na Segurança Social Obrigatório (SSO), através da MVS.Deste modo, no período em análise, foram autorizados à MVS 1.733 beneficiários, contra os 2.090 planificados, representando uma realização na ordem de 82,9%. Em acumulado, regis-ta-se um total de 25.753 beneficiários autorizados, dos quais estão no activo 4.362, o equiva-lente a 16,9% do total dos acumulados.Relativamente ao período homólogo, em que haviam sido autorizados 2.781 beneficiários, dos quais 3.997 eram activos, verifica-se um crescimento de autorizados e decréscimo dos activos na ordem de 37,7% e 1,8%, respectivamente, conforme gráfico 4, que se segue.

4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)O Diploma Ministerial nº 105/2015, de 27 de Novembro, alarga o âmbito de cobertura do siste-ma, dando oportunidade para que milhares de trabalhadores, exercendo actividades no sector não formal e no auto-emprego passem também a ter acesso à segurança social, com destaque para a protecção na velhice.Para o efeito, durante ao período em análise, foram inscritos 7.701 trabalhadores, o que repre-senta uma realização do planificado na ordem de 195,5%, pois estava prevista a inscrição no sistema de 3.940 novos trabalhadores por conta própria, conforme o gráfico 5 abaixo.

Em acumulado registam-se 56.720 TCP, dos quais 9,10% (5.145 TCP) se encontram no activo. Relativamente ao ano anterior, em que foram inscritos 13.875 TCP, dos quais 9.859 no activo, verifica-se um acréscimo de inscritos e de activos na ordem de 44,50% e 54,9%, respectiva-mente.
4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações DistritaisNo período em análise não houve nenhuma abertura de uma Delegação Distrital e nem de Rep-resentação, contudo, o INSS está representado em todas capitais províncias e continua a contar com 11 Delegações Provinciais, 23 Delegações Distritais e 45 Representações Distritais.
4.2.3 Prova Anual de VidaA Prova de Vida, que consiste na comprovação física da existência dos pensionistas com vista a poderem manter o direito às prestações concedidas pelo Sistema de Segurança Social, é um dever estabelecido ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 83 do Regulamento da Segurança Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro.

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



PUBLICIDADE Terça-feira, 2 de Agosto de 202220

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

É de periodicidade anual e obrigatória, sendo um processo bastante simples e rápido em que o pensionista deverá apresentar o seu documento de identificação nos locais de atendimento disponíveis ao nível de todas as delegações provinciais e podendo ser domiciliária para os casos de pensionistas fisicamente incapacitados de se fazerem presentes aos locais de sua realização. Entretanto, no exercício de 2020, o processo da realização de Prova Anual de Vida presencial para os pensionistas a nível nacional, foi suspensa temporariamente por causa da pandemia do COVID 19, contudo, foi possível a realização da PAV para 47.716 (44,0%) pensionistas.
4.2.4 Conclusões do Estudo ActuarialFoi efectuada uma avaliação actuarial do sistema contributivo de segurança social no País pelos técnicos internos, com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho – OIT. De referir que estes técnicos beneficiaram de formação sobre esta matéria pelo que a cooperação com os técnicos especializados da OIT permitiu a consolidação dos conhecimentos obtidos du-rante a formação em ciências actuarial.De acordo com as conclusões do estudo, a projeção dos fluxos de receitas e despesas revela, a cur-to e médio prazo, uma situação financeira sem tensões. As receitas originadas de contribuições e juros são suficientes para cobrir despesas com benefícios e despesas administrativas até 2052 e, caso o prémio se mantiver constante, a reserva será esgotada no ano de 2059.
4.2.5 Medidas de ReformaO INSS continuou a desenvolver todo um conjunto de acções concertadas com vista a criar condições necessárias que lhe permitam obter uma opinião de auditoria assertiva sobre a sua Conta Anual. Há uma forte incidência dessas acções no processo de informatização e modern-ização do sistema, bem como efectuar reforma legais que permitam adequar a actividade do INSS as boas práticas internacionais, tudo na perspectiva de melhorar os serviços prestados aos utentes salvaguardando os princípios de segurança social obrigatória.Durante o exercício de 2020, foi concluída a Implantação do projecto SISSMO - Pagamentos, 
responsável pela gestão do processamento e pagamento de pensões em todas as delegações provinciais e serviços centrais, através da implantação dos seguintes módulos: (Concessão de Benefícios; Migração de Pagamentos; Prova Anual de Vida; Pagamento de Prestações; Revisão de prestações; e Outros pagamentos). Contudo, gostaríamos de destacar algumas acções:a) Está em processo o interface entre o sistema administrativo e financeiro e SISSMO para per-mitir a contabilização das transacções de contribuições e prestação do sistema de segurança so-cial com pouca intervenção humana, o que concorre para a mitigação de erros e omissões, estan-do o software na fase de testes.b) Está em curso o processo da elaboração de um plano de saneamento da dívida de contribuições e persistência nas acções tendentes a sua recuperação através dos mecanismos instituídos;c) Aprimoramento da articulação com Autoridade Tributaria, instituições licenciadoras das activ-idades económicas e conservatórias de entidade legais para a localização e/ou identificação dos contribuintes; e e/ou identificação dos contribuintes;d) Identificação de mecanismos flexíveis de pagamento de contribuições para os TCP.
4.2.6 Medidas de ContençãoAs despesas de administração correspondentes ao funcionamento dos serviços administrativos e financeiros do INSS e as despesas de acção sanitária e social, em conjunto, não devem ultrapassar 19% das receitas previstas no orçamento, à luz do artigo 111 do Decreto nº 51/2017, de 09 de Outubro.O INSS tem estado a desencadear um conjunto de acções, concertadas, no sentido de conferir maior eficiência e eficácia ao processo de execução das despesas, sendo que para o exercício económico de 2020, foi observado o rácio de 14,88% contra os 18,73% projectados, como resul-tado da implementação das medidas de contenção das despesas, o que resultou numa poupança de 3,85%. Relativamente ao exercício anterior, em que este rácio foi de 15,73%, revela-se uma melhoria em 0,85%.
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De referir que as contribuições constituem a principal fonte de receita do Sistema de Segurança Social Obrigatória gerido pelo INSS.
4.4.2  Despesas As Despesas Correntes do período foram de 8.158.954.997MT (2019: 7.264.340.054MT), sendo de considerar:
4.4.2.1 Despesas Técnicas As Despesas Técnicas (pensões do regime) apresentaram uma execução de 5.907.777.348MT tendo registado um aumento de 19,95% comparativamente ao exercício anterior (2019: 4.925.024.754MT), decorrente sobretudo da subida do número de pensionistas e do reajuste do valor das pensões.
4.4.2.2 Despesas AdministrativasAs Despesas Administrativas e de Funcionamento apresentaram uma execução de 2.251.177.650MT, tendo-se verificado uma diminuição em 88.137.650MT, comparativamente ao exercício anterior (2019: 2.339.315.300MT), o que representa em termos relativos 3,69%. 
    4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do ExercícioO valor total das Amortizações e Reintegrações do Exercício foi de 385.302.720MT, o que com-parativamente com o exercício anterior (2019: 490.032.550MT) representa uma diminuição de 104.729.830MT, equivalente a 21.37%.
4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e ConsumidasEsta rubrica apresentou um saldo de 12.211MT como resultado de venda de brochuras de leg-islação sobre Segurança social.
4.4.2.5 Provisões do exercícioPara o presente exercício económico, o reforço das provisões situou-se nos 1.516.759.783MT, para cobertura de outros riscos inerentes a imobilizações financeiras (149.222.850 MT), Imobi-lizações Corporeas (1.330.131.058MT) e Outros credores (37.405.875MT).
4.4.3 InvestimentosO INSS continua a previlegiar a rentabilização dos investimentos efectuados nos períodos an-teriores, sendo que no exercício de 2020 as despesas com investimentos registaram uma ex-ecução de 4.200.281.691MT que se destacam em:
a) Despesas de Capital ProdutivoAs despesas com o capital produtivo tiveram uma execução de 3.885.630.571MT constituídas, fundamentalmente, pela Subscrição e realização das acções da REVIMO-Rede Viária de Moçam-bique, construção do edifício da Delegação Distrital de Matutuine, compra de obrigações e bil-hetes tesouro e constituição de Depósitos a prazo.
b)  Despesas de Capital de funcionamentoAs Despesas de Capital de funcionamento tiveram uma execução de 314.651.119MT.

4.3  Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19No exercício de 2021, o Mundo continua a viver um problema de saúde caracterizado por uma doença contagiosa chamada COVID-19, causada pelo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como sendo Pandemia, pelo facto de a doença ser altamente infecciosa, ameaçando muitas pessoas de forma simultânea no mundo inteiro. Ciente de que Moçambique já regista casos confirmados, o Governo anunciou uma série de medidas para que as pessoas e as instituições públicas e privadas possam mitigar o risco da infecção e propagação deste vírus. Neste contexto, o INSS continua a desenvolver um plano de contingência, conforme se descreve:a) Suspensão temporária da realização da prova anual de vida aos pensionistas do INSS; b) Perdão de multas e redução de juros de mora para as empresas devedoras;c) Oferta de máscaras de protecção de boca e nariz a diversos sectores e segmentos da sociedade;d) Observar estritamente as medidas de prevenção e de infecção pelo COVID-19 anunciadas pelo Governo a nível da instituição.Adicionalmente, atento às atribuições do Sistema Segurança Social em casos de doença e morte, a coberto do disposto nos artigos 17 e 40 do Decreto nº 51/2017, de 09 de Outubro, de acor-do com as estimativas da OMS, cerca de 80% da população mundial infectada pela Pandemia COVID-19 vai recuperar sem necessitar de cuidados médicos, sendo que os restantes 20% necessitarão de especial atenção e destes 5% necessitará de cuidados médicos. O INSS tem 457.137 trabalhadores activos, aplicados 5%, temos 22.857 necessitarão de cuidados médicos o que pode levar à atribuição de Subsídios por Doença e de Internamento Hospitalar.Conforme dados acima, concluiu-se que caso sejam apresentados atestados médicos para atribuição dos subsídios retro mencionados, poderá existir um impacto financeiro não signif-icativo, tendo em conta que o grau de infecções e contaminações tendem a reduzir nos últimos períodos, por consequência houve, o levantamento de algumas restrições que tinham sido im-postas pelo Governo.Na senda destas constatações e tendo em conta as Reservas do Sistema, o INSS está em condições de prestar assistência aos beneficiários elegíveis aos subsídios e pensão, garantindo-se a con-tinuidade das actividades.
4.4. Principais Indicadores

4.4.1 ReceitasAs Receitas totais situaram-se em 15.740.407.137MT, tendo aumentado em 5,08% compar-

ativamente ao ano anterior (2019: 14.978.751.269MT), sendo que o valor relativo do cresci-mento e decréscimo é a média da ponderação das variações entre as receitas, nomeadamente, de contribuições, de vendas, financeiras correntes, suplementares, acção sanitária e social, out-ras receitas e de Resultados Extras na ordem de 6,75%, 53,46%, 11,76%, -22,10%, -20,34%, -52,16% e -35,47%, respectivamente, conforme o gráfico 6 abaixo.Importa referir que a receita de 2019, foi reajustada de 14.227.126.307MT para 
14.978.751.269MT, cuja origem deste fenómeno deve – se a não inclusão de receitas extraor-dinárias no período acima citado.
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Opinião com reservaAuditámos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Segurança Social (“o INSS”) constantes das páginas 16 a 35, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2020, a Demonstração dos resultados, o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de valores do exercício findo naquela data, bem como as notas às demonstrações financeiras, incluindo um resumo das políticas contabilísticas significativas. Em nossa opinião, excepção quanto ao possível efeito das matérias descritas na secção das 
Bases para Opinião com Reservas do nosso relatório, as demonstrações financeiras do INSS - Instituto Nacional de Segurança Social relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, foram preparadas em todos os aspectos materiais, de acordo com o Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.
Bases para Opinião com Reservas

Impacto da modificação do exercício anteriorAs demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 que foram auditadas por outro auditor, foram modificadas devido a dúvidas sobre a recuperabilidade dos montantes registados em imobilizado corpóreo e incorpóreo relativos a obras em edifi-cios e outras construções em curso no montante de 2 566 615 057 Meticais. Subsequente-mente ao exercício findo, a Direcção reconheceu uma imparidade de 1 330 131 058 Meticais em relação a obras em curso. Como resultado da modificação do exercício anterior, não foi possível determinar se a imparidade deveria ter sido reconhecida nos exercícios financeiros de 2020 ou 2019.
Incapacidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente

Não nos foi possível obter evidência de auditoria suficiente e apropriada sobre o saldo de devedores contribuintes de 1 536 666 444  Meticais, constante no balanço em 31 de Dezem-bro de 2020. Por esse motivo, não nos é possível determinar se quaisquer ajustamentos às demonstrações financeiras seriam necessários com relação a esta conta.
A estrutura de relato financeiro não integra os edifícios de rendimentoO Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990 não separa os edifícios de rendimento dos edifícios para uso próprio pelo INSS. O INSS contabilizou todos os edifícios, de uso próprio e de rendimento na rubrica de Imobilizações corpóreas e incorpóreas no global de 6 263 401 203 Meticais, não tendo sido possível obter evidência de auditoria para substanciar o saldo que deveria ser para edifícios de uso próprio e edifícios de rendimento. Por esse motivo, não nos é possí-

vel determinar se quaisquer ajustamentos às demonstrações financeiras seriam necessários com relação a esta conta.Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsa-

bilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras do nosso relatório. So-

mos independentes do INSS de acordo com o Código de Ética para Contabilistas Profissionais 
da Federação Internacional de Contabilistas (incluindo Normas Internacioanis de Independên-

cia) (Código IESBA) juntamente com os requisitos éticos que são relevantes para a nossa auditoria das demonstrações financeiras em Moçambique e cumprimos as nossas outras res-ponsabilidades éticas de acordo com estes requisitos e o Código IESBA. Acreditamos que a evidência de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.
Outra MatériaAs demonstrações financeras do INSS à data e para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 foram auditadas por outro auditor o qual expressou uma opinião modificada sobre essas demonstrações financeiras em 29 de Junho de 2020. A modificação foi porque existiam vários projectos na categoria de obras em curso que tinham um saldo de 2 566 615 057 Me-ticais, para o qual tinha sido feito o pagamento na totalidade contudo os trabalhos permane-ciam inabacados depois de vários anos, resultando numa dúvida acerca da recuperabilidade do montante registado em imobilizado corpóreo e incorpóreo.
Responsabilidade da Direcção Geral do INSS pelas Demonstrações Financeiras A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação adequada das de-monstrações financeiras de acordo com o Plano de Contas Específico para o Sistema de Se-gurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990, e por um sistema de controlo interno relevante para a preparação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções materiais, devidas a fraude ou erro. Na preparação das demonstrações financeiras, a Direcção Geral do INSS é responsável por avaliar a capacidade do INSS continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade e utilizar a base contabilística da continuidade, a menos que a Direcção Geral pretenda dissol-ver o INSS e cessar as operações, ou não tenham alternativa senão fazê-lo.
Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras Os nossos objectivos são obter uma segurança razoável se as demonstrações financeiras como um todo estão livres de distorções materiais, devido a fraude ou erro, e em emitir um relatório de auditoria que inclua a nossa opinião. Uma segurança razoável é um alto nível de garantia, mas não é uma garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as ISAs detectará sempre uma distorção material quando existir. As distorções podem resultar de fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou no agregado, quando se pode razoavelmente esperar que influenciem as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos o julgamento profissional e mantemos o cepticismo profissional durante a auditoria. Nós, igualmente:
•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financei-ras, devido a fraude ou erro, desenhamos e implementamos procedimentos de audito-ria que respondam a esses riscos e obtemos evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção material resultante de fraude é maior do que para uma resultando de erro, uma vez que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, declarações falsas ou a derrogação do controlo interno.

•	 Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria, a fim de desenhar procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressamos uma opinião sobre a eficácia do controlo interno. 
•	 Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das es-timativas contabilísticas e divulgações feitas pela Direcção.
•	 Concluímos sobre a adequação do uso por parte da Direcção do pressuposto da conti-nuidade e com base na evidência de auditoria obtida, se existe uma incerteza material relacionada a acontecimentos ou condições que possam suscitar uma dúvida signifi-cativa sobre a capacidade do INSS de continuar a operar de acordo com o pressupos-to da continuidade. Se concluirmos que existe uma incerteza material, somos obriga-dos a chamar a atenção no relatório do auditor, para as divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras ou, caso tais divulgações sejam inadequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões baseiam-se na evidência de auditoria obtida até a data do nosso relatório de auditoria. No entanto, acontecimentos ou condições futuras podem fazer com que o INSS deixe de operar segundo o pressuposto da continuidade.
•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-ras, incluindo as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as transa-ções e eventos subjacentes de forma a obter uma apresentação apropriada.Comunicamos com a Direcção Geral do INSS sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado e os prazos da auditoria e as constatações de auditoria significativas, incluindo quaisquer deficiências significativas no controlo interno que identificamos durante a nossa auditoria.

KPMG, Sociedade de Auditores Certificados, 04/SCA/OCAM/2014Representada por:

Relatório dos Auditores Independentes
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VI – Demonstrações Financeiras

VI.i. Balanço

VI.ii. Demonstração de Resultados

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

VII - Notas às Demonstrações FinanceirasIntroduçãoO Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), é uma entidade pública criada pelo Decreto nº 17/88, de 27 de Dezembro, como instituição gestora do regime de Segurança Social Obrigatória, dotada de personalidade jurídica, de autonomia administrativa, financeira e de património próprio. O INSS é tutelado pelo Ministro do Trabalho e Segurança Social.O Sistema de Segurança Social visa pois, garantir a prestação da assistência aos trabalhadores em casos de doença, acidente, maternidade, invalidez, velhice bem como aos seus familiares, em casos de morte e noutros a definir futuramente, atendendo às possibilidades económicas do País e à capacidade administrativa do próprio sistema.
7. Bases de preparaçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos definidos no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado por Despa-cho Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.As Notas às demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base formatos geralmente adoptados em Moçambique, com as necessárias adaptações, de forma a facilitar a sua leitura e compreensão, tendo em conta o escopo do negócio do INSS.7.1 Políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptadosAs principais políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na elaboração das demon-strações financeiras foram os seguintes:
(a) Custo históricoAs demonstrações financeiras foram preparadas em observância do princípio da convenção do custo histórico, exceptuando determinadas contas cujo método de registo vem expressamente referido.
(b) Saldos e transações em moeda estrangeiraAs transações em moeda estrangeira (diferente do Metical) são registadas para Metical ao câm-bio da data da transação usando o câmbio do BIM.Os activos e passivos monetários em moeda extrangeira à data de balanço são convertidos para Metical à taxa de câmbio do BIM da data do balanço. Os ganhos e perdas cambiais apurados nas datas dos pagamentos e recebimentos, bem como a actualização dos saldos na data do balanço, são reconhecidos na conta Resultados Extraordinários do Exercício.

(c) Imobilizações FinanceirasAs imobilizações financeiras, que representam os investimentos financeiros do INSS estão registadas ao custo de aquisição, líquido de perdas por imparidade acumuladas, com excepção das partes de capital em empresas cotadas, que são reconhecidas ao seu Justo valor.
(d) Imobilizado CorpóreoO Imobilizado Corpóreo é registado inicialmente ao custo de aquisição, acrescido das despesas adicionais de compra e instalação, deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade. Depois do reconhecimento inicial, os itens de imobilizado corporeo são sujeitos a uma reavaliados por um avaliador independete em intervalos regulares de 5 (cinco) em cinco anos. O resultado da reavaliação é registado por contrapartida de reserva de reavaliação em capitais próprios e realizado anual-mente na mesma proporção das amortizações do exercício desses intens reavaliados.
(e) Imobilizado IncorpóreoO Imobilizado Incorpóreo, representado por software e encargos plurianuais, encon-tra-se registado ao custo de aquisição, líquido de amortizações acumuladas e perdas por imparidade.
(f) Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreoAs amortizações são calculadas numa base anual, obedecendo o método das quotas constantes, utilizando as taxas máximas previstas na legislação fiscal em vigor, que se considera representarem de forma satisfatória a vida útil estimada dos bens.As taxas de amortizações mais importantes são as seguintes:Edifícios e outras construções                                                                2%Equipamento de Transporte                                                     20% - 25%Equipamento administrativo e mobiliário diverso                        10%Outros bens imobilizados                                                       10% - 16,7%Equipamento informático                                                                 14,28%Estudos e consultoria, Software – SISSMO                                     33,3%
g) ExistênciasO custo das exostências compreende o preço da factura e todas as despesas de compra incorridas. As existências estão valorizadas ao custo médio ponderado.
h) Receitas de ContribuiçõesA taxa de contribuições vigente e obrigatória é de 7%, sendo 4% a cargo das entidades empregadoras e 3% suportada pelos trabalhadores.As contribuições são reconhecidas e registadas no momento em que são recebidas.
(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social

As despesas com prestações e acção sanitária social são reconhecidas no acto de emissão das ordens de pagamento.
(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)As restantes receitas e despesas são reconhecidas e registadas no momento da liq-uidação, ou seja, formalmente documentadas, ou quando a transferência de usufruto dos correspondentes direitos e/ou obrigações já se efectivou
7.2 Disponibilidades

As provisões para outros riscos e encargos decompõem-se como se segue:

7.3 ContribuintesO saldo da rubrica de Contribuintes, no montante de 4.452.282.477MT (2019: MT 2.598.856.790MT), representa o valor contabilístico em dívida dos cerca de 131.066 (2019: 118.024) contribuintes inscritos no Sistema de Segurança Social, sendo que deste total apenas 52.962 (2019: 45.692) são activos, o qual resulta da diferença entre as declarações de remunerações e as efectivamente pagas através das guias de depósi-to. Inclui ainda as multas, Juros de mora e o valor dos cheques devolvidos pelos bancos não regularizados à data do balanço.
7.4 Devedores por Rendimentos e AmortizaçõesO saldo da rubrica de Devedores por rendimentos e amortizações, no montante de 225.417.390MT (2019:  225.381.005MT), compreende os créditos sobre terceiros representativos de rendimentos e amortizações a receber, sendo que, em referência a 31 de Dezembro de 2020, respeita à especialização de juros de depósitos à prazo, obrigações e bilhetes de tesouro, bem como dos dividendos relativos ao presente exer-cício, mas que serão pagos no exercício seguinte. 
7.5 Outros DevedoresO saldo da rubrica de Outros devedores, no montante de 522.614.559MT (2019: 520.103.877MT), diz respeito aos movimentos com terceiros não abrangidos por qualquer das contas pertencentes a esta classe. Relativamente ao ano anterior, repre-
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senta um aumento no saldo de 2.510.682MT. No decorrer do exercício, a provisão para a cober-tura dos riscos para devedores em imparidade aumentou em 30.958.362MT, tendo se situado em 365.093.690MT no final do exercício. A tabela a seguir apresenta a decomposição do saldo:

A provisão para Outros devedores decompõem-se como se segue:

7.6 ExistênciasO saldo  das existências, no montante de 420.679MT (2019: 432.890MT), refere-se ao inventário de brochuras de legislação sobre o Sistema. 
7.7 Imobilizado Corpóreo e IncorpóreoNo presente exercício, de entre várias realizações registadas nesta rubrica, destaca-se a con-clusão do edifício da Delegação Distrital de Matutuine que foi transferido de imobilizado em cur-so para construções.

Adições em edifícios e outras construções representa o desembolso parcial sob forma de Dação de imóveis do Extinto Nosso Banco no qual o INSS era accionista.Adições em imobilizações em curso corresponde a construção do edifício sede da Delegação Provincial de Cabo Delgado, Delegação Distrital de Buzi e Delegação Distrital de AngocheAs amortizações da rubrica de imobilizações incorpória (Software – SISSMO), ascenderam a 100.428.324 dos 74.938.077 referem a imobilizações transferidas de 2019 e 28.490.248 re-fer-se a amortizações de aquisições do período.As Amortizações e Reintegrações do Exercício em análise ascenderam a 385.302.720MT (2019: 490.032.550MT), o que representa uma diminuição de 104.729.830MT, devido a existência de bens cuja a sua vida util chegou ao fim no exercicio de 2019. 
7.8 Imobilizações FinanceirasA rubrica de Imobilizações Financeiras para o presente exercício económico foi reavaliada em função do desempenho específico das Sociedades Participadas, sendo que a posição financeira é de 13.223.140.727MT (2019: 11.412.850.026MT), tendo-se registado 748.843.485MT como perdas por imparidades acumuladas de exercícios anteriores e 469.057.237MT no presente ex-ercício. A sua composição está conforme a tabela que se segue:

A provisão para para imobilizações financeiras decompõem-se como se segue:

7.9 Despesas AntecipadasO saldo de Despesas antecipadas, no montante de 4.450.240MT (2019: 23.771.499MT), repre-senta as despesas liquidadas no exercício e que dizem respeito ao ano seguinte. 
7.10 Despesas com População Activa - Prestações a PagarO saldo desta conta, no montante de 31.647.064MT (2019: 49.204.593MT)   representa os va-lores retidos pelos centralizadores para pagamento de prestações aos beneficiários. Comparati-vamente ao exercício anterior reduziu em 17.530.529MT.
7.11 Despesas com Pensões – Prestações a PagarO saldo desta conta, no montante de 6.959.291MT(2019: 94.933.335MT), representa o valor das pensões processadas e não reclamadas pelos legítimos beneficiários antes da entrada em prescrição. Comparativamente ao exercício anterior reduziu em 87.974.044MT.
7.12 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a PagarO saldo desta conta, no montante de 52.473.812MT(2019: 50.345.790MT), representa o valor dos subsídios por morte processados, que à data de encerramento do exercício findo em 31 de Dezembro, ainda não haviam sido pagos. Comparativamente ao exercício anterior a conta aumentou em 2.128.022MT.
7.13 Despesas com Acção Sanitária e SocialO saldo desta conta, no valor de 1.756.149MT (2019: 2.020.928MT), é referente às despesas processadas e ainda não pagas, destinadas a atender carências específicas das famílias e da co-munidade. Em relação ao exercício anterior, diminuiu em 264.779MT.
7.14 Prestações em PrescriçãoO saldo desta conta, no montante de 42.293.125MT (2019: 44.031.552MT), representa as prestações processadas nas contas pagadoras precedentes desta, que, no entanto, não foram ainda reclamadas, aguardando o prazo legal de prescrição (prazo de prescrição igual a três anos, conforme o nº 2 do art.30, da Lei 4/2007 de Fevereiro). Relativamente ao ano anterior, diminuiu em 1.738.427MT.
7.15 Sector Público EstatalEsta rubrica regista as operações inerentes à liquidação de taxas, contribuições, quotizações à administração Central e Local e outros organismos afins. O seu saldo ascende a 49.256.719MT (2019: 33.361.782MT), o que comparativamente a 2019 representa um aumento de 15.894.937MT.
7.16 FornecedoresO saldo desta conta, no valor de 14.579.768MT (2019: 10.903.969MT), representa os encargos assumidos e não liquidados no exercício, referentes a fornecimentos por terceiros de bens e serviços, o que comparativamente a 2020 representa um aumento de 3.675.799MT
7.17 Empréstimos ObtidosO saldo desta conta, no montante de 54.337.506MT (2019: 71.649.015MT), representam lo-cações financeiras para equipamento de transporte, obtidas junto da Banca Comercial à taxa de juro Prime Rate do Sistema Financeiro publicado pelo Banco de Moçambique, deduzido de um spread de -2% (menos dois por cento), com datas início de 12 de Abril, 24 de Maio, 1 de Julho, 12 de Novembro e 30 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2021 respectivamente. Com duração de 24 meses.
7.18 Adjucatários com CauçõesO saldo desta conta, no valor de 2.400.303MT (2019: 1.706.620MT), representa o valor das ga-rantias bancárias dos fornecedores e de outros devedores credores diversos, o que comparati-vamente a 2019 representa um aumento de 693.683MT.
7.19 Outros CredoresO saldo desta conta, no montante de 51.584.892MT (2019: 71.699.263MT), representa os mov-imentos com terceiros não abrangidos por qualquer uma das contas precedentes desta classe. 

7.20 INSS - Contribuições e AdicionaisO saldo desta conta, no montante de 4.452.282.477MT (2019: 2.598.859.562MT), indica a dif-erença entre as contribuições efectivamente recebidas através das guias de depósito e as declara-das nas remunerações. Comparativamente ao exercício anterior aumentou em 1.853.422.915MT.
7.21 Receitas AntecipadasAs receitas antecipadas ascenderam a 22.761MT (2019: 212.351MT) e dizem respeito às receit-as recebidas no exercício, cujo proveito só será reconhecido no exercício seguinte.
7.22 ReservasNão estando determinado por lei o aumento do valor do activo imobilizado bem como da co-bertura actuarial dos regimes de prestação social não compreendidos no Sistema de Segurança Social, não foram criadas as Reservas de Reavaliação de Imobilizações e Reservas Gerais do Siste-ma, respectivamente, nos termos definidos nos artigos nºs 38 e 39, do Diploma Ministerial n.º 45/90, de 9 de Maio.A conta de reservas compreende as reservas técnicas e de capital, como ilustra o quadro abaixo:

De acordo com a tabela acima, o saldo das reservas observou um aumento na ordem de 24,65%, se comparado com o período anterior.
7.23 Contribuições do RegimeRegista-se nesta conta o valor das contribuições arrecadadas no exercício, provenientes do regime geral e de outros regimes abrangidos pelo sistema, o qual é distribuído pelos ramos doença (1%), pensões (3.25%), morte (1%) e administração (1.75%), de acordo com as per-centagens legalmente definidas. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, a re-ceita de contribuições foi de 11.705.214.356MT (2019: 10.964.691.670MT), representando um aumento na ordem de 6,75% em relação ao ano de 2019.
7.24 Outras ReceitasA conta de outras receitas apresenta-se como segue:

Vendas – Regista as vendas de brochuras da legislação de Segurança Social.
Receitas Financeiras Correntes – Regista os juros vencidos de depósitos à ordem (19.281.796MT), depósitos a prazo (2.370.086.595), juros de obrigações e bilhetes do tesouro (912.967.220MT), Rendimentos de aplicações em Papel Comercial, diferenças de câmbio fa-voráveis (18.317.023MT).
Receitas Suplementares – Regista os proveitos que resultam de arrendamento de imóveis do INSS e do património do Ex-FAST, nomeadamente edifício Sede, edifício de Chimoio, edifício de Lichinga, Pousada de Chóckwe, Fabrica de Refeições de Maputo e Centro de Repouso de Namaa-cha, Condomínio Mulala Residence, Centro de Conferência Regional de Gaza.
Receitas com Acção Sanitária e Social – Regista o valor das prestações prescritas (processa-das e não reclamadas dentro do prazo legal de prescrição), e os proveitos resultantes da apli-cação de multas e juros de mora.
Outras Receitas – Regista o valor da venda de cadernos de encargo e outros proveitos não cobertos pelas contas precedentes desta classe.

A tabela a seguir demonstra a composição do saldo:
Complementando o atrás descrito, o quadro a seguir sintetiza a estrutura das receitas e a sua evolução, no biénio 2020/2019:
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7.25 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número 

incluiem Pensões e subsídios)As Prestações do Regime compreendem o pagamento de despesas abrangidas pelo Sistema de Segurança Social, previstas na lei do mesmo Sistema, as quais se apresentam como segue:

7.26 Despesas Administrativas As Despesas Administrativas compreendem as despesas correntes de funcionamento e outras de capital, conforme a seguir se apresenta:

Complementando o atrás descrito, o quadro abaixo sintetiza a estrutura das despesas e a sua evolução no biénio 2020/2019. Importa referir que as Despesas Administrativas de 2020 incluem o valor das Despesas Com Acção Sanitária e Social.

7.27 Provisões e Perdas por Imparidade do ExercícioO saldo total das provisões foi de 1.516.381.069 MT (2019: 39.114.936MT), sendo que, as Imobilizações Financeiras tiveram como base a reversao das provisoes da Moçam-bique companhia de Seguros - MCS 378.714MT, e a criacao da provisao da Cervejas de Moçambique - CDM de 149.222.850MT, decorrentes da descida do preço de Mercado das Acções da CDM para 60MT contra os 136.5MT em 2019, as Imobilizações Corporeas incideram sobre a obra em letígio no valor 1.330.131.058 MT e os outros credores no valor de 37.405.875MT.

7.28 Resultados Extraordinários do ExercícioO saldo desta conta é devedor no montante de 536.857.883MT, (2019: 649.743.134MT Cre-dor), compreende as operações que não fazem parte da actividade normal do Instituto no-meadamente a receita proveniente de abate de bens, juros de mora no pagamento de rendas de inquilinos, diferenças câmbios e alienação de viaturas.
7.29 Resultados Imputáveis a Exercícios AnterioresO saldo desta conta é credor no montante de 1.021.884.249 (2019: 101.881.828Mt credor), compreende as regularizações respeitantes a exercícios anteriores, incluindo, nomeada-mente, a recuperação de processamento de custos e proveitos não reconhecidos nos exer-cícios a que dizem respeito.
7.30 Resultado Líquido do ExercícioO Resultado líquido do exercício corresponde ao crédito entre os custos mais perdas e prove-itos acrescidos de ganhos, registados durante o exercício, totalizando 5.679.389.637MT (2019: 7.185.219.679MT). Refira-se que o resultado apresentado corresponde a uma re-dução em relação ao exercício anterior na ordem de 20.96%. 
VIII – Proposta de Aplicação de ResultadosNos termos de disposto nos nºs 1 a 4 do artigo 112, do decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro, propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados do Exercício, conforme se ilustra no quadro abaixo:

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

A tabela abaixo ilustra a sua composição.

Maputo, 18 de Abril de 2022
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FIGO FIGO 
DE DE 
MOZMOZ  

RESULTADOS 
DA 17ª JORNADA

Liga, 2-Desportivo, 0
UD Songo, 1-Fer. Nacala, 2

Fer. Maputo, 0-Black Bulls, 0
ENH, 1-Costa do Sol, 1

Fer. Nampula, 0-Fer. Lichinga, 2
Incomáti, 0-Fer. Beira, 1

Matchedje, 2-Textáfrica, 0

A BATALHA

DO CANAVIAL
BEIRA BEIRA 
ATRÁSATRÁS
DOS DOS 
BULLSBULLS

Páginas 2-3-4-5

AS OPÇÕES 
DE NASIR...

BASQUETEBOL

PROVINCIAIS

QUEM QUER 
MATAR O 
FUTEBOL

O INDIVĺDUO 
X DOS JOGOS 
OLĺMPICOS

ESTAVA INFECTADO 
COM COVID-19

Na Arena de Luzhinik, em 
Moscovo, fica gravado o 

nome de Figo. Não o do Luís, 
mas o de António Namape, 
que em apenas dois jogos já 
marcou 7 golos no Campe-
onato do Mundo de Futebol 

de Praia

HOJE
Moçambique  
joga (14.00 
horas) com 
Tahiti 
e pode ficar 
em segundo 
no grupo 
e ganhar o 
apuramento
para os 
quartos-de-final

SONGO PERDE

NAS VÉSPERAS 

DAS AFROTAÇAS
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sabão 
com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha uma 

distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

MUITO 

Costa do Sol

Fer. de Nampula

0

0

23 de Agosto de 2021 
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“Mambinhas”
ganham
Taça COSAFA
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AS ESCOLHAS DO DOMINGO EM 2020 AS ESCOLHAS DO DOMINGO EM 2020 

MENÇÃO HONROSA MENÇÃO HONROSA MENÇÃO HONROSA

ACONTECIMENTO ACONTECIMENTO ACONTECIMENTO

Filipe
Nyusi
Figura
do Ano

MINISTÉRIO DA SAÚDE INSTITUTO NACIONAL DE  SAÚDE ARTISTAS

Director:  LÁZARO MANHIÇA    l     Edição N.º  31.371    l     Sábado,  7  de Agosto de 2021    l     www.jornalnoticias.co.mz    l j .noticias@snoticias.co.mz    l     30,00MT 
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Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

O 
SECTOR industrial é 
chamado a adoptar 
modelos de transpa-
rência baseados na 
agressividade comer-

cial, de forma racional e a ga-
rantir a sustentabilidade am-
biental.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, fez este convite no 
lançamento do Programa Na-
cional Industrializar Moçam-

trial, através do agrupamento 
de empresas na base, onde a 
matéria-prima se concentra.

Trata-se de um programa 
que, segundo o Chefe do Esta-
do, poderá contribuir na em-
pregabilidade de mais de 118 
mil pessoas, entre jovens e mu-
lheres, para além de constituir 
base para o desenvolvimento 
integrado e sustentável de Mo-
çambique. 

nal Industrializar Moçambique 
propõe-se a contribuir para o 
aumento da produção indus-
trial nacional, fazendo uso da 
matéria-prima dos sectores 
agrário, pesqueiro, do mar e 
dos recursos naturais de que o 
país dispõe.  

Detalhou que o progra-
ma visa também aumentar 
a produção industrial, com 
peso no Produto Interno 

dustriais; geração de empre-
gos directos e financiamento 
de 100 milhões de dólares 
anuais em projectos durante 
dez anos, perfazendo um to-
tal de mil milhões de dólares 
no quadro do modelo de fi-
nanciamento a ser adoptado.

Acredita-se que o retor-
no dos financiamentos e o seu 
reinvestimento em novos em-
preendimentos deverá provo-

PR AFIRMA

Sector industrial deve
ser mais competitivo

ção, o programa assume uma 
perspectiva nacional de médio 
e longo prazos, ultrapassando 
ciclos de governação política, 
baseado no princípio de um 
país, uma visão, uma estratégia 
industrial e uma óptica multis-
sectorial.

O programa será monito-
rado nas suas várias fases, de 
modo a validar os resultados e 
o alinhamento das matrizes do 
Governo.

“Este processo transforma-
dor da economia deverá catali-
sar o nosso objectivo de cons-
truirmos Moçambique como 
um país de renda média, no 
qual cada cidadão beneficie da 
riqueza do solo e do seu subso-
lo”, explicou Nyusi.

O importante e diferente 
na abordagem deste progra-
ma, segundo o Presidente, é a 
ênfase dada à necessidade de 
competitividade, baseada na 
razoabilidade.

O Chefe do Estado deixou 
claro que os investimentos a 
serem seleccionados neste pro-
grama vão obedecer aos dita-
mes da competitividade nacio-
nal, assumindo que o mercado 
moçambicano está exposto à 
concorrência externa, situação 
que será reforçada pela zona de 
comércio livre africano.

É neste contexto que as 
propostas de investimento, 
incluindo as relacionadas com 
a expansão e modernização de 
tecnologias, deverão conside-

PR visitou, no âmbito do lançamento do Programa de Industrialização, uma exposição de produtos locais

MAIS 28 pessoas perderam a vida e 1490 testaram 
positivo para a Covid-19, segundo dados divulga-
dos ontem pelo Ministério da Saúde. 

Os óbitos ocorreram entre quinta-feira e on-
tem na capital do país e províncias de Maputo, 
Inhambane e Niassa, sendo que as idades variam 
de 20 a 87 anos. 

A Direcção Nacional de Saúde Pública refere 
que 55 pacientes com complicações associadas à 
doença foram internados, 41 dos quais na capital, 
cinco na província de Maputo e três no Niassa. 
Inhambane, Manica e Zambézia registaram dois 
doentes cada.

No período em análise, 52 indivíduos rece-
beram alta hospitalar, permanecendo neste mo-
mento 460 pessoas a receber cuidados médicos.

As 1490 novas infecções foram detectadas de 

um total de 6150 amostras testadas pelos labora-
tórios nacionais. A cidade de Maputo e província 
de Inhambane concentram maior número de ca-
sos, com 460 e 232, respectivamente. 

Segundo os mesmos dados, 542 pessoas re-
cuperaram da doença nas províncias do Niassa, 
Zambézia e Gaza. Com estes dados, o cumulativo 
de indivíduos que se viram livres da doença subiu 
para 101.875. 

Assim, o país conta com um cumulativo de 
27.081 casos activos e 1566 óbitos. 

Entretanto, mais 97.921 pessoas foram va-
cinadas contra a Covid-19 ontem, no âmbito da 
campanha massiva que decorre desde quarta-fei-
ra em todo o país.

Durante a vacinação massiva, o sector da Saú-
de espera abranger mais de 1,5 milhão de pessoas.

EVOLUÇÃO DA COVID-19

Mais 28 óbitos
55 internados 
e 1490 infectados

Estado regista melhorias
na gestão da dívida pública

Já renovou 
sua subscrição 

dos jornais?

Termos e condições aplicáveis

Para mais informações contacte-nos: 

info@snoticias.co.mz    |    publicidade@snoticias.co.mz

+ 258 21 427 061/2    |    +258 84 910 4321    |  +258 84 340 0623

Contacte as nossas Delegações Provinciais

Faça a sua subscrição 
e disponha da 

actualidade sem sair 
do seu escritório.

6787

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INHAMBANE EM FOCO

Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique vem por este meio 

convidar empresas elegíveis a apresentarem propostas para a construção de instalações complementares 

(cercas, passeios, paisagismo, etc.) para além do projecto de construção em curso no Hospital de Mavalane 

- CICOV-Mavalane Covid Hospitalization Centro. 

O PNUD Moçambique espera contratar uma (1) companhia de construção. O pacote completo de documentos de 

concurso estão disponíveis para download grátis na plataforma eTendering do PNUD: 

https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB082022

Os documentos também estão disponíveis no site: 

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=93780 

e no site da UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice/178983 

IMPORTANTE: Esse processo exige que as empresas interessadas se registem na plataforma segura de eTendering 

do PNUD. As empresas ainda não registadas no “etendering” e que desejam visualizar o arquivo poderão usar os 

seguintes dados temporários:

Username: event.guest      Password: why2change

As empresas elegíveis são convidadas a submeter proposta, em Inglês e Português, até ao dia 15 de Agosto de 

2022, na plataforma “eTendering”.

Os detalhes completos do processo estão devidamente mencionados nos documentos de concurso. Favor de prestar 

atenção nos requisitos obrigatórios (Mandatory) do concurso, pois a sua não submissão leva a desqualificação 
da proposta.

As questões relacionadas a este anúncio deverão ser enviadas para: procurement.mozambique@undp.org

Limitação de responsabilidade

Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas, dívidas, custos, 

reclamações, danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações recebidas pelo licitante fora do contacto 

acima.

Apenas pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados para este endereço de e-mail. Pedidos enviados para este 

endereço de e-mail serão desqualificados.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique
6803

CONVITE PARA CONSUMO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada 
a folhas quarenta e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 833-C, deste Primeiro Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim, RICARDO MORESSE, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SAMUEL VILANCULOS, falecido no 
dia quinze de Janeiro de dois mil e quinze, em Blocke, na África do Sul, solteiro que era, filho de Rafael Vilanculos 
e de Violeta Nhuane Cegá, com última residência habitual na África do Sul, não tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição da sua última vontade, sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus 
bens móveis e imóveis, seus filhos: VALDEMIRO SAMUEL VILANCULOS, natural de Maputo, solteiro e RAFAEL 
SAMUEL VILANCULOS, natural de Maputo, solteiro, ambos residentes nesta cidade de Maputo.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam 
concorrer na sucessão à herança do referido SAMUEL VILANCULOS.
Está Conforme

Maputo, aos 27 de Julho de 2022
A Notária
(Ilegível)

6828

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO 

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SAMUEL VILANCULOS

Processamento da banana 
dinamiza produção

O 
AGRO-PROCESSA-
MENTO está a ganhar 
uma nova dinâmica, 
em Inhambane, con-
tando com mais uma 

unidade industrial, virada para 
o aproveitamento da produção 
local, em particular de frutas, 
evitando a sua deterioração.

A secretária de Estado, Lu-
dmila Maguni, defendeu, se-
mana passada, em Vilankulo, 
depois de visitar uma fábrica 
de processamento de banana, 

uma maior aposta no agro-
-processamento, como forma 
de reduzir o alto custo de vida, 
provocada pela subida do preço 
dos combustíveis no mercado 
nacional e internacional.

Maguni foi informada que, 
no ano passado, a empresa ex-
portou cerca de 50 toneladas de 
banana.

Disse que com o aumento 
das áreas de produção, os mo-
çambicanos terão excedentes 
suficientes para consumo lo-

cal e não terão que recorrer a 
outros países para adquirir ali-
mentos da primeira necessida-
de.

Falando depois de visitar a 
Agri Maçaroca, que se dedica 
ao agro-processamento com 
destaque para culturas de mi-
lho, batata-reno, macadâmia, 
feijão manteiga, entre outros, 
disse que estes produtos trazem 
ganhos para o país, tendo em 
conta que são comercializados 
no mercado nacional e sul-

-africano. Em 2020, a empresa 
introduziu a cultura de banana, 
numa área de 40 hectares, ten-
do, no ano passado, produzido 
e processado 40 toneladas para 
os mercados em referência. 

Actualmente conta com 
um total de 100 hectares de ba-
nana.

Para a produção e proces-
samento desta fruta, a farma 
investiu pouco mais de três mi-
lhões de dólares (180 milhões 
de meticais).

 Limpeza da banana

 Hennie Van Devernter, 
proprietário da Agri Maçaroca, 
explicou que produz 50 tone-
ladas de banana, em cada hec-
tare,  em quatro meses. Desta 
produção, 25 toneladas são ex-
portadas para a África do Sul.

Para este ano, está previs-
ta uma colheita de cerca de  
60 toneladas  de batata-reno, 
comercializada no merca-
do do Zimpeto, em Maputo, 
Beira, Nampula, Nacala, Tete 
e Chimoio. Não obstante as 
condições agro-ecológicas 
favoráveis,Van Devernter 
queixa-se das longas distâncias 
para aceder ao mercado e ex-
por os seus produtos, o que au-
menta os custos de produção, 
sobretudo com o agravamento 
dos preços de combustíveis.

Devido à situação, Van De-
vernter deixou de produzir to-
mate, que chegava ao mercado 
das cidades de Maputo e Beira 
deteriorado.

A empresa foi fundada em 
2017, com  o propósito  de pro-
duzir milho, batata-reno, fei-
jão (nhemba e vulgar), cebola, 
banana e macadâmia, numa 
fase experimental, e conta ac-
tuamente com  319 trabalha-
dores.

Residentes de Mapinhane
querem mais água potável

Arnaldo Homo Gilda Fernando Isaura Samuel Lace Latissa

RESIDENTES do posto admi-
nistrativo de Mapinhane, no 
distrito de Vilankulo, pedem 
mais fontes de água, tendo 
em vista a expansão do acesso 
e redução das distâncias per-
corridas pela população.

Arnaldo Homo disse ser 
necessário que o governo, em 
parceria com o sector privado, 
continue a apostar na cons-
trução de pequenos sistemas 
de abastecimento de água 
para reduzir as longas distân-
cias percorridas pela popula-
ção em busca deste recurso.

Segundo observou, com 
a água mais próxima das co-
munidades, as pessoas vão se 
concentrar em outras activi-
dades que garantam a renda 
familiar, como a produção de 
comida. 

Gilda Fernando reconhe-
ceu o esforço do governo na 
resolução dos problemas que 
afligem à população, mas 
pede que seja reforçada a 
construção de mais fontes de 
água,  tendo em conta que há 
comunidades que percorrem 
acima de cinco quilómetros a 

procura do recurso.
Para Isaura Samuel, ter  

água potável mais próximo 
significa que os locais vão 
aproveitar o tempo que resta 
para outras actividades para a 
a diversificação das fontes de 
renda. 

“Reconhecemos o esfor-
ço do governo na melhoria 
das condições de vida da po-
pulação, com a alocação de 
serviços sociais básicos, mas 
o acesso à água potável deve 
continuar uma das maiores 
apostas, de forma a reduzir  as 

longas distâncias percorridas 
pela população”, referiu.

Lace Latissa entende que o 
acesso à água potável consti-
tui uma das condições básicas 
para a vida, daí ser necessário 
que o executivo continue a 
expandir este serviço para as 
comunidades.

“Pedimos ao governo para 
continuar a construir mais 
sistemas de abastecimento de 
água, porque para além de co-
zinhar e lavar, usamos para o 
abeberamento do gado e irri-
gar as culturas”, acrescentou.

Multadas 86 unidades económicas
PELO menos 86 unidades eco-
nómicas, das 778 fiscalizadas no 
primeiro semestre deste ano, 
foram multadas pela Inspecção 
Nacional das Actividades Eco-
nómicas (INAE) na província de 
Inhambane, devido a várias irre-
gularidades.

Deste número, 62 são es-
tabelecimentos comerciais, 20 
hoteleiros e quatro industriais, 
multados por comercialização 
de produtos fora de prazo, falta 
de limpeza, de cartões de saúde 
ou cartões vencidos, arrumação 
de mercadoria em lugares im-
próprios e falta de cacifos para 

a colocação da roupa dos traba-
lhadores. De acordo com o por-
ta-voz do INAE em Inhambane, 
Frederico Chambisse, devido às 
péssimas condições de funcio-
namento foram encerradas, no 
mesmo período, oito unidades 
económicas, sendo que sete já 
reabriram após a regularização.

Chambisse disse que, neste 
momento, continua encerrado o 
matadouro municipal da cidade 
de Inhambane, devido à acu-
mulação de infracções, sendo a 
imundície o principal factor.

Também foram aprendidos 
diversos produtos alimentares, 

avaliados em perto de 40 mil 
meticais, nos distritos de Zavala, 
Morrumbene, Jangamo, Mas-
singa e nas cidades de Maxixe e 
Inhambane e multados os ope-
radores em pouco mais de um 
milhão de meticais.

Dos cerca de um milhão de 
meticais de multa, a INAE co-
brou, até então, mais de 300 mil 
meticais.

Para o porta-voz desta ins-
tituição, a hotelaria e turismo, 
indústria e comércio a retalho 
são os ramos com mais irregu-
laridades. Segundo explicou, 
como forma de desencorajar 

estas práticas, principalmente a 
venda de produtos fora de prazo 
ou deteriorados, os proprietários 
das unidades económicas foram 
multados no correspondente a 
três vezes o valor do produto em 
causa.

A inspecção das 778 uni-
dades, corresponde a 73,8 por 
cento, de um total de 1310 plani-
ficadas para o primeiro semestre 
do presente ano, contra 1130 de 
2021. As avarias constantes dos 
meios de transporte dos inspec-
tores limitou o alcance de mais 
distritos, concorrendo para que a 
meta não fosse alcançada.

Antigo SP de Panda 
envolvido em esquemas 
de corrupção
O ANTIGO secretário permanente do distrito 
de Panda, em Inhambane, M.Pumule, é indi-
ciado de desvio de combustíveis do Estado, du-
rante cinco anos, em conivência com o gestor 
das bombas locais, para fins particulares.

Sem dar detalhes, a porta-voz do Gabine-
te Provincial de Combate à Corrupção (GPCC), 
em Inhambane, Kátia Mussá, confirmou o caso, 
acrescentando que já foi aberto um processo-
-crime, visando apurar a veracidade dos factos 
e a dimensão dos danos causados ao Estado.

Contactado telefonicamente, M.Pumule, 
que neste momento exerce as mesmas fun-
ções em Funhalouro, prometeu pronunciar-se 
oportunamente.

“Não confirmo nada, prometo me pronun-
ciar a respeito do assunto”, disse Pumule.

Além destas acusações, já sob alçada das 
autoridades judiciais, há também reclamações 
de fornecedores de serviços que não foram pa-
gos, alguns dos quais aquando da realização 
da conferência de investimento do distrito, há 
cerca de quatro anos.

Segundo uma nota a que o “Notícias” teve 
acesso,  no  dia 9 de Maio, do ano em curso, 
uma brigada  do GPCC foi a Panda ouvir 39 fun-
cionários e agentes do Estado, incluindo o SP, 
indiciados de esquemas fraudulentos.

Dos funcionários arrolados, constam di-
rectores distritais, chefes de postos adminis-
trativos, de localidades, técnicos da secretaria 
distrital, do Serviço Distrital de Planeamento 
e Infra-Estruturas (SDPI), do Serviço Distrital 
das Actividades Económicas (SDAE), Saúde e 
das Unidades Gestoras das Aquisições (UGEA).

Destes, alguns são indiciados de viciação 

de guias, falta de transparência em concursos 
de empreitadas, desvio de subsídios de funcio-
nários e recebimento de subornos nos concur-
sos de admissão de funcionários para o Apare-
lho do Estado.

Segundo a mesma nota, o assalto ao erá-
rio público começou em 2015. Em  paralelo, 
decorre um processo contra um gestor das 
bombas, por uso de combustível adquirido em 
círculos não autorizados, o que culminou com 
a reclamação dos automobilistas.

Ainda no distrito de Panda, a nota que te-
mos vindo a citar, fala do desvio de pontas de 
marfim, de um elefante morto em Janeiro de 
2021, em Mawayela, em colaboração com fur-
tivos na exploração ilegal de estacas de mecru-
se, e uso indevido dos bens do Estado para o 
escoamento de recursos florestais.

O director de GPCC, Sinai Lonzo, disse há 
dias que, no primeiro semestre do ano em cur-
so, foram instaurados 44 processos, contra 31 
de igual período de 2021, dos quais 29 finda-
ram. 

Destes, 18 são por corrupção e já foram re-
metidos aos respectivos tribunais e oito  foram 
arquivados, envolvendo, maioritariamente, 
servidores públicos que lesaram o Estado em 
mais de dois milhões de meticais, contra a 
cima de 300 mil meticais do igual período do 
ano anterior.

Deste valor, o CPCC recuperou 66.704 me-
ticais, contra nenhum do mesmo período do 
ano passado e instaurou duas acções de res-
ponsabilidade civil, decorrentes de infracções 
criminais, relacionadas com desvio ou má ges-
tão dos fundos públicos.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas re-
flexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os 
originais das cartas de opinião não 
devem ter mais de 150 palavras, 
podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se 
o direito de as condensar. Encora-
ja-se, sobretudo, aos jovens a par-
tilharem as suas reflexões sobre o 
dia-a-dia das suas comunidades, do 
país e do mundo, bastando enviar 
as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome 
completo, número do documento 
de identificação e contacto tele-
fónico. O “Notícias” reserva-se o 
direito de não publicar opiniões ou 
análises que choquem com a sua li-
nha editorial.

CARTAS

SIGAROWANE
DJENGUENYENYE NDLOVU

Ânimo! Tu podes…

ANACLETO BALTAZAR

EM algum momento da vida, o ser humano é for-
çado a visitar o hospital ou para “reparar” algo 
que não vai bem no seu organismo ou para se in-
teirar do estado de saúde de alguém que se encon-
tra internado, ou ainda como acompanhante.

Desta vez, coube-me a missão de acompanhar 
alguém que precisava de cuidados médicos ur-
gentes, pelo que nos dirigimos ao banco de socor-
ros do Hospital Central de Maputo, na esperança 
de ver rapidamente restaurada a saúde.

Para a nossa infelicidade, o atendimento 
não foi imediato. Permanecemos muito tempo a 
aguardar pelo socorro, uma situação que abriu es-
paço para comentários sobre o tratamento a que 
estávamos sujeitos. Na conversa, pude perceber 
que existem pessoas que aguardavam pelo aten-
dimento passavam horas.

E este aguardar é sufocante pelo facto de não 
existirem condições para o acolhimento de doen-
tes, ao ponto de uma cama ser partilhada por três 
pacientes. Esta situação, quanto a mim, represen-
ta uma total falta de respeito pelos utentes e até 

chega a constituir um atentado à saúde, sabido 
que nem todos pacientes que para lá se dirigem 
têm a mesma doença.

Igualmente, durante o período em que lá es-
tivemos, nestas condições impróprias para os 
pacientes, agravada pela ainda presença da Co-
vid-19, não vi sequer a higienizarem o local, mui-
to menos um tratamento específico nestas camas 
partilhadas.

Sendo assim, peço a quem de direito para que 
melhore o atendimento para a rápida recuperação 
dos doentes. 

Melhorar atendimento no Banco 
de Socorros do HCM

Salvem “Manyanga” 
da poluição sonora!

GROSSAS lonas cobrem o espaço que já foi garagem e 
depois tasca, tasca de animar finais de manhãs, de alin-
dar tardes para as ternurentas noites. Um lugar de con-
vívio, ali na Engels. Já não há paisagem que se assista, 
mesmo sentado na mesa junto ao muro que permitia 
pequenas transacções com os ambulantes, geralmen-
te fruta da época, amendoim torrado embrulhado em 
pequenos plásticos brancos. Outras coisas também se 
podiam comprar e havia aqueles amigos da Zambézia 
que constituíram uma colónia de polidores de viaturas 
e garantiam, a custo nenhum, que não fossem vanda-
lizadas por outros rapazes na busca do alimento para a 
carne. Outras formas de ganhar a vida.

Para os que queriam conversa mais pequena, com 
segurança de que ouvidos estranhos  não captem os fa-
lares, já não podem estar ali naquele espaço do peque-
no quintal. Já não há mesas fora da garagem.

Como já não se pode comer um baby chicken 
primeiro porque não é um prato português, segun-
do porque vive no prédio ao lado de gente muito im-
portante e por isso mesmo não pode haver grelhados, 
como cuidou de dizer um Betinho a uns convivas que 
lá estiveram depois de reaberta. Um deles conta mais, 
e conta com acentuada mágoa: pediu um whisky mais 
um, portanto um duplo, a irmã pediu um chá e uma 
torrada, bem fina e muito pálida, como nunca vira ne-
nhuma e pagou oitocentos e cinquenta meticais. Mas 
há mais, pediu gelo para o whisky.

-Bebe whisky com gelo?
-Sim, bebo com gelo e água
-Mas eu não.
-Pois, é a senhora.
-Whisky com gelo…
-Estou em África minha senhora.

E que tempo depois para aparecer o gelo, mas apa-
receu.

E não há como sair da S. Muthemba, pelo menos 
por enquanto. Lá, meia torrada custa cento e vinte 
meticais. Na mercearia ao lado o pão de forma custa 
sessenta e cinco a setenta e cinco meticais. A manteiga 
mais cara custa trezentos e cinquenta meticais. Quer 
dizer, uma torrada compras três pães de forma e…

Cem meticais o café.
A vida que custa, e ainda por cima com as contas 

da farmácia a crescerem a cada dia… mas tem de ser, 
faz parte da vida estar sentado numa esplanada com 
velhos amigos, a fazer novos amigos, a reclamar dos 
preços e amanhã regressar ao lugar.

E depois ouvir que daqui a dois dias começam as 
provas do mundial (de juniores) de atletismo em Cali, 
na Colômbia, onde a Verónica, mesmo sem o seu trei-
nador, vai evoluir, naquelas pistas que não servem de 
lugares para espectáculos musicais, onde o tartã recebe 
regas de cerveja e outro tipo de álcool.

Ela, a Verónica, está lá, sem o seu treinador e com 
as pragas do Badrú, cada vez mais contente. Então não 
vai receber um prémio pela denúncia e o Alberto vai 
ter de pagar, de multa, milhão e meio de meticais? Tem 
uma percentagenzinha, certamente.

E talvez até consiga fazer com que o atletismo seja 
coisa lá para Nampula ou outro lugar, que aquele es-
paço está numa zona de elite. Não é para correr, é para 
espectáculos musicais.

Mas a menina vai e vai com as bençãos da família 
do atletismo, dos moçambicanos do bem.

Amarrados na S.Muthemba, chegar-nos-ão notí-
cias do estoicismo da Verônica de Manica, de Moçam-
bique.

HAVIA pensado num título sugestivo, para o ca-
pítulo de hoje, que fosse uma espécie de conti-
nuação da apresentação, à lupa do articulista, 
deste canto dos seis “C’s”, mas sou forçado a tra-
zer um assunto que deverá merecer a atenção dos 
munícipes da cidade de Tete, visivelmente apre-
ciadores de momentos de lazer. Semana passada 
falei da dança Nyau e das quininas que singula-
rizam Tete, mas não são só estes dois dados que 
tornam esta província diferente. Tete é, também, 
terra de motorizadas. Aqui, a ambição de muitos 
adolescentes é crescer para ter uma motorizada, 
para diversos fins, entre lucrativos e exibicionais.

É comum ver adolescentes dos seus 16/17 
anos, nas artérias da cidade, conduzindo moto-
rizadas. Os parques de estacionamentos das es-
colas secundárias contam também com motas 
dos estudantes. Mas este meio circulante é mais 
usado como “chapa”, ou seja, como transporte 
de passageiros, que pagam 50 meticais, no míni-
mo, por viagem, para diversos pontos da cidade. 
Há situações em que os utentes pagam 100 ou 
mesmo 200 meticais, dependendo da distân-
cia percorrida ou do tempo em que a mota fica 
à disposição do utente. Mas a tarifa comum é de 
50 meticais.

Também percebi que a aquisição de uma 
mota, nos parques da cidade de Tete, não é muito 
difícil, porque existem financiadores, principal-
mente para aqueles que queiram fazer moto-tá-
xi. O negócio consiste em o candidato à compra 
da mota, uma vez adquirida, pagar prestações ao 
financiador durante um determinado período, 
com juros combinados. Consta-me que o tempo 
de pagamento de amortizações tem sido de dois 
anos, período depois do qual o valor total dupli-
ca o da compra legal, no parque. Como se diz, “é 
pegar ou largar!”. E muitos pegam!

O que acontece é que a correria para a com-
pra de motorizadas é inversamente proporcio-
nal à busca de licenças de condução. Arrisco-
-me mesmo a afirmar que mais de metade dos 
motociclistas, que circulam na cidade de Tete e 
mesmo Moatize, não têm licenças de condução. 
Também posso afirmar que grande parte dos mo-
to-taxistas não tem licenças para o exercício das 
actividades, a avaliar pela quantidade de motas 

apreendidas quando a Polícia Municipal decide 
fazer campanhas.

Por meio de algum critério que desconheço, 
foram criadas várias praças de moto-táxis, onde 
disputam passageiros. Os moto-taxistas não têm 
“modjeiros” (angariadores de passageiros), como 
acontece nos carros de transporte semi-colec-
tivo. Cada um cuida de si, da mesma forma que 
cada qual confia na sua sorte, para fazer o maior 
número possível de viagens.

Não é comum passar-se por uma bomba 
de combustível e não se encontrar uma mota a 
abastecer. Mas quase todos eles não enchem tan-
ques. Muitos abastecem entre 100 e 150 meticais. 
Os adolescentes que usam motas próprias para 
irem às aulas não dão boleia aos colegas, porque 
no percurso de casa para a escola e vice-versa, 
também fazem “chapa”, para a rentabilização do 
meio, que precisa de combustível. “Se quiseres 
ir comigo, paga a viagem”, dizem os donos das 
motas.

Mas o pior mesmo é que os moto-taxistas não 
obedecem a nenhum horário de trabalho. Estão 
sempre prontos para responderem a qualquer so-
licitação, a qualquer hora do dia, da noite e até da 
madrugada. E tudo se agrava durante os fins-de-
-semana, principalmente às sextas e sábados, 
dias próprios para o atendimento aos noctívagos, 
que não têm problema nenhum em pagar, reti-
rando repouso aos residentes com a poluição so-
nora.

Pode ser que fenómeno idêntico se registe 
noutros bairros do município, mas “Francisco 
Manyanga” me parece grande vítima da poluição 
sonora, nas noites dos fins-de-semana, aparen-
temente pela sua localização, na cidade, e por ter 
estradas asfaltadas, que permitem grandes acele-
rações. Este bairro, bastante populoso, também 
tem muitas barracas a funcionar nas residências, 
que juntam muitas pessoas durante às noites. 
Pessoas que não se importam com o adiantar da 
hora, porque o moto-taxista estará sempre pron-
to para as levar para as respectivas casas.

Só que, enquanto uma mão camarária não 
lhes cair por cima, o bairro Francisco Manyanga 
nunca terá sossego nocturno, por tudo o que há 
de mais sagrado, neste canto dos seis “C’s”.

Amarrados da S.Muthemba

ANA TAPIA

ESTA interpelação é um estímulo, um incentivo 
para todos aqueles que se quedam no cansaço, 
desânimo, na constatação das suas incapacida-
des ou limitações, na maior das tristezas ou fal-
ta de esperança perante a realidade dos factos. 
Mas este repto, este desafio que pode vir de al-
gum(a) líder carismático(a), orador(a) motiva-
cional, ou algum(a) profissional de psicologia 
ou do desenvolvimento pessoal, é o início do 
ponto 834 do Caminho, este livro maravilhoso 
da espiritualidade cristã.

São Josemaria Escrivá, autor daquele livro, 
viveu tempos conturbados durante toda a sua 
vida. Homem de têmpera firme, dotado de um 
sentido de humor impagável, possuidor de es-
pírito visionário em vários campos, foi quem 
soube amar de uma forma extraordinária todos 
aqueles com quem se cruzava, ao olhar de for-
ma amorosa para a vida de Jesus, perfeito Deus 
e perfeito Homem.

Soube inspirar com o seu exemplo uma in-
finidade de pessoas nos cinco cantos do mundo 

a transformar todas as circunstâncias das suas 
vidas em ocasiões de amor, orar e louvar a Deus 
e, desta forma, a viver e encontrarem a liber-
dade dos filhos de Deus. Ah, como eu gosto e 
aprecio essa liberdade! Como é reconfortante e 
inspirador saber que todos, sem excepção, faze-
mos parte de uma mesma família porque temos 
um Pai que nos ama até à loucura e que é capaz 
de fazer maravilhas em nós, mesmo com todas 
as sombras, imperfeições e limitações que nos 
caracterizam assaltam a nossa alma e dominam 
os nossos comportamentos.

“Ânimo! Tu...podes. Vê o que fez a graça 
de Deus com aquele Pedro dorminhoco, ne-
gador e cobarde...; com aquele Paulo perse-
guidor, odiento e pertinaz” , in Caminho

Mas este ânimo que incentiva a prosseguir, 
porque tudo é possível para os filhos de Deus, 
não por causa de qualidades excepcionais que 
alguns possam ter, mas porque para todos aque-
les que se inspiram, apoiam e procuram a gra-
ça de Deus é-lhes oferecida a possibilidade de 
realizar coisas extraordinárias em Seu nome, 
porque tal qual bom empreendedor(a) ou em-

presário(a) transforma e multiplica os recursos, 
também nós com o pouco ou muito que oferece-
mos, com  os nossos  talentos,  dons e também 
os defeitos surpreendemo-nos com o trabalho 
de Deus que nunca se vence em generosidade.

Este ânimo, para aqueles que reclamam a 
sua filiação divina, não torna a vida isenta de 
dificuldades, mas confere uma confiança, cer-
teza, um estímulo, que quem já experimentou 
conheceu tão bem. Mas como é possível ter 
ânimo, confiança, esperança nestes tempos tão 
conturbados de guerras inesperadas, pandemias 
improváveis e desastres extraordinários? Pare-
ce insanidade, utopia, loucura. Mas “há maior 
loucura do que lançar aos punhados o trigo 
dourado na terra para que apodreça? - Sem esta 
generosa loucura não haveria colheita”, in Ca-
minho

E porque o mundo precisa desta loucura e 
porque tu e eu só precisamos de ser “instrumen-
to; de ouro ou de aço, de platina ou de ferro...
grande ou pequeno delicado ou tosco...-Todos 
são úteis: cada um tem a sua missão própria”. E 
por isso, Ânimo! Tu… podes...

DO CANTO DOS SEIS “C’S”
César Langa

cesar.langa@snoticias.co.mz

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE ÁLVARO 
MADEIRA DE 

NORONHA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritu-
ra pública de vinte e sete de 
Julho de dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas seten-
ta e quatro a folhas setenta e 
cinco, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
duzentos e noventa e três 
traço “C”, deste Cartório No-
tarial, perante mim, IVO 
ALFREDO MAZIVE, Conser-
vador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Álvaro Madeira 
de Noronha , de sessenta e 
nove anos de idade, no es-
tado de casado com Justina 
Maria Santana Martins sob o 
regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural da Beira, 
de nacionalidade moçambi-
cana, com última residência 
no Bairro Central “A” nesta 
cidade de Maputo, sem ter 
deixado testamento com dis-
posição da sua vontade.
Mais certifico que pela pre-
sente escritura pública foram 
declarados como únicos e 
universais herdeiros da quo-
ta disponível de todos seus 
bens, sua esposa Justina 
Maria Santana Martins, 
viúva, natural de Mutarara, 
também como meeira e seus 
filhos: Hugo Maciel Martins 
de Noronha, casado com 
Mónica Vanessa Joaquim da 
Costa Correia de Noronha sob 
o regime de comunhão geral 
de bens, natural de Lisboa e 
Nicole Martins de Noronha, 
solteira, natural de Mapu-
to, todos de nacionalidade 
moçambicana e residentes 
em Maputo.
Que não existem outras pes-
soas que segundo a lei prefi-
ram ou com eles concorram à 
sucessão e da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, a 1 de Agosto de dois 
mil e vinte e dois

A Notária 
(Ilegível)

6844

Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Carta Precatória, registados sob 
o nº 22/22/C, em que o exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA, move contra a executada 
Cadin - Concretos e Agregados do Índico, Lda, para o pagamento da quantia exequenda no valor de 13 
327 964,06MT (treze milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro meticais 
e seis centavos), foi designado o dia 26 de Agosto de dois mil e vinte e dois, pelas 12.30 horas, para 
abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até trinta 
minutos antes da hora marcada para a venda, em primeira praça, dos bens abaixo indicados:

Verba nº 1
Uma pá escavadora, da marca Caterpillar, cor amarela, referência 928G, avaliada em 283 500,00MT 
(duzentos e oitenta e três mil e quinhentos meticais);

Verba nº 2
Uma pá escavadora, da marca Fiat, Hitachi, modelo FB 220, cor vermelha, avaliada em 221 900,00MT 
(duzentos e vinte e um mil e novecentos meticias);

Verba nº 3
Uma unidade de fabrico de betão (Central de betão), com dois cilindros, de cor verde, avaliada em 4 801 
300,00MT (quatro milhões, oitocentos e um mil e trezentos meticais);

Verba nº 4
Três tanques de água, de 10 000 litros cada, de plásticos, da marca Plastex-Rixlo, avaliados em 28 
766,66MT, totalizando 86 300,00MT (oitenta e seis mil e trezentos meticais);

 Verba nº 5
Um gerador da marca Inmesol, de cor verde, modelo 11-150, avaliado em 110 900,00MT (cento e dez mil 
e novecentos meticais);

Verba nº 6

Uma viatura, da marca Renault, camião, com chapa de matrícula ACP-427-MC, avaliada em 197 200,00MT 
(cento e noventa e sete mil e duzentos meticais);

Verba nº 7
Uma viatura, da marca Scania, com chapa de matrícula AAA-455-MC, avaliada em 869 000,00MT 
(oitocentos e sessenta e nove mil meticais);

Verba nº 8
Uma viatura da marca Renault, com chapa de matrícula ACL-551-MP, avaliada em 936 800,00MT 
(novecentos e trinta e seis mil e oitocentos meticais);

Verba nº 9
Uma viatura da marca Renault-Man, com chapa de matrícula AAF-061-IB, avaliada em 653 300,00MT 
(seiscentos e cinquenta e três mil e trezentos meticais);

Verba nº 10
Uma viatura da marca Renault, camião, com chapa de matrícula ACL-552-MC, avaliada em 197 200,00MT 
(cento e noventa e sete mil e duzentos meticais);

Verba nº 11
Um depósito de combustível, de cor branca, avaliado em 117 100,00MT (cento e dezassete mil e cem 
meticais);

Verba nº 12
Uma viatura, da marca Man, sem matrícula, avaliada em 147 900,00MT (cento e quarenta e sete mil e 
novecentos meticais);

Verba nº 13
Uma fotocopiadora, da marca Xerox, com referência Work Center 6505, avaliada em 1700,00MT (mil e 
setecentos meticais);

Verba nº 14
Uma impressora, da marca HP OFFICEJET 4500, de cor preta, avaliada em 2 300,00MT(dois mil e 
trezentos meticais);

Verba nº 15
Quatro cadeiras fixas de escritório, avaliadas cada uma, em 800,00MT, totalizando 3 200,00MT (três mil 
e duzentos meticais);

Verba nº 16
Seis cadeiras redondas de escritório, avaliadas em 2 700,00MT (dois mil e setecentos meticais);

Verba nº 17
Um compressor de cores amarela e azul, da marca Francisco Nunes, SA, avaliado em 98 600,00MT 
(noventa e oito mil e seiscentos meticais);

Verba nº 18
Um porta palete, da marca KIVEC, com capacidade de 2500 kilos, avaliada em 6 200,00MT(seis mil e 
duzentos meticais);

Verba nº 19
Um martelo eléctrico, avaliado em 1 200,00MT(mil e duzentos meticais);

Verba nº 20
Programador de máquina de betão (cantebre), referência: SIKA IMR-ENGINNERING, avaliado em 100 
000,00MT (cem mil meticais);

Verba nº 21
Um laptop da marca ACCER, com software de central de betão, avaliado em 1 300,00MT (mil e trezentos 
meticais);

Os bens penhorados encontram-se localizados nos armazéns do exequente Banco Comercial e de 
Investimentos, SA, situados nas Av. das FPLM e Av. das Indústrias, nº 3263, Bairro da Machava, cidade da 
Matola, e podem ser examinados nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta 
minutos, ficando o exequente a mostrar os bens que se pretende examinar, nos termos do artigo 891º do 
Código do Processo Civil.

Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.

Matola, aos vinte e sete dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois
O Ajudante de Escrivão

Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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A ASSEMBLEIA-GERAL da 
Organização Nações Unidas 
(ONU) aprovou uma resolução 
que pela primeira vez consagra 
universalmente o direito hu-
mano a um ambiente limpo, 
saudável e sustentável.

O texto, promovido por 
um grupo de países lidera-
do pela Costa Rica, recebeu o 
apoio de 161 Estados-mem-
bros, sem votos contra e com 
oito abstenções (incluindo 
Rússia, China e Irão).

A decisão segue-se a uma 
outra semelhante aprovada em 
Outubro do ano passado pelo 
Conselho dos Direitos Huma-
nos das Nações Unidas e é con-
siderada um passo histórico 
por grupos ambientalistas.

Organizações como a 

Greenpeace acreditam que 
pode ser uma ferramenta po-
derosa para enfrentar os gran-
des poluidores que estão a im-
pulsionar a crise climática e da 
natureza.

“O voto histórico afirma 
que todos, não importa onde, 
têm o direito de viver num 
ambiente limpo, saudável e 
sustentável”, considera o Cen-
tro de Direito Ambiental In-
ternacional, uma organização 
sem fins lucrativos sediada em 
Genebra, na Suíça. 

O relator especial da ONU 
para os Direitos Humanos e 
Ambiente, David R. Boyd, dis-
se que a resolução tem o poten-
cial de ser um ponto de vira-
gem para a humanidade, o que 
vai melhorar a vida de milhões 

de pessoas e a saúde do planeta.
“Face à tripla crise am-

biental gerada pelas alterações 
climáticas, perda de biodiver-
sidade e poluição, o reconhe-
cimento do direito humano a 
um ambiente limpo, saudável 
e sustentável é de importância 
vital”, disse.

A delegação da Costa Rica, 
que foi responsável pela apre-
sentação do texto ao plenário 
da Assembleia-Geral, indicou 
que o documento contribuirá 
para melhorar a resposta a esta 
tripla crise e para intensificar o 
trabalho no sentido de garantir 
um ambiente limpo para to-
dos.

Embora as resoluções da 
Assembleia-Geral não sejam 
vinculativas, estão entre as 

mais importantes dentro da 
estrutura da ONU e reflectem a 
vontade de todos os países da 
organização.

“A adopção da resolução é 
apenas o começo”, disse o se-
cretário-geral da ONU, Antó-
nio Guterres, exortando todos 
os Estados-membros a torna-
rem este direito uma realidade 
para todos em toda a parte do 
mundo.

António Guterres salien-
tou que a decisão mostra que 
a comunidade internacional é 
capaz de se unir para proteger 
o planeta e os seus habitantes, 
e considerou que o reconheci-
mento deste direito ajudará a 
reduzir as injustiças ambien-
tais e servirá para apoiar os ac-
tivistas nesta área. (LUSA)

A 
RESERVA Especial do 
Niassa (REN) não re-
gista abate de elefan-
tes por caçadores fur-
tivos há quatro anos 

consecutivos, como resultado 
da coordenação entre unidades 
de fiscalização e protecção da 
biodiversidade, órgãos da Ad-
ministração da Justiça e comu-
nidades locais no combate aos 
crimes ambientais.

O dado foi avançado pela 
ministra da Terra e Ambiente, 
Ivete Maibaze, domingo, no 
distrito de Magude, província 
de Maputo, na inauguração do 
Centro Regional de Operações 

Conjuntas e Fiscalização, no 
contexto da comemoração do 
Dia Internacional do Fiscal da 
Flora e Fauna Bravia, que se as-
sinalou a 31 de Julho.

“Temos a oportunidade de 
destacar que, pelo quarto ano 
consecutivo, particularmente 
na Reserva Especial do Niassa, 
não registamos abate de ele-
fantes, que era um dos maio-
res problemas que enfrentá-
vamos”, disse. 

Maibaze destacou a im-
portância da coordenação 
com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e o Tribunal 
Supremo, que resultou na ca-

pacitação de 73 procuradores 
e 20 juízes em crimes contra a 
vida selvagem.

“Nos locais onde a nossa 
capacidade técnica em ter-
mos de fiscalização não con-
segue suprir a demanda da 
sofisticação do infractor, co-
locamos a força da Unidade de 
Intervenção Rápida (UIR)”, 
sublinhou. 

A ministra felicitou todos 
os fiscais e individualidades 
pelo seu trabalho, bem como  
todos outros intervenientes 
que contribuíram para os re-
sultados positivos alcançados 
na protecção da biodiversida-

O SECRETÁRIO-GERAL-ADJUN-
TO da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para as Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC), Bernardo Mariano, pretende 
apoiar a digitalização da Univer-
sidade Eduardo Mondlane (UEM), 
oferecendo equipamento informá-
tico.  

Com o plano, pretende-se faci-
litar aos estudantes o acesso às TIC 
e melhorar a prestação de serviços 
na instituição de ensino.

A pretensão foi manifestada re-
centemente durante a visita que o 
responsável das TIC na ONU efec-
tuou à UEM. 

Mariano não especificou as 

quantidades, mas prometeu mo-
bilizar equipamento tecnológico 
para a UEM, devendo a instituição 
responsabilizar-se pelos custos 
aduaneiros para o desalfandega-
mento do material.

“A digitalização é importante, 
principalmente no sector da saú-
de. Aliado a este processo, sugiro 
a oferta de computadores aos es-
tudantes para melhorar o acesso às 
tecnologias, tendo em conta que no 
exercício das minhas funções tenho 
feito doações a várias instituições, 
como é o caso de embaixadas”, ex-
plicou.

Bernardo Mariano manifestou 
igualmente interesse em apadri-

nhar estudantes, sobretudo os que 
não têm condições financeiras para 
frequentar o ensino superior.

Na ocasião, o reitor da UEM, Ma-
nuel Guilherme Júnior, reconheceu 
a necessidade de mais computado-
res nas unidades orgânicas da mais 
antiga instituição de ensino supe-
rior do país, assegurando que irão 
analisar internamente a possibi-
lidade de receber o material com 
isenção de impostos.

Acrescentou que a digitalização 
é prioritária para flexibilização das 
respostas a preocupações apresenta-
das pela comunidade universitária, 
permitindo maior prestação de ser-
viços de qualidade na instituição.

PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO

Reserva Especial 
do Niassa sem registo 
de abate de elefantes

Dia Internacional do Fiscal enalteceu o papel da mulher na fiscalização da biodiversidade

de, bem como na procura de 
soluções para a melhoria das 
condições de vida das comu-
nidades residentes dentro e 
nas imediações das áreas de 
conservação.

Na ocasião, Ivete Maibaze 
revelou os nomes de quatro 
fiscais que morreram em 2021, 
nomeadamente Joaquim Ja-
missone, Alberto Luís Najobe 
e Raul Arde, assassinados por 
insurgentes no dia 22 de De-
zembro nos postos Malunda e 
Aldeia de Naunala, na Reserva 
Especial do Niassa, e Chabane 
Massudi, que perdeu a vida 
por afogamento. 

Os quatro fazem parte dos 
150 fiscais que morreram no 
ano passado em todo o mun-
do, de acordo com as estatís-
ticas da Federação Interna-
cional dos Fiscais.

“Às famílias que perderam 
seus entes queridos no exer-
cício das suas funções prote-
gendo o nosso património na-
tural, endereçamos as nossas 
palavras de conforto. Saibam 
que a bravura demonstra-
da por eles será eternamente 
honrada por nós, pois seus 
feitos e contributos jamais se-
rão esquecidos”, vincou. 

O Dia Internacional do 
Fiscal foi instituído a 31 de 
Julho de 2007 pela Federação 
Internacional do Fiscal. No 
país, a data celebrou-se sob 
lema “Promovendo a partici-
pação activa da mulher na fis-
calização da biodiversidade”. 

Bernardo Mariano quer  
apoiar digitalização da UEM

ONU consagra direito humano a um 
ambiente limpo, saudável e sustentável

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

27Terça-feira, 2 de Agosto de 2022

2 de Agosto de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

 “A memória é sempre costurada. É preciso 
escangalhá-la para abrir caminhos”

- Ungulani Ba Ka Khosa escritor 

moçambicano

QUARTO MINGUANTE - Será na sexta-feira, às 13.06 horas 

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 respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 1.40 horas e às 
13.47, com 1.10 e 1.00 metros, respec-
tivamente

INHAMBANE

25/18

VILANKULO

25/12

TETE

29/18

QUELIMANE

28/17

NAMPULA

27/18

PEMBA

29/18
LICHINGA

19/8

BEIRA

25/16

XAI-XAI

25/19

CHIMOIO

26/09

MAPUTO

23/16

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00.00- NGOMA MOCAMBIQUE-2022

02.10- GENTE DA NOSSA TERRA

03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04.30- ENERGIA PARA TODOS

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.45- ENERGIA PARA TODOS

11.05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

11.20- ENERGIA PARA TODOS

11.30- PARABENS A VOCE

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- RÁDIO NOVELA”OURO 
NEGRO”

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO 
JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

20.00- MOCAMBIQUE DE LÉS A LÉS

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23.10- O SENTIDO DAS PALAVRAS

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

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 
MULHERES FACE AS MU-
DANÇAS CLIMÁTICAS  
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”   
GRAVADO / QUELIMANE

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1.ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2.ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  GRANDE ENTREVISTA: 
ISAC CHANDE/PROVE-
DOR DE JUSTIÇA  
REPETIÇÃO

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - IN-
HAMBANE: “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 5.ª EDIÇÃO

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL DIRECTO

21.00  FAN ZONE DIRECTO

22.00  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 12 

22.30  DOCUMENTÁRIO: MÚSI-
CAS 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 - IN-
HAMBANE: “INHAM-
BANE EM DIÁLOGO” 
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL 

PUBLICIDADE

1. A Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional recebeu um fi-
nanciamento do Governo Italiano para a implementação do Programa 
de Apoio à Reforma do Ensino Técnico Profissional, e pretende apli-
car parte dos fundos para o pagamento do contrato de Empreitada de 
Reabilitação de 4 salas de aula e muro de contenção na Escola Indus-

trial 1º de Maio de Maputo.

2. Para o efeito, a Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional 
(SEETP) convida empresas interessadas e elegíveis (com alvará mí-

nimo aceitável de 5ª classe,) a apresentarem propostas seladas para 
a Empreitada de Reabilitação de 4 Salas de Aula e Muro de Contenção 
na Escola Industrial 1º de Maio de Maputo, constituído por único lote.

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Emprei-
tada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Servi-
ços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está 
aberto para todos concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis e qualificados, interessados, poderão adquirir, 
consultar e obter informações adicionais dos documentos do concurso, 
no endereço abaixo indicado, nos dias úteis, durante as horas normais 
de expediente, a partir do dia 2 de Agosto de 2022, contra o paga-

mento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). 

O levantamento deverá ser mediante depósito do valor supracitado 
na seguinte conta bancária: 

Titular:  SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL 
Moeda: MZN
Banco: Banco de Moçambique 

Conta: 5492519005
NIB: 0000 0221 0549 2519 0050 3 

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até 
às 10.00 horas do dia 31 de Agosto de 2022 e serão abertas em 
sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, 
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. 

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

7. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória no va-

lor de 50.000,00MT (cinquenta mil meticais) com validade de 150 
dias.

8. A visita ao local das obras será efectuada no dia 10 de Agosto de 
2022, local de concentração será na Escola Industrial 1º de Maio de 
Maputo, pelas 10.00 horas.

8.  O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 19 
de Setembro de 2022, às 10.00 horas, no endereço abaixo indicado.

9.  Endereço: 

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional
Programa PRETEP PLUS
Rua de Kassuende, n.º 167

Maputo – Moçambique
Email: Edson.mabica@seetp.gov.mz

Maputo, a 1 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
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 Concurso de Empreitada de Reabilitação de 4 Salas de Aulas 
e Muro de Contenção na Escola Industrial 1º de Maio de Maputo

“T
ERRA Sonâm-
bula”, um dos 
romances mo-
çambicanos mais 
celebrados e o 

primeiro do escritor Mia Couto 
será pretexto para a realização, 
na Beira, de um simpósio temá-
tico. 

O “Simpósio sobre Terra 
Sonâmbula: 30 anos celebrando 
a moçambicanidade” terá lugar 
no próximo mês, na Faculdade 
de Letras e Humanidades da 
Universidade Licungo (UniLi-
cungo), por ocasião da passa-
gem dos trinta anos do romance 
publicado a 24 de Novembro de 
1992, em Lisboa. 

“Consideramos fundamen-
tal celebrar este momento, que 
traduz a mudança do paradig-
ma da história de produção li-
terária através da emancipação 
das artes, do desenvolvimento 
da crítica e da expansão da im-
prensa nacional”, explicou a 
universidade. 

O romance foi lançado de-

AOS 73 anos de idade, o músico 
português radicado em Moçam-
bique há oito anos, Alkapone 
(nome artístico de Luís Correia), 
prepara o lançamento do seu 
primeiro trabalho discográfico, 
intitulado “Recordações”.

O projecto musical tem, dia 
27 deste mês, como proposta 
para a sua publicação, no Mu-
nicípio da Matola. O disco devia 
ter saído em Dezembro, mas não 
foi possível devido às restrições 
causadas pela pandemia do novo 
coronavírus. Ao todo são sete 
músicas do género zouk, que 
fazem um “casamento” com o 
fado português, um pouco de 
rap e kizomba. Sobre o seu tra-
balho, conta que “Recordações” 
surge da sua necessidade de pre-
tender deixar um legado para os 
mais jovens, sobretudo os que 
decidiram abraçar uma carreira 
artística. A ideia de fazer um CD 
surgiu há dois anos, ou seja, aos 
71 anos, incentivado pela vonta-
de de motivar os mais novos que 
tudo é possível, desde que haja 
persistência, bem como mostrar 
aos da sua geração que ninguém 
deve desistir dos seus sonhos e 
que nunca é tarde para concre-
tizá-los.

“Isto surgiu aos 71 anos 
quando lembrei-me de fazer 

O ARTISTA australiano Matthew 
Griffin está a cobrar 6,1 mil euros 
(mais de 400 mil meticais), por 
uma obra, que consiste num úni-
co pedaço de pepino arrancado de 
um hambúrguer do McDonald’s 
e atirado para o tecto da Galeria 
Michael Lett, em Auckland, Nova 
Zelândia.

Segundo a galeria, a peça in-
titulada “Pickle”, constitui um 
gesto “provocatório”, que ques-
tiona o que realmente tem valor. 
É uma das quatro novas obras em 
“Belas Artes”. Pelo valor cobra-
do, alguns apreciadores conside-
ram-no “genial” e “brilhante”, 
enquanto outros chamam-lhe 
“idiota”.

Um dos críticos salientou 
o abismo entre a forma como o 
gesto é tratado numa galeria, em 
comparação ao restaurante, lem-
brando que “foi expulso de um 
McDonald’s pela polícia por fa-
zer isto quando era adolescente, 
agora é arte”. A peça faz lembrar 
a obra de arte do artista italia-
no Maurizio Cattelan, chamada 
“Comedian”, uma banana colada 
à parede de uma galeria em Mia-
mi, em 2019, que foi vendida por 
108 mil euros (7.049.918,82 me-
ticais), e que foi depois arrancada 
da parede e comida pelo artista 
americano David Datuna. Parte 
do objectivo da obra é gerar res-
postas e reacções diferentes, de 

acordo com Ryan Moore, o direc-
tor de Belas Artes, que representa 
Griffin. “Uma resposta humorís-
tica à obra não é inválida, não faz 
mal, porque é engraçada”, disse. 
Moore aprecia o trabalho de Gri-
ffin porque, para além de usar o 
humor como dispositivo, segue 
as tradições da arte contempo-
rânea e questiona “a forma como 
se gera valor e significado entre as 
pessoas”.

“Em geral, não são os artistas 
que decidem se algo é arte ou não, 
são eles que fazem as coisas. Se 
algo é valioso como obra de arte 
é a forma como nós, enquanto 
sociedade, escolhemos usá-la ou 
falar sobre ela”, realçou Moore.

“Por muito que se pareça com 
um pepino preso ao tecto, e não 
há ali nenhuma obra de arte, é 
exactamente o que é, algo como 
uma escultura”, disse.

O produto está preso com o 
seu próprio molho pegajoso, não 
mostrou sinais de estragar-se. 
“Se for ao McDonald’s, em todo 
o mundo, verá coisas presas no 
tecto”, comentou. Andrew Tho-
mas, co-director da Galeria Mi-
chael Lett, acredita que “Pickle” 
foi uma boa inclusão na expo-
sição, permitindo àqueles que 
se deparam com o trabalho de 
Griffin pela primeira vez, pensar 
amplamente sobre as várias ideias 
que encapsula. (zap.aeiou.pt)

ATRAVÉS DE UM SIMPÓSIO
UniLicungo comemora 
30 anos de “Terra Sonâmbula”

derar que a obra foi escrita “com 
uma caligrafia contista”.

A obra, considerada um dos 
doze melhores africanas do sé-
culo XX, pela Feira do Livro do 
Zimbabwe, narra os dramas da 
guerra dos 16 anos, que assolou 
o país entre 1977 e 1992, ano da 
assinatura, em Roma, Itália, do 
Acordo Geral de Paz. 

“Esta obra marcou uma vi-
ragem da produção literária de 
um país cuja orientação cultural 
tinha em vista a publicação dos 
feitos heroicos dos guerrilheiros 
da luta de libertação nacional e 
a edificação do país acabado de 
surgir”, explica a curadoria. 

O “Simpósio sobre Ter-
ra Sonâmbula” contará com 
a presença de investigadores, 
jornalistas, escritores, poetas e 
estudantes, dentre eles o pró-
prio Mia Couto, o filosofo e rei-
tor da Universidade Técnica de 
Moçambique (UDM), Severino 
Ngoenha, e o professor Moisés 
de Lemos Martins, da Universi-
dade do Minho, Portugal.

Romance é um relato sobre a guerra dos 16 anos

POR UM PEDAÇO DE PEPINO
Artista cobra quase meio milhão de meticais

ALKAPONE PREPARA ÁLBUM
Recordações de um 
“jovem” de 73 anos

pois de o autor palmilhar o ter-
reno da crónica, poesia e conto 
no momento em que Mia Cou-
to, vencedor de prémios im-

portantes como Camões 2013 e 
José Craveirinha 2022, esteve li-
gado ao jornalismo, sendo esta a 
razão para a UniLicungo consi-

uma coisa para a memória fu-
tura e mostrar que desistir é 
perder”, explicou, querendo 
“mostrar aos filhos que não so-
mos velhos”.

“Recordações” é também 
título de uma das faixas do CD, 
cuja história remonta o início do 
ano 2005. Alkapone não produ-
ziu o “single” com a intenção de 
torná-lo conhecido, entretanto 
o seu amigo e produtor Vas-
co Charles o convenceu a fazer 
o contrário. É, como sugere o 
nome, um álbum de memó-
rias no qual faz uma espécie de 
percurso autobiográfico desde 
a infância em Setúbal, Portugal, 
onde cresceu e fez-se músico, 
integrando várias bandas.

Encara o CD como uma 
forma de incentivar as pessoas 
da terceira idade a não se aco-
modarem e e pensar ser a vida 
simples. “Eles têm de manter as 
mesmas aspirações que tinham 
antigamente, com vinte anos, 
lutar e acreditar, pois um dia a 
oportunidade aparecerá. Nós 
dizemos que somos velhos, mas 
não, somos idosos com capa-
cidades”, afirmou.  E como irá 
percorrer a infância, o músico, 
que dos pais recebeu o nome 
de Luís Manuel Alves Correia, 
contou que dela provém o seu 
pseudónimo artístico. “Tive 
acidente de bicicleta e um co-
lega meu disse ‘pareces o Al 
Capone (1899-1947)’”, narrou, 
fazendo referência a uma figura 
norte-americana lendária, que 
se destacou nos anos pelo seu 
envolvimento no crime organi-
zado.

Desde essa altura nunca 
mais conseguiu livrar-se da al-
cunha. “Cheguei a ter um grupo 
que era os Alkapone, crianças 
com 16/17 anos e o nome nunca 
passou”, conformou-se.

E porque para ele a idade 
são apenas números, promete 
brindar os amantes da música 
com mais um álbum em Janeiro 
de 2023.

Alkapone pretender deixar um legado 
para os mais jovens

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



NECROLOGIA

ANTÓNIO ALBUQUERQUE 
ABDALA 
FALECEU

Sua esposa Joaquina Ferrão, filhos Palmira Abdala, Patrícia 
Abdala (em memória), Osman Ibraim, Jane Ferrão, Lowres 
Abdala, cunhados, sobrinhos e demais familiares comunicam com muita dor 
o desaparecimento físico de ANTÓNIO ALBUQUERQUE ABDALA, ocorrido no 
dia 31/7/2022, vítima de doença. Que Allah lhe conceda o Jannat.

Terça-feira,2 de Agosto de 202228

AUGUSTO 
MÁRIO DA 

CONCEIÇÃO
(Mabluco)

(Ziarat de 1 ano)

Faz um ano que partiste deixando um vazio e uma saudade 
dorida em nossos corações. Tua voz forte e vigorosa, tua 
gargalhada bem disposta ainda ecoam entre nós como se 
te fossemos encontrar no próximo canto da casa ou te ou-
vir do outro lado da linha da próxima chamada telefónica. 
Vã esperança, realidade dolorosa. Partiste para sempre 
querido esposo, pai, avô e bisa…mas estarás sempre em 
nossos corações. Em tua memória e por ocasião da pas-
sagem deste primeiro ano, vamos realizar ziarat no sába-
do, dia 6/8/2022, pelas 10.00 horas, na Mesquita Chadulia. 
Pedimos a Allah que te tenha do seu lado e te dê Jannat. 
Tua esposa Fátima Hamido, filhos Mariamo, Augusto Jr., 
Safura, Mário, Fátima, Afzal, Abdul, Suraya, genro José 
Guita, noras Ana, Stela e Magda, netos Pedro, Linda, Le-
nita, Dayne, Malik, Jéssica, Maisha, Ceumara, Melanie, 
Chanaya, Aline, Rowan, Hugo e tua bisneta Pietra.

6843

HENRIQUE 
MOREIRA GONÇALO 

MAZUNGANE 
CHILUNDO

FALECEU
É com profunda dor e consternação que o Departamento de Sáude da Co-
munidade da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane 
comunica o falecimento do Sr. HENRIQUE MOREIRA GONÇALO MAZUN-
GANE CHILUNDO, irmão do Sr. Prof. Doutor Baltazar Gonçalo Chilundo, 
funcionário e docente desta Faculdade, ocorrido no dia 31/7/2022, vítima 
de doença, em Gondo-Zavala, província de Inhambane, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 2/8/2022, no cemitério familiar, na mesma província e 
mesmo distrito, pelas 11.00 horas, precedido de missa de corpo presente, 
pelas 9.00 horas, no mesmo local. Ao Prof. Baltazar e família, os colegas 
do Departamento de Saúde da Comunidade endereçam as mais sinceras 
condolências. Paz à sua alma.

6842

HENRIQUE 
MOREIRA GONÇALO 

MAZUNGANE 
CHILUNDO

FALECEU
A família Gigawatt Moçambiqe, S.A., comunica com 
profunda dor e consternação o falecimento do seu 
colega Sr. HENRIQUE MOREIRA GONÇALO MAZUN-
GANE CHILUNDO, ocorrido no dia 31/7/2022, na sua 
terra natal, em Zavala, província de Inhambane, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 2/8/2022, pelas 11.00 horas, 
na mesma província. À família Chilundo endereça as 
mais sentidas condolências.  Paz à sua alma.     6814

BELA RAMALHO 
PAULO

FALECEU

As famílias Ramalho e Silva 
comunicam com profunda dor o desapareci-
mento físico do seu ente querido BELA RA-
MALHO PAULO, ocorrido no dia 31/7/2022, 
vítima de doença, cujo velório se realiza hoje, 
dia 2/8/2022, na capela do HCM, pelas 14. 00 
horas, seguido de funeral na província da 
Zambézia. Paz à sua alma.

6812

CÉSAR FRANCISCO 
MANUEL FAFETINE

(Chiquito)
(29/3/1971 - 29/7/2022) 

FALECEU

Sua mãe Roda Jossias, esposa Sandra Mondlane, filhos Nel 
César e Kalindze Sigma, irmãos Simões Manuel, Olga, Virgí-
nia, José e Reginalda, cunhados Nataniel, Ilídio, Alexandrina e 
Natércia, sobrinhos, primos e toda família Fafetine comunicam 
com muita tristeza o falecimento do seu ente querido CÉSAR 
FRANCISCO MANUEL FAFETINE (Chiquito), ocorrido no dia 
29/7/2022, em Cambine, distrito de Morrumbene, província de 
Inhambane, vítima de doença súbita, cujas cerimónias fúne-
bres tiveram lugar no dia 30/7/2022, no cemitério familiar, em 
Cambine. Paz à sua alma.

6815

PAULO DAVANE 
CHICONELA

(5 anos)

Pai, já passam 5 anos que partis-
te sem dizer adeus, deixando a 
tristeza tomar conta dos nossos corações. Não 
existe partida para aqueles que permanecerão 
no nosso coração. Nós, teus filhos, esposa 
(em memória) e netos recordamos com pesar e 
saudade este dia. Mais informamos que se reza 
missa em tua memória no sábado, dia 6/8/2022, 
em Chiconela, pelas 10.00 horas, antecedida de 
deposição de flores. Paz à tua alma.      6838 

PEDRO JOÃO

FALECEU

Sua esposa, filho, irmãos, sobrinhos e demais fami-
liares comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do seu ente querido PEDRO 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.

6817

BELA RAMALHO 
PAULO
FALECEU

O Conselho de Administração da 
Electricidade de Moçambique, EP, Comité da Em-
presa e trabalhadores em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento da 
Srª BELA RAMALHO PAULO, trabalhadora desta 
empresa, ocorrido no dia 31/7/2022, cujo funeral se 
realiza em data a anunciar na província da Zambé-
zia. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

MOMADE RAFIK 
ADBULMAGIDE

FALECEU

É com profunda dor e pesar que o Comité Nacio-
nal de Bioética para Saúde tomou conhecimento 
do desaparecimento físico do Sr. MOMADE RAFIK 
ADBULMAGIDE, irmão do dr. Momadikbal Adbulma-
gide, membro do CNBS, ocorrido em Nampula, no 
dia 25/7/2022. À família enlutada, o CNBS endereça 
as mais sentidas condolências. Descanse em paz.

6815

MANUEL JOAQUIM 
GRINE ROCHA

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de  
Gestão, Comité Sindical e colaboradores do Stan-
dard Bank, SA, comunicam com profundo pesar e 
consternação o desaparecimento físico do Sr. MA-
NUEL JOAQUIM GRINE ROCHA, esposo da colabo-
radora Graça Meque, ocorrido no dia 29/7/2022, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam em data a anunciar 
oportunamente. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

2736

HENRIQUE MOREIRA 
GONÇALO MAZUNGANE 

CHILUNDO
FALECEU

Os membros dos Órgãos Sociais e trabalhadores 
da STEMA, SA comunicam com profundo pesar o 
falecimento do Sr. HENRIQUE MOREIRA GONÇALO 
MAZUNGANE CHILUNDO, irmão do Presidente do 
Conselho de Administração, Prof. Doutor Arlindo da 
Costa Gonçalo Mazungane Chilundo, ocorrido no dia 
31/7/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 2/8/2022, pelas 11.00 horas, no cemitério 
familiar, em Gondo, distrito de Zavala, precedido 
de missa de corpo presente, pelas 9.00 horas, no 
mesmo local. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz á sua alma.

6786

HENRIQUE MOREIRA 
GONÇALO MAZUNGANE 

CHILUNDO
FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes-Conselheiros, Secretário-Ge-
ral e funcionários em geral do Tribunal Supremo comunicam 
com profundo pesar e consternação o falecimento de HENRI-
QUE MOREIRA GONÇALO MAZUNGANE CHILUNDO, sogro do 
senhor Adélio Totó Mazive, funcionário deste Tribunal, ocor-
rido no dia 31/7/2022, vítima de acidente cardiovascular, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 2/8/2022, no cemitério familiar, em 
Gondo, distrito de Zavala, província de Inhambane, pelas 11.00 
horas, antecedido de velório no mesmo local, pelas 9.00 horas. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

6794 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ARRENDA-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VENDE-SE

PRECISA-SE

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

FLAT tipo 2, com 1wc, num 3º andar, com 
parqueamento, no B. Central, vende-se 
por 3 000 000,00MT; flat tipo 2, com 1wc, 
num 2º andar, com parqueamento, no 
B. Central por 4 500 000,00MT; flat tipo 
3, com 1wc, num 1º andar, com quintal 
independente, no B. Malhangalene por 
4 500 000,00MT; flat tipo 3, com 2wc e 
estacionamento, no P. Matchedje, num 
15º andar por 6 500 000,00MT; flat tipo 
3, num 2º andar, com estacionamento, no 
B. Central por 7 500 000,00MT; flat tipo 
3, com 3wc, num 2º andar, jardim Dona 
Berta por 6 500 000,00MT; moradia tipo 
4, com 2 wc dentro, 2 wc fora e parquea-
mento para 10 carros, no B. Malhanga-
lene por 18 000 000,00MT; geminada 
tipo 2, com 2 salas, 1 wc, num 1º andar, 
com garagem e 2 dependências, no B. 
Malhangalene por 6 600,00MT; flat tipo 
4, com 2wc e estacionamento, z. Migra-
ção por 13 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-2075176.

6816

APARTAMENTO tipo 3, num 1º andar, 
com dependência, 1 wc e parqueamento, 
no Alto Maé, vende-se por 5 000 000,00; 
moradia tipo 3, com dependência tipo 1, 
no Bairro do Aeroporto por 5 000 000,00. 
Contacto: 84-4906386.

6832

EQUIPAMENTO completo para padaria, 
constituído por: forno a lenha, recém-re-
abilitado, duas amassadeiras, uma 
divisória, refrigerador e tabuleiros para 
pão, vende-se. Contacto: 86-1123455.

6810

FLAT tipo 3, num 2º andar, prédio 
pequeno, com garagem fechada, no B. 
Central, vende-se por 8 200 000,00MT; 
flat tipo 3, com 3wc, cozinha americana, 
toda climatizada, num 15º andar, com 
elevador 24 horas, no B. Central por 6 
200 000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar, 
na Malhangalene por 4 500 000,00MT. 
Contacto: 82-1387740, 87-4277003 ou 
84-4277003.    6819

CASA tipo 2, na Malhangalene, com 
cozinha moderna, 3 ar-condicionados, 
2 termo acumuladores, fogão e forno 
imbutidos, R/C, garagem para 2 carros, 
vende-se por 5 000 000,00. Contacto: 
84-4456072 ou 84-5181186, sem inter-
mediários.     6813

FLAT tipo 2, num 4º andar, com parquea-
mento fechado, no Alto Maé, vende-se 
por 3 800 000,00MT; tipo 3, com 2wc, 
no Alto Maé por 4 800 000,00MT; tipo 
3, no Alto Maé, num 3º andar, com par-
queamento por 6 000 000,00MT; tipo 2, 
num 3º andar, com parqueamento, no B. 
Central por 6 000 000,00MT; vivenda tipo 
4, com anexos, na Malhangalene por 16 
000 000,00MT. Contacto: 84-5686242 ou 
87-0057410.  6816

FLAT tipo 2, espaçosa, num 1º andar, 
com parqueamento, ideal para escritóri-
os ou habitação, no B. Carreira de Tiro, 
vende-se por 8 000 000,00MT, bem 
negociável; tipo 3, num 1º andar, com 
3wc, no B. Coop, com parqueamento por 
10 500 000,00MT; tipo 3, num 3º andar e 
último, no B. Central por 4 700 000,00MT; 
tipo 2, num 1º andar, no Alto Maé por 4 
500 000,00MT. Contacto: 84-7234033 ou 
82-4433330, Nuvunga.   6772

FLAT muito espaçosa, tipo 2, num 7º 
andar, no Alto Maé, vende-se por 4 000 
000,00MT, fixos; tipo 2, num 1º andar, es-
paçosa, ideal para habitação ou serviços, 
no Alto Maé por 4 500 000,00MT; tipo 
(0) zero, num 2º andar, no Alto Maé por 
1 600 000,00MT; tipo 3, espectacular, 
num 8º andar, com 3wc e elevador, no 
Alto Maé por 5 500 000,00MT. Contacto: 
82-4433330 ou 84-7234033, Nuvunga.

6772

ESPECTACULAR apartamento tipo 3, 
com 1wc, cozinha americana, moderna, 
num prédio de 2 andares, com estacio-
namento, na Avenida Amílcar Cabral, 
Polana, vende-se por 9 500 000,00MT; 
apartamento tipo 3 remodelado, com 
1wc, cozinha moderna, espaçoso e 
estacionamento, PH9 Coop por 9 500 
000,00MT. Temos opções. Contacto: 
82-8121492 ou 84-8383889. 6861

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 construção 
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

MUNICÍPIO DE QUELIMANE
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADENDA AO ANÚNCIO DE CONCURSO
Nos termos do Artigo 50 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 pela presente que os concursos publicados pelo Jornal notícias dos dias 29 e 30 de Julho de 2022, foram actualizados para 
responder melhor ao interesse público, assim:

Nº 
Ord

Modalidade de 
contratação Objecto do Concurso

Data e hora de 
entrega das 
propostas

     Data e hora de 
abertura das propostas

Validade das
Propostas

Anúncio de 
posicionamento Garantia Provisória 

1 Concurso Público N°01/
UGEA/EMUSA-PSU/2022

Aquisição de Um Tractor com 
Tanque para Sucção

19/8/2022
9.30 horas

19/8/2022
9.45 horas 60 Dias 26/8/2022

9.45 horas 70.000,00 Validade 90 Dias

2

Concurso Público N°02/
UGEA/EMUSA-PSU/2022

Prestação de serviços de 
Desenvolvimento de um sistema 
de Cadastro de clientes e sistema 

de esgoto

19/8/2022
10.30 horas

19/8/2022
10.45 horas 60 Dias 26/8/2022

10.45 horas 50.000,00 Validade de 90 Dias

Concurso Limitado Nº1/ 
UGEA/EMUSA-PSU/2022

Aquisição de Mobiliário de 
Escritório 

10/8/2022
8.30 horas

10/8/2022
8.45 horas 60 Dias 17/8/2022

8.45 horas Não exigida Validade 90 Dias 

3 Concurso Limitado Nº2/ 
UGEA/EMUSA-PSU/2022

Aquisição de  Material e 
Equipamento Informático

11/8/2022
9.00 horas

11/8/2022
   9.15 horas 60 Dias 17/8/2022

9.30 horas Não exigida Validade 90 Dias

4 Concurso Limitado Nº3/ 
UGEA/EMUSA-PSU/2022 Aquisição de Motorizadas 11/8/2022

9.55 horas
11/8/2022
10.5 horas 60 Dias 17/8/2022

10.10 horas Não exigida Validade 90 Dias

5 Concurso Limitado Nº4/ 
UGEA/EMUSA-PSU/2022

Aquisição de Equipamento de 
protecção individual 

11/8/2022
10.35 horas

11/8/2022
10.45 horas 60 Dias 17/8/2022

10.45 horas Não exigida Validade 90 Dias

6 Concurso Limitado Nº6/ 
UGEA/EMUSA-PSU/2022

Prestação de Serviços de criação 
de linha verde de atendimento

11/8/2022
11.30 horas

11/8/2022
11.45 horas 60 Dias 17/8/2022

11.15 horas Não exigida Validade 90 Dias

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documento do Concurso ou adquiri-los na EMUSA sita na Av. Josina Machel, no Sector 
da UGEA, 1º andar, lado esquerdo mediante a apresentação de recibo pago no sector da Tesouraria pela importância não reembolsável de 1500,00MT.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

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

Quelimane,  Julho de 2022

Autoridade Competente

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunicamos a adjudicação de acordo com o seguinte:

Objecto do Concurso Entidade Contratada Valor de adjudicação 
em MT

Concurso Público nº47A001952/CP/13/22: 
Contratação de Serviços de Serigrafia para 
Concepção, Produção e Fornecimento de 
Material Gráfico

M&N SERVIÇOS 8.768.214,00

Concurso Público n º47A001952/CP/15/22: 
Lote I- Tradução simultânea
Lote II- Tradução de documentos e brochuras 

TXIMOLY TRADUÇÕES 
E SERVIÇOS

Lote I- 1.748.916
Lote II- 2.841.754,03

Contrato  n º47A001952/AD/2/22: Serviços de 
segurança para o Fundo de Estradas, FP

G4S SECURE 
SOLUTION, LIMITADA 2.837.857,70 

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

Repartição de  Aquisições 

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)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
FÁTIMA CHIRINDJA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove de Julho de 
dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maputo, exarada de folhas oitenta e um 
a folhas oitenta e dois verso, do livro de notas para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e seis, traço “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de FÁTIMA CHIRINDJA, solteira, natural de 
Maputo, residente que foi no Bairro de Infulene-sede, de então oitenta e seis anos 
de idade, sendo filha de Arrone Chirindja e de Luísa Mabota.
Que ainda pela mesma escritura pública foi declarado como único e universal 
herdeiro de todos os seus bens e direitos, seu filho Francisco José dos Santos 
Nabo, solteiro, natural de Maputo, onde reside.

Que não deixou testamento.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro 
ou com ele possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 29 de Julho de 2022

A Notária
(Ilegível)

6857 6809

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL SUPREMO
Escrivão de Direito Provincial

ADITAMENTO AO AVISO

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

6755
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Av. Mártires de Inhaminga N.° 170 • Caixa Postal 797 • Tel: n.° 21 305589/82 3084990 • Fax 21 305069 • Maputo

PROPRIEDADE (quinta/farm) no 
distrito de Namaacha, de 306,8 hectares, 
com DUAT definitivo e certidão predial, 2 
furos de água (com teste para consumo 
ou engarrafamento), 85 cabeças de gado 
bovino, vegetação natural, perfeito para 
investimento como água engarrafada, 
agrofloresta, agricultura e muito mais, 
vende-se por 1 500 000USD, negociáveis 
ou equivalente. Contacto: 84-7050833 ou 
85-0507288.

6839

COWORK/escritórios partilhados: Ga-
binetes arrendam-se por 15 000,00MT; 
mesas de trabalho por 8 500,00MT; 
sala para reuniões, restaurantes, ca-
beleireiros e festas, tudo negociável. 

Grátis: internet, recepção, limpeza, 
água e luz. Transversal à Mao Tsé-
Tung, na R. da Justiça. Contacto: 82-
8945040, 84-5171252 ou 87-8945040.

6858

FLAT tipo 3, num R/C, no B. Central, ar-
renda-se por 35 000,00; flat tipo 2, num 
2º andar, na Coop/PH2 por 35 000,00; 
flat tipo 2, num R/C, no B. Central por 
30 000,00; flat tipo 2, num 3º andar, B. 
Central por 27 000,00; flat tipo 3, num 3º 
andar, no Ponto Final por 30 000,00MT. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

6836

ARMAZÉNS: Matola Santos, de 
450m², arrenda-se por 85 000,00MT; 
Benfica, de 600m², 2 gabinetes, 
showroom e dependências por 200 
000,00MT; Matola, EN4, de 1.434m², 
com gabinetes e estacionamento 
por 5 000USD; Av. Das Indústrias, 
de 1.830m², com 4 gabinetes, copa, 
estacionamento e jardim por 390 
000,00MT; Jardim, armazém com 
showroom e 4 gabinetes por 170 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.  6858

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, 
vivendas, apartamentos, fábricas, 
armazéns, projectos e/ou outros tipos 
de imóveis comerciais ou habitacionais, 
precisam-se para comprar, vender ou 
arrendar. Contacto: Agência Imobiliária 
O. Mz, Facebook: organizersmz, 84-
5171252, 82-8945040, Email: comer-
cial@organizersmz.com 6858

APARTAMENTO tipo 2, mobilado, 
edifício Polana Shopping, com 2wc e 
vista para o mar, na Av. Julius Nyerere, 
vende-se por 16 500 000,00MT; aparta-
mento hiper espaçoso, tipo 3, com 2wc, 
cozinha moderna e estacionamento, 
num prédio pequeno, próximo da Igreja 
Santo António da Polana por 14 500 
000,00MT. Contacto: 82-812149 ou 
84-8121492.

6861

ARMAZÉNS: Benfica, Av. de Moçam-
bique, de 1.260m², com 2 gabinetes, 
showroom e dependências, vende-
se por 900 000USD; Matola, EN4, 
Shoprite, de 10.051m², com gabinetes 
e parque por 2 590 000USD; Av. Das 
Indústrias, novo por estrear, 3.888m², 
com 4 gabinetes, copa, parque e jardim 
por 900 000USD; Matola Santos, de 
450m², com estacionamento por 15 
500 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

6858

VIVENDAS: na Av. Mao Tsé-Tung, 
t5, suites e anexos, vende-se por 
900 000,00USD; C. Matola, t3, suite, 
com piscina e hospedagem por 13 
800 000,00MT; B. Horizonte, t5, com 
suite e 3 salas, vende-se por 16 000 
000,00MT; M. Rio, t3, com suite por 5 
500 000,00MT; Sommerschield, t3, com 
suites, num R/C por 18 000 000,00MT; 
Apartamentos: Polana, t3 por 7 000 
000,00MT; Alto Maé, t3, com quintal por 
6 000 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

6858

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SIMIÃO SEMENDIANE 
NHABINDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte de Julho de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas cento e quarenta e cinco a cento e quarenta e seis, do livro de notas para escrituras diversas núme-
ro quarenta e um, traço “B”, da Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, Amélia 
Gonçalves Machava, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, 
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SIMIÃO SEMENDIANE NHABINDE, de então 
cinquenta e nove anos de idade, natural de Zavala, no estado que era de solteiro, com última residência habitual no 
Bairro do Jardim, cidade de Maputo, filho de Semendiane Semende Nhabinde e de Felismina Gabene Manhice, sem 
ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.

Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: Felismina Simião Nhabinde, 
Piedade Simião Nhabinde, Judite Simião Nhabinde, Delência Simião Semendiane, solteiras, maiores, Celeste 
Simião Nhabinde, Justino Simião Nhabinde, menores de idade e Simito Evaristo Nhabinde, representante do 
seu falecido pai Evaristo Simião Nhabinde, todos naturais de Maputo, onde residem.

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

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

Maputo, aos 20 de Julho de 2022
A Notária
(Ilegível)

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 ESTÊVÃO MACHABANE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta de Maio de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas noventa e dois a folhas noventa e três, do livro de notas para escrituras diversas 
número trinta, 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 ESTÊVÃO MACHABANE, de então setenta e dois anos de idade, casado 
que era sob o regime de comunhão geral de bens com Maria Virgínia Chibindje, com última 
residência habitual no Bairro de Infulene-sede, cidade da Matola.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo 
deixado como únicos e universias herdeiros de seus bens, seus filhos: Elsa Estêvão Machabana, 
solteira, maior, residente na cidade da Matola, Cláudio Estêvão Machabana, solteiro, maior e 
residente na cidade da Matola e a cônjuge Maria Virgínia Chibindje, natural de Marracuene 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 2 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

6814

6835

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE 
JUSTIÇA E TRABALHA

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 
E NOTARIADO DE INHAMBANE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE ELIAS 
FRANCISCO CHI-

DOLUANE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escrit-
ura de vinte e oito de Julho 
de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas cinquen-
ta e sete a cinquenta e nove, 
do livro de notas para es-
crituras diversas número 
cento e oitenta e oito, desta 
Conservatória dos Registos 
e Notariado de Inhambane, 
perante mim, Agrato Ri-
cardo Covele, licenciado 
em Direito, Conservador e 
Notário Superior, em pleno 
exercício de funções no-
tariais, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
ELIAS FRANCISCO CHI-
DOLUANE, natural de 
Mahamba-Zavala, filho de 
Francisco Maunde Chidolu-
ane e de Feliciana Mangaze. 

Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer 
disposição da sua última 
vontade.

Deixou como únicos e uni-
versais herdeiros, seus fil-
hos: Sildo Elias Maunde, 
solteiro, natural de Inham-
bane e residente em Inhar-
rime, Yura Elias Maunde, 
solteira, natural e residente 
em Inhambane, Clerson 
Elias Maunde, solteiro, 
natural de Inharrime e resi-
dente em Inhambane.

E que segundo a lei não ex-
istem outras pessoas que 
prefiram aos indicados her-
deiros ou com eles possam 
concorrer a esta sucessão. 
Que da herança fazem par-
te bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Inhambane, aos 28 de 
Julho de 2022

A Notária
(Ilegível)
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O BENFICA inicia hoje, no Está-
dio da Luz, em Lisboa, perante os 
dinamarqueses do Midtjylland, a 
corrida à fase de grupos da Liga 
dos Campeões em futebol, na 
primeira “mão” da terceira pré-
-eliminatória.

Para chegar à fase de grupos 
de 2022/23, o Benfica terá de ul-

trapassar o Midtjylland (hoje na 
Luz e a 9 na Dinamarca) e, de-
pois, em 16 ou 17 e 23 ou 24 de 
Agosto corrente, Mónaco, PSV 
Eindhoven, Dinamo Kiev ou 
Sturm Graz.

As “Águias” têm um saldo 
amplamente positivo no aces-
so à fase de grupos da Liga dos 

Campeões em futebol, com sete 
apuramentos em 10 tentativas, o 
último na época passada, na qual 
afastou Spartak Moscovo e PSV 
Eindhoven. Também hoje, terão 
lugar as partidas Sherif - Vikto-
ria Pizen; Ludogorets - Dinamo 
Zagreb; Mónaco - PSV e Union 
Saint-Rangers FC.

ESTÃO definidos os jogos da 
última eliminatória de acesso à 
fase final da VII edição do CHAN 
da Argélia-2023, com a conclu-
são, no passado domingo, dos 
embates da segunda “mão” da 
primeira eliminatória nas di-
versas regiões continentais.

Com os jogos das duas 
“mãos” da derradeira elimina-
tória agendados para entre os 
dias 26 de Agosto e 4 de Setem-
bro, esta fase é marcada pelos 
electrizantes embates entre 
Moçambique e Malawi e, ainda, 
Angola e África do Sul, ao nível 
da Zona Austral, mas também 
pelo sensacional confronto en-
tre Gana e Nigéria, pela Zona 
Ocidental “B”.

Entretanto, ainda, na Áfri-

ca Austral, o terceiro jogo opõe 
Madagáscar ao Botswana.

Nas demais regiões, na Zona 
Ocidental “A”, o Senegal joga 
com a Guiné-Conacry, a Serra 
Leoa decide a qualificação com 
o Mali e, finalmente, a Guiné-
-Bissau enfrentará a Mauritânia.

Na Zona Ocidental “B”, 
para além do já referido embate 
entre Gana e a Nigéria, a Cos-
ta do Marfim mede forças com 
o Burquina-Faso e o Togo joga 
com o Níger.

Na Zona Central, onde a 
qualificação se resume a esta úl-
tima eliminatória, os jogos pre-
vistos são os seguintes: Repúbli-
ca Centro Africana – República 
do Congo, Guiné-Equatorial – 
Camarões e Tchad – República 

Democrática do Congo. 
Na Zona Central Este, os 

isentos da primeira eliminató-
ria, nomeadamente Ruanda, 
Uganda e Sudão decidirão o 
acesso ao CHAN enfrentando, 
respectivamente, a Etiópia, 
Tanzania e Djibuti.

Recorde-se que, na Zona 
Norte só teve dois países 
inscritos e que, por isso, Lí-
bia e Marrocos apuraram-
-se directamente ao CHAN 
no qual juntam-se à anfitriã 
Argélia.

O CHAN da Argélia-2023, 
que terá lugar em Janeiro, será 
disputado por 18 equipas, um 
acréscimo de duas em relação 
às últimas duas edições ganhas 
pelo Marrocos.

A JUDOCA moçambicana fa-
lhou, milimetricamente on-
tem, a conquista de medalha 
de bronze nos Jogos da Com-
monwealth que decorrem na 
cidade inglesa de Birmin-
gham, ao perder no combate 
de atribuição do terceiro lugar 
com a irlandesa Jasmin Java-
dian.

Foi um combate muito 
intenso e renhido que só foi 
resolvido no “golden score”, 
uma espécie de prolonga-
mento em que o ponto vale 
ouro, ou seja, morte súbita. 
Com efeito, depois de uma 
valente resistência, a mo-
çambicana acabou sucum-
bindo por wazari.

O dia foi, de resto, inten-
so para Jacira Ferreira. A mo-
çambicana travou três renhi-
dos combates, vencendo um 

e perdendo dois na categoria 
dos menos 52 Kg.

Começou o dia com a dis-
puta dos quartos-de-final, 
tendo perdido com a cama-
ronesa Marie Celine Baba, por 
wazari. Entretanto, a mo-
çambicana ganhou o direito 
de uma repescagem, tendo 
competido com a escocesa 
Marsh Kirsty, a quem venceu 
por ippon.

Ainda no judo, Mau-
ro Nassone (-66Kg) jogou e 
perdeu com Finlay Allan, da 
Escócia, por um ippon, fican-
do em terra, logo à priori nos 
“quartos”.

O dia foi também de na-
tação, com Caio Lobo (50 
metros bruços), Alicia Ma-
teus (100 livres) e Matthew 
Lawrence (100 mariposa) a 
serem eliminados. Entretan-

to, todos têm vindo a melho-
rar as suas marcas em Birmin-
gham.

No domingo, Moçambi-
que esteve em acção no boxe, 
com Helena Bagão (48-50Kg) 
a ser eliminada pela indiana 
Zareen Nikhat. A indiana é 
campeã do mundo na sua ca-
tegoria.

Hoje, pelas 13.00 horas de 
Maputo, Matthew Lawrence 
vai fazer a sua última prova 
nos 50 metros Livres, sendo 
o único moçambicano que 
estará em actividade na na-
tação.

Os Jogos da Com-
monwealth vão até ao dia 8 
do mês corrente. Moçambi-
que faz-se representar por 15 
atletas de cinco modalidades 
(atletismo, boxe, judo, natação 
e triatlo).

M
OÇAMBIQUE dei-
xou a sua marca no 
Campeonato Afri-
cano de Voleibol 
ao conquistar três 

medalhas: uma de prata e duas 
de bronze, graças ao segundo e 
terceiro lugares nos masculinos 
e uma terceira posição nos fe-
mininos.

Acabou, por isso, por ser 
uma prestação muito positiva 
das duplas nacionais, se se tiver 
em conta que, na edição ante-
rior, em 2019, os masculinos 
terminaram em terceiro e os fe-
mininos ficaram por um quinto 
lugar.

O OURO ESCAPOU-NOS
É verdade que a medalha 

de ouro era um sonho dos vo-
leibolistas nacionais, no caso 
de Ainadino Martinho e Jorge 
Monjane, que disputaram a fi-

IVO TAVARES em Agadir 

com o patrocínio da

VÓLEI DE PRAIA

A prata e o bronze que 
nos enchem de orgulho

nal frente à dupla marroquina 
Abicha e Elgraoui, no entanto, 
faltou maior agressividade e 
alguma ponta de sorte em mo-
mentos capitais do encontro. 

Mesmo assim, não se pode 
dizer que os tricampeões 
não tenham dado tudo de si. 
Conforme tinham prometi-
do, entraram dispostos a criar 
dificuldades à melhor dupla 
marroquina que, no ano passa-
do, tinha sido nosso “carrasco” 

nas eliminatórias para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

Voltamos a cair diante dos 
marroquinos por, 2-0, com 
os parciais de 21/19 e 21-15, 
mas ficou a ideia de que esta-
mos num bom caminho e que 
vencer o ceptro africano é uma 
questão de tempo.

VITÓRIA FOLGADA
Ana Paula Sinaportar e Va-

nessa Muianga venceram, sem 

grandes dificuldades, a congé-
nere da Nigéria, constituída por 
Esther e Mustapha, por 2-0. Os 
parciais de 21/9 e 21-13 espe-
lham o desequilíbrio que mar-
cou a partida com a dupla na-
cional a apresentar-se certinha 
em todos os aspectos. 

O triunfo expressivo no 
primeiro “set” deu a tranquili-
dade que as tricampeãs da zona 
VI precisavam para fechar o se-
gundo “set” na frente do mar-
cador, também de forma clara e 
inequívoca.

FRENTE AOS TSWANAS
MANDAMOS NÓS
Esperava-se por um jogo 

mais renhido entre as duplas 
moçambicana: José Mondlane 
e Osvaldo Mungo e do Bost-
wana: Jack e Chisawaniso, mas 

ficou assente que diante dos ts-
wanas mandamos nós. 

É isso aí. Depois de três 
triunfos nos Circuitos da Zona 
VI, Moçambique voltou a su-
perar o Bostwana, por 2-0, com 
os parciais de 21-13 e 21/18.

Foi um prémio inteira-
mente merecido para uma 
dupla que, à excepção do jogo 
de domingo, nas meias-finais, 
tiveram uma prestação sem-
pre muito coesa, tendo come-
tido a proeza de eliminar, nos 
quartos-de-final, uma dupla 
marroquina. 

Voltaram a fazer um jogo 
quase perfeito, do ponto de 
vista táctico e, tecnicamente, 
foram assertivos nas suas exe-
cuções, quer no bloqueio, no 
serviço, bem como na hora de 
finalizar. 

Ainadino e Jorge ficaram com a medalha de prata José/Osvaldo e Ana Paula/Vanessa com a de bronze

COMMONWEALTH

Jacira Ferreira termina
em quarto no judo

QUALIFICAÇÃO AO CHAN-2023

Definidos jogos da 
última eliminatória

Após afastar Eswatini, selecção do Botswana vai cruzar-se com Madagáscar

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Benfica recebe hoje 
dinamarqueses na Luz

Jacira (azul) ao ataque frente à irlandesa Jasmin Javadian, num combate que viria a perder

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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         REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE NAMPULA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01 /UGEA/TAPN/2022

O Tribunal Administrativo Provincial de Nampula convida, nos termos do nº 1 e 2 do art. 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, aos interessados, a apresentarem propostas fechadas, 

para os concursos abaixo descritos, na Secretaria Geral do mesmo, sita na Av. 25 de Setembro, (Edifício do extinto Tribunal Militar de Nampula) – 1º Andar, durante 
as horas normais do expediente.

N.º do Concurso
Objecto Modalidade

Limite de Entrega 
das Propostas

Data e Hora da 
Abertura

Legislação aplicável
Prazo do 
Concurso

11D000141/CP/2022

Conclusão de parte das obras de ampliação 

vertical do anexo das instalações do Tribunal 

Administrativo Provincial de Nampula

Concurso 

Público

24/8/2022

Hora: 10.00 horas

24/8/2022

Hora: 10.10 horas

Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março 21 Dias

11D000141/CP/0001/2022
Fornecimento de material de manutenção e 

reparação de bens móveis e imóveis

Concurso 

Público

25/8/2022

Hora: 8.30 horas

25/8/2022

Hora: 8.40 horas

Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março
21 Dias

11D000141/CP/0002/2022 Fornecimento de software de base
Concurso 

Público

25/8/2022

Hora: 10.30 horas

25/8/2022

Hora: 10.40 horas

Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março
21 Dias

11D000141/CP/0003/2022 Fornecimento de material de cama, banho e mesa
Concurso 

Público

25/8/2022

Hora: 14.00 horas

25/8/2022

Hora: 14.10 horas

Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março
21 Dias

Os concorrentes interessados poderão examinar os documentos de concurso e obterem mais informações na UGEA do Tribunal, ou através dos seguintes contactos: 

26215941 ou 823072854, durante as horas normais do expediente.

Nos termos da alínea c) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento retromencionado, convida-se aos concorrentes a procederem a inscrição no Cadastro Único.
Os concorrentes interessados deverão adquirir os cadernos de encargo no endereço acima indicado, no valor de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) não 

reembolsável.

Nampula, Agosto de 2022
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O DETENTOR da Taça de Mo-
çambique, União Desportiva do 
Songo, vai prosseguir a defesa 
do título na cidade da Beira, 
contra o Estrela Vermelha, se-
gundo ditou o sorteio dos oita-
vos-de-final, correspondentes 
à fase regional da prova.

Os “hidroeléctricos” apu-
raram-se na segunda posição 
na província de Tete, graças 
a um protesto julgado proce-
dente pelo Conselho de Disci-
plina da Associação Provincial 
de Futebol. No campo, o Songo 
perdeu diante do Ferroviário 
de Moatize, entretanto punido 

com derrota por alegada utili-
zação irregular de alguns joga-
dores.

Noutras partidas da região 
centro, o Ferroviário da Bei-
ra vai visitar FC Bagamoio, de 
Tete, enquanto o Sumeia FC de 
Mocuba, carrasco do Matched-
je local, terá a recepção do FC 
Soalpo, da cidade de Chimoio, 
província de Manica.

No sul do país haverá um 
clássico entre Desportivo e Cos-
ta do Sol, que afastaram na der-
radeira eliminatória da cidade 
as formações da Liga Desportiva 
e 1.º de Maio, respectivamente.

O Desportivo da Matola vai 
jogar com Black Bulls e o Estrela 
Vermelha terá pela frente, em 
Maputo, a Associação Despor-
tiva de Vilankulo. O represen-
tante de Gaza, Clube do Chi-
buto, vai encarar o vencedor da 
eliminatória entre Ferroviário 
de Maputo e Vulcano, por deci-
dir esta quarta-feira no Estádio 
da Machava.

No norte do país, o Baía de 
Pemba vai decidir o apuramen-
to com Ferroviário de Nacala, 
enquanto noutro duelo vão 
cruzar-se os “locomotivas” de 
Lichinga e Nampula.

MATCHEDJE e Maxaquene es-
tão firmes nas posições de apu-
ramento à fase regional sul do 
Campeonato Nacional de Fute-
bol da Segunda Divisão. Em par-
tidas inseridas na 17.a jornada na 
capital do país, os “militares” e 
“tricolores” voltaram a vencer.

O Matchedje aplicou-se a 
fundo para derrotar por 1-0 o 
Nacional, enquanto na baixa 
da capital do país o Maxaquene 
bateu o Ferroviário das Mahotas 
por 2-0, mantendo a distância 
sobre o Estrela Vermelha, que 
derrotou o Desportivo por 2-1.

O Mahafil atrasou-se ao 
perder 0-3 no seu próprio cam-
po diante da Black Bulls B, en-
quanto Águias Especiais perde-
ram 1-2 frente ao Costa do Sol B. 
Vulcano foi à casa da Académica 
ganhar por 0-2, enquanto o de-
safio entre a Liga Desportiva B e 
Racing terminou empatado sem 
golos. A jornada completa-se 
somente na quarta-feira com a 
realização da partida entre o 1.º 
de Maio e Ferroviário B.

Black Bulls, que não joga 
para a subida, é líder com 38 
pontos. Matchedje soma 35 
pontos, mais três que o Maxa-
quene, seguido pelo Estrela Ver-
melha, com 31 pontos. Mahafil 
(28), Vulcano (27), Nacional e 
Águias Especiais (25) e Despor-
tivo (24) são os clubes com pos-
sibilidades de seguir em frente.

DESPORTIVO DA MATOLA 
JÁ APURADO

Ao vencer o Mama’s Food 
por 2-0 em partida da Série B, 
o Desportivo da Matola con-
firmou sábado o apuramento à 
fase regional do campeonato.

A partida contou para a 
nona jornada na província de 
Maputo. Noutros jogos do gru-
po, Associação Jeito FC perdeu 
1-2 diante do Clube de Marra-
cuene e Clube dos Amigos der-
rotou Ximanganine FC por 2-1.

Pela Série A, Corrumana 
venceu por falta de comparên-
cia do Cross e ESFA bateu Clube 
da Manhiça por 2-0.

Desportivo da Matola é líder 
do seu grupo com 24 pontos, 
seguido por Ximanganine, com 
17, Jeito FC (14), Clube dos Ami-

gos (10), Clube de Marracuene 
(8) e Mama’s Food (6).

Na Série A, a ESFA reassu-
miu a liderança, agora com 14 
pontos, mais três que Atléti-
co de Marracuene e Clube da 
Manhiça. Corrumana tem oito 
pontos e Cross tem cinco pon-
tos.

FERROVIÁRIO ALCANÇA 
CLUBDE DE GAZA 

O Ferroviário de Gaza ven-
ceu por 1-0 na recepção ao 
Limpopo Futebol Clube de 
Mandlakazi e alcançou Clube 
de Gaza no topo do Campeo-
nato Provincial de Futebol de 
Gaza. A partida esteve inserida 
na sétima jornada.

Nesta ronda destaque igual-
mente para o triunfo (3-1) ca-
seiro alcançado pelo Clube do 
Chibuto diante do Clube Bilene.

As Águias Especiais vence-
ram, por seu turno, o Clube de 
Zongoene por 3-1 e passaram a 
somar oito pontos.

O Clube de Chilembene e a 
Penitenciária de Mabalane em-
pataram a um golo.

O Clube de Gaza e o Ferro-
viário lideram o “Provincial” 
com 16 pontos. O Clube do Chi-
buto soma 12 pontos, em ter-
ceiro. As Águias Especiais estão 
em quarto com oito pontos. O 
Limpopo FC é o quinto com sete 
pontos. Bilene soma seis, em 
sexto lugar; Chilembene soma 
cinco, em sétimo; e Penitenciá-
ria está em penúltimo com três 
pontos, tal como o Zongoene.

ZAVALA DERROTA 
MORRUMBENE 

A União Desportiva de Za-
vala cimentou a liderança do 
campeonato em Inhambane, 
após vencer ao apagar das luzes 
a aguerrida formação de Mor-
rumbene FC por uma bola sem 
resposta, somando 22 pon-
tos, contra 18 do Ferroviário 
de Inhambane, que é o novo 
segundo classificado, benefi-
ciando do empate a uma bola 
do Temusa com 17 de Maio. Os 
“locomotivas” da terra da boa 
gente foram a Massinga vencer 
o Sporting local por uma bola 
sem concorrência. 

O MAXAQUENE impôs a úni-
ca derrota ao Costa do Sol no 
Torneio de Abertura em bas-
quetebol sénior masculino da 
Cidade de Maputo, vencendo 
por 78-68, em jogo da sexta 
jornada disputado na noite do 
último sábado no pavilhão dos 
“tricolores” e que só foi deci-
dido durante o prolongamen-
to.

Com as duas equipas em-
patadas a 62 pontos no final 
dos 40 minutos regulamenta-
res, a decisão foi reservada para 
os cinco minutos do prolonga-
mento, período durante o qual 
a jovem formação “tricolor” 
marcou 16 pontos, contra ape-
nas seis do seu adversário.

Apesar da derrota, o Costa 
do Sol conquistou o Torneio de 
Abertura, fruto de seis vitórias 
e uma derrota, somando, por 
isso, 13 pontos.

Aliás, na sexta-feira, a 
equipa de Miguel Guambe ha-
via-se sagrado virtual vence-
dora da primeira prova oficial 
da época depois de derrotar 
as Águias Especiais por 92-44. 
Na mesma noite, Maxaquene 
A venceu Maxaquene B por 
81-57, A Politécnica levou de 
vencida os Bravos do Norte 
(95-46) e o Ferroviário de Ma-
puto A não teve dificuldades 
para derrotar o Ferroviário de 
Maputo B por 81-38. 

Já no sábado, no encerra-

mento do Torneio de Abertura, 
A Politécnica vergou o Ferro-
viário de Maputo B (54-38) e 
Águias Especiais venceram os 
Bravos do Norte (67-44).

Em femininos, Costa do 
Sol e Ferroviário de Maputo A 
não tiveram dificuldades para 
vencer o Maxaquene e A Poli-
técnica por 78-16 e 75-55, res-
pectivamente.

A prova foi ganha pelo Fer-
roviário de Maputo, que so-
mou 11 pontos, mais dois que o 
Costa do Sol. As “canarinhas” 
perderam dois pontos na “Se-
cretaria” devido ao uso irre-
gular das atletas Páscoa Matola 
e Inelda Chelene, reclamadas 
pelo Maxaquene.

QUALIFICAÇÃO PARA O CAN-2024

Moçambique-Senegal 
só em Março

A 
SELECÇÃO Nacio-
nal de Futebol só vai 
receber a sua con-
génere do Senegal 
no Estádio Nacional 

do Zimpeto em Março do 
próximo ano, na sequência 
das alterações do calendário 
da fase de eliminatórias de 
acesso à fase final do Cam-

peonato Africano das Nações 
- CAN 2023, a ser disputado 
nos meses de Janeiro e Fe-
vereiro de 2024 na Costa do 
Marfim.

As duas partidas entre os 
“Mambas” e o campeão afri-
cano em título terão lugar 
entre os dias 20 e 28 de Mar-
ço de 2023 e contam para a 

“Mambas” já não vão receber o Senegal em Setembro deste ano

terceira e quarta jornadas do 
Grupo L.   

A quinta jornada terá lu-
gar de 10 a 20 de Junho de 
2023, e Moçambique vai jo-
gar com o Benin, encerrando 
a fase de qualificação contra 
o Ruanda entre 4 e 12 de Se-
tembro de 2023.

As datas-FIFA inicial-
mente indicadas para os 
jogos das eliminatórias do 
CAN servirão para jogos par-
ticulares de preparação das 
selecções nacionais, com 
enfoque para as qualificadas 
para o Campeonato do Mun-
do agendado para Novembro 
e Dezembro deste ano. 

Moçambique ocupa ac-
tualmente a segunda posi-
ção do grupo, com quatro 
pontos, fruto da vitória na 
segunda jornada por 1-0 
contra o Benin e empate sem 
golos na jornada inaugural 
com o Ruanda. Senegal é lí-
der com seis pontos. Ruanda 
ocupa a terceira posição com 
um ponto e Benin é último 
sem qualquer ponto.

O CAN Costa do Mar-
fim-2023 foi adiado para o 
início de 2024 por “razões 
climáticas”, sendo o perío-
do inicialmente escolhido 
particularmente chuvoso 
naquele país da África Oci-
dental.

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

UD Songo prossegue 
defesa do título na Beira

BASQUETEBOL

Maxaquene impõe única
derrota ao Costa do Sol (78-68)

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

“Militares” e “tricolores” firmes
A segunda jornada da se-

gunda volta do Inhambanense 
foi ainda marcada pela primeira 
vitória do Nova Aliança da Ma-
xixe, que derrotou a Associação 
Desportiva de Vilankulo B por 
duas bolas sem resposta. Pró-
xima jornada, a terceira da se-
gunda volta, terá um apetecível 
Zavala - Sporting de Massinga, 
na vila de Quissico; Temusa 
defronta Morrumbene e 17 de 
Maio recebe Nova Aliança da 
Maxixe, enquanto o Ferroviário 
de Inhambane terá a visita da 

ADV B.

FERROVIÁRIO 
DE QUELIMANE 
E SUMEIA FC SOMAM 
E SEGUEM

O líder do campeonato 
na Zambézia, Ferroviário de 
Quelimane, venceu o Efwua 
de Namacurra por 0-3, en-
quanto o segundo classifica-
do, Sumeia FC, derrotou no 
“derby” de Mocuba o Mat-
chedje B, também por 3-0. No 
campo do Ferroviário de Que-

limane, Sporting bateu Fer-
roviário de Nicoadala por 1-0 
e Associação 3 de Fevereiro 
superou Djerre de Inhassunge 
por 3-1.

O Ferroviário de Queli-
mane lidera com 27 pontos, 
mais três que Sumeia FC, que 
é seguido por Djerre de Inhas-
sunge, 18 pontos. Sporting 
tem 17 pontos, 3 de Fevereiro 
tem dez pontos, Efwua e Ma-
tchedje B contam com nove 
cada, à frente do Ferroviário 
de Nicoadala, com apenas um.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O PRIMEIRO carregamento 
de cereais ucranianos deixou 
ontem o porto de Odessa, tal 
como previsto nos termos do 
acordo internacional com a 
Rússia, assinado em Istam-
bul, anunciou o Ministério da 
Defesa turco.

O Secretário-Geral das 
Nações Unidas, António Gu-
terres, “saudou calorosa-
mente” a saída do primeiro 
cargueiro com cereais ucra-
nianos, no quadro do acordo 
que visou levantar o bloqueio 
russo no Mar Negro.

“Guterres espera que 
este seja o primeiro de mui-
tos navios comerciais, em 
conformidade com o acordo 
assinado e que vai trazer es-
tabilidade e ajuda indispen-
sáveis à segurança alimentar 
mundial, em particular nos 
contextos humanitários mais 
frágeis”, considera a ONU em 
comunicado.  

Por seu turno, Peter Sta-
no, porta-voz principal do 
Alto Representante da União 
Europeia (UE) para a Política 
Externa, Josep Borrell, este 
“é o primeiro passo bem-
-vindo para mitigar a crise
alimentar global”.

Também o Secretário-
-Geral da NATO, Jens Stol-
tenberg reagiu ao feito al-

cançado no quadro do acordo 
internacional sob a mediação 
das Nações Unidas, agrade-
cendo também  à Turquia 
pelo seu “papel fulcral” nas 
negociações.

A Presidência russa con-
siderou “positiva” a saída do 
primeiro navio salientando 
esperar que todas as partes 
cumpram os acordos assina-
dos em Istambul.

“A saída do primeiro na-
vio é algo positivo. Espe-
ramos que todas as partes 
cumpram os acordos e que o 
mecanismo (de exportações) 
funcione de forma eficaz. É 
uma boa oportunidade para 
pôr à prova os mecanismos” 
assinados em Istambul pela 
Rússia, Ucrânia, Turquia e 
Nações Unidas, disse o por-
ta-voz do Kremlin, Dmitri 
Peskov.

O Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Ucrânia, 
Dmytro Kouleb, considerou 
a retoma das exportações 
de cereais “um alívio para o 
mundo”. 

“É um dia de alívio para 
o mundo, em particular para
os nossos amigos do Médio
Oriente, da Ásia e de Áfri-
ca, agora que os primeiros
cereais ucranianos saíram
de Odessa, após meses de

Inundações fazem 10 
mortos no Uganda
PELO menos 10 pessoas morreram devido a chuvas torren-
ciais e deslizamentos de terra no leste do Uganda no domin-
go, confirmaram ontem as autoridades. As chuvas afectaram 
particularmente a cidade de Mbale, onde arrastaram várias 
casas e veículos e destruíram plantações, enquanto em Se-
bei uma mulher e dois dos seus filhos morreram devido a 
deslizamento de terra. As inundações também causaram 
destruições na pontes e estradas entre Mbale e as cidades 
de Soroti, Tororo e Tirinyi, o que paralisou o tráfego na área, 
segundo o jornal ugandês “Daily Monitor”.  O porta-voz da 
polícia na região de Elgon, Rogers Taitika, disse haver regis-
to de quatro corpos recuperados. 

Oposição reclama     
vitória no Senegal
A OPOSIÇÃO senegalesa afirmou ontem ter obtido “uma 
maioria confortável” nas eleições para a Assembleia Na-
cional do Senegal, pouco depois da coligação presidencial 
ter reclamado vitória nas legislativas de domingo. Aminata 
Touré, cabeça de lista da coligação presidencial, afirmou no 
domingo que a coligação que encabeçou Benno Bokk Yakaar 
(Unidos em Esperança), liderada pelo partido do Presidente 
Macky Sall – Aliança para a República (APR) – tinha ganho 
30 dos 46 departamentos e circunscrições eleitorais do Se-
negal, incluindo as da diáspora, ao mesmo tempo que reco-
nheceu a derrota em Dacar, a capital. Os resultados globais 
provisórios serão apresentados o mais tardar sexta-feira, 
pela Comissão Nacional para o Censo dos Votos (CNRV), mas 
os meios de comunicação social locais e os principais mo-
vimentos políticos têm vindo a relatar resultados parciais 
desde domingo. 

PAIGC já pode           
realizar congresso
O TRIBUNAL de Relação da Guiné-Bissau considerou im-
procedente o recurso de agravo interposto por Bolom Con-
te e que impedia o Partido Africano da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC) de realizar o seu congresso, disse à Lusa fonte do 
partido. De acordo com a fonte, que cita um despacho da 
Câmara Cível e Comercial da comarca de Bissau do Tribunal 
de Relação, o PAIGC “já pode realizar o seu 10.º congresso”, 
sucessivamente adiado, por ordens judiciais, desde Feve-
reiro. A fonte do PAIGC avançou que o juiz considerou que 
Bolom Conte, “que se arroga ser militante do partido”, teria 
agido de “má-fé e de forma dolosa ao recorrer de uma deci-
são cuja instância já estava extinta” através de um despacho 
do tribunal. 

Nancy Pelosi começa 
digressão pela Ásia
A LÍDER do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosy, 
iniciou ontem em Singapura, uma digressão pela Ásia, mar-
cada pela questão de saber se incluirá uma controversa visi-
ta a Taiwan. Pelosi já abordou, entretanto, a questão com o 
primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, durante 
uma reunião realizada  ontem. De acordo com um comuni-
cado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de 
Singapura, Pelosi e Loong “trocaram opiniões sobre as res-
pectivas posições” em algumas questões-chave regionais e 
internacionais. A confirmar-se, a visita de Pelosi a Taiwan 
será a primeira de um presidente da câmara dos representan-
tes dos EUA desde 1997, quando o republicano Newt Gingrich 
foi àquela ilha. 

Seul, Tóquio e Washington 
em exercícios militares  
A COREIA do Sul, o Japão e os Estados Unidos iniciaram ontem 
exercícios militares de detecção de mísseis em águas próximas 
do Havai, em face de avanço do programa de armamento da 
Coreia do Norte. As autoridades militares sul-coreanas con-
firmaram o início dos exercícios, que contarão este ano com a 
participação da Austrália e do Canadá. Os três aliados procuram 
intensificar a sua cooperação em matéria de segurança ante o 
número recorde de testes de mísseis realizados por Pyongyang e 
à possibilidade deste conduzir em breve um novo teste nuclear. 
No planeamento dos exercícios está previsto o destacamento de 
oito navios de guerra e dois porta-aviões para o arquipélago que 
faz parte dos EUA e a realização de manobras para melhorar a 
colaboração entre as forças participantes em termos de detec-
ção, seguimento e transmissão de informação sobre mísseis ba-
lísticos.

Myanmar prolonga   
estado de emergência 
OS militares no poder em Myanmar prolongaram por mais seis 
meses o estado de emergência, em vigor desde o golpe de Esta-
do de Fevereiro de 2021, noticiaram ontem os “media” oficiais. 
O líder da junta, Min Aung Hlaing, pediu aos membros do Go-
verno militar que “o deixassem no poder por mais seis meses” 
até Fevereiro de 2023. Os 11 membros do Conselho Nacional de 
Defesa e Segurança “apoiaram unanimemente a proposta”, in-
formou o diário estatal. A junta declarou o estado de emergên-
cia, o que lhe confere plenos poderes, na sequência do derrube 
de Aung San Suu Kyi. Justificou o golpe com uma alegada fraude 
nas eleições gerais ganhas pelo partido pró-democracia de Suu 
Kyi, a Liga Nacional para a Democracia (NLD), em Novembro de 
2020. 

O 
SECRETÁRIO-GE-
RAL da ONU, Antó-
nio Guterres, alertou 
ontem sobre o perigo 
do “aniquilamento 

nuclear” global, lembrando 
que o mesmo está esquecido 
desde o auge da “Guerra Fria”.

“Até agora tivemos uma 
sorte extraordinária, mas ela 
não é uma estratégia ou um es-
cudo para evitar que as tensões 
geopolíticas se transformem 
num conflito nuclear”, frisou 
Guterres na abertura da con-
ferência dos 191 países signatá-
rios do Tratado de Não-Prolife-
ração Nuclear (TNPN).

“Hoje, a humanidade vive 
num mal-entendido, num erro 
de cálculo de aniquilamento 
nuclear”, insistiu, apelando à 
construção de um mundo “li-
vre de armas nucleares”. 

Após ter sido várias ve-

zes adiada desde 2020, devi-
do à pandemia da Covid-19, a 
10.ª conferência de revisão do 
TNPN, tratado internacional 
que entrou em vigor em 1970 
para impedir a propagação de 
armas nucleares, decorre até 26 
deste mês na sede das Nações 
Unidas, em Nova Iorque.

Para Guterres, a reunião é 
uma “oportunidade para for-
talecer o tratado e alinhá-lo 
com o mundo de hoje”, pelo 
que manifestou esperança de 
que o encontro possa consti-
tuir a “reafirmação do não-uso 
de armas nucleares”, mas que 
traga também “novos com-
promissos” de redução do ar-
senal.

“Eliminar as armas nuclea-
res é a única garantia de que 
nunca serão usadas”, acres-
centou.

“Em todo o mundo estão 

armazenadas cerca de 13.000 
armas nucleares e isto num 
momento em que os riscos de 
proliferação aumentam e as 
salvaguardas para impedir essa 
escalada estão a diminuir”, in-
sistiu, aludindo em particular 
às “crises” no Médio Oriente e 
na península coreana e à inva-
são russa à Ucrânia.

Em Janeiro deste ano, os 
cinco membros permanentes 
do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (China, Estados 
Unidos, França, Reino Unido 
e Rússia) comprometeram-se 
a “impedir a disseminação” 
nuclear, pouco antes de outro 
adiamento da conferência de 
revisão do tratado.

Na última conferência, rea-
lizada em 2015, as partes não 
chegaram a nenhum acordo 
sobre questões substantivas. 
(Lusa)

O PRESIDENTE dos Estados Uni-
dos pediu ontem à Rússia que ne-
gocie um novo acordo de controlo 
de armas nucleares e prove boa-fé, 
avisando a China que também deve 
reduzir os riscos. 

Numa declaração prévia à 10.ª 
Conferência de Revisão do Trata-
do de Não Proliferação de Armas 
Nucleares, que ontem teve início, 
Biden anunciou que a sua adminis-
tração quer negociar rapidamente 
“uma nova estrutura de controlo de 

armas para substituir o Novo START, 
quando este expirar em 2026”.

Implementado em 2011, o New 
Strategic Arms Reduction Treaty 
(Novo Tratado de Redução de Armas 
Estratégicas ou Novo START) limita 
o número de armas nucleares dos
Estados Unidos e da Rússia, sendo
considerado o único acordo de con-
trolo de armas remanescente entre
as duas potências.

A negociação de um acordo que 
substitua o Novo START exige, no 

entanto, “um parceiro disposto a 
operar de boa-fé”, disse. 

Por isso, argumentou, “a Rússia 
deve demonstrar que está pronta 
para retomar o trabalho de controlo 
de armas nucleares com os Estados 
Unidos”.

O Presidente norte-americano 
recordou que trabalhou no controlo 
de armas “desde os primeiros dias 
da sua carreira”, tendo  o Tratado 
de Não Proliferação (TPN) de armas 
nucleares sido sempre uma base do 

desenvolvimento de “limites recí-
procos e significativos de armas” 
entre os Estados Unidos e a Rússia.

“Mesmo no auge da Guerra Fria, 
os Estados Unidos e a União Sovié-
tica foram capazes de trabalhar jun-
tos para garantir uma estabilidade 
estratégica”, afirma na declaração 
ontem divulgada.

Alertou ainda a China que “tam-
bém tem a responsabilidade, como 
um Estado de armas nucleares do 
TNP e membro do P5 (os Estados 

que são membros permanentes do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas), de se envolver em nego-
ciações” para reduzir os riscos. 

Segundo os dados recentes do 
Instituto de Estocolmo de Investi-
gação para a Paz Internacional, re-
ferentes ao início de 2021, há nove 
países no mundo com armamento 
nuclear: Estados Unidos, Rússia, 
Reino Unido, França, China, Índia, 
Paquistão, Israel e Coreia do Norte. 
(Lusa)

O PRESIDENTE do Congresso 
Nacional Africano (ANC), Cyril 
Ramaphosa, disse que mem-
bros do partido no poder pe-
dem soluções extraordinárias 
e urgentes em consequência 
da crise originada pelo elevado 
custo de vida no país.

Os sul-africanos tiveram 
de lidar com o rápido aumento 
dos preços de uma variedade 
de bens devido a interrupções 
nas cadeias de valor globais, 
entre outros desafios.

Ramaphosa disse que os 
delegados da sexta conferên-
cia política do ANC, termina-

da no domingo, concordaram 
que o Governo deve agir com 
urgência para apoiar os con-
sumidores e empresas durante 
o período difícil.

“Também notamos com
grande preocupação o impac-
to de elevado custo de vida 
nas famílias sul-africanas e 
fizemos várias recomenda-
ções especificamente sobre o 
aumento dos preços dos com-
bustíveis e dos alimentos”, 
disse. 

“Mas essas medidas não 
serão bem-sucedidas, a menos 
que sejam adoptadas por todos 

os sectores da sociedade e que 
estejam envolvidos na sua for-
mulação e execução”, frisou 
Ramaphosa no seu discurso 
de encerramento do evento de 
três dias que foi realizado em 
Nasrec, sul de Joanesburgo.

“Esta conferência política 
nos dá esperança para o futuro 
do nosso movimento. Ele en-
viou um sinal claro para nossos 
membros, nossos apoiantes, 
para o povo deste país que, 
onde quer que nossos desafios, 
quaisquer que sejam nossas 
deficiências, o ANC está vivo”, 
disse. (EWN)

O PROCESSO de corrupção 
que decorre há mais de 20 
anos contra o ex-presidente 
sul-africano Jacob Zuma e o 
fabricante de armas francês 
Thales foi ontem adiado no-
vamente pelo Tribunal Su-
perior de Pietermaritzburg, 
sudeste da África do Sul.

O juiz Piet Koen decidiu 
adiar para 17 de Outubro o 
caso de corrupção, devi-
do a um recurso pendente 
no Tribunal Constitucio-
nal submetido pelo antigo 
chefe do Estado sul-africa-

no para que o procurador, 
o advogado Billy Downer,
seja afastado do julgamento
do caso.

Zuma, de 80 anos, e um 
representante do fabricante 
de armamento francês Tha-
les não compareceram on-
tem ao tribunal.

Em Maio, o juiz Piet 
Koen adiou o caso para on-
tem, afirmando que estava 
pendente uma decisão da 
presidente do Supremo Tri-
bunal de Apelação (SCA, na 
sigla em inglês), em Bloem-

fontein, centro do país.
A juíza Mandisa Maya, 

presidente do SCA, indefe-
riu posteriormente o pedido 
de recurso de Zuma ao in-
deferimento pelo juiz Koen, 
de um pedido especial na 
instância inferior em Pie-
termaritzburg, que pedia o 
afastamento do procurador 
do julgamento do caso.

A decisão foi anunciada a 
16 de Fevereiro pelo juiz Piet 
Koen, com o fundamento de 
que “lhe faltam argumentos 
razoáveis” para aceitar o 

afastamento do procurador.
Na sequência do inde-

ferimento da juíza Maya, o 
ex-presidente recorreu ao 
Tribunal Constitucional da 
África do Sul.

Zuma e a Thales enfren-
tam acusações de fraude, 
extorsão, corrupção, evasão 
fiscal e lavagem de dinhei-
ro. O fabricante francês do 
sector da Defesa enfrenta 
também acusações de cor-
rupção e branqueamento de 
capitais. Ambos têm negado 
as acusações. (Lusa)

Guterres alerta sobre o perigo 
de “aniquilamento nuclear”

Guterres apela à construção de um mundo livre de armas nucleares
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Biden pede à Rússia novo 
acordo para controlo mútuo

Primeiros cereais saem 
do porto de Odessa  

ANC pede soluções urgentes 
em face de custo de vida

bloqueio”, disse o ministro 
através de uma mensagem 
difundida através da rede so-
cial Twitter. 

A Rússia e a Ucrânia assi-
naram, a 22 de Julho, acordos 
separados com a Turquia e as 
Nações Unidas, abrindo ca-
minho para a Ucrânia expor-
tar 22 milhões de toneladas 
de cereais e outros produtos 
agrícolas. Os acordos tam-
bém permitem à Rússia ex-
portar cereais e fertilizantes. 
(Lusa)

CASO DE CORRUPÇÃO

Adiado de novo o julgamento de Zuma
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