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PUBLICIDADE

Economia

AUTÁRQUICAS DE 2023

Censo eleitoral será
de Fevereiro a Abril

O 
RECENSEAMENTO 
eleitoral de raiz para 
as sextas eleições au-
tárquicas de 2023 vai 
decorrer de 20 de Fe-

vereiro a 5 de Abril próximos 
em todas as áreas de jurisdição 
administrativa dos municí-
pios.

O período do censo foi 
aprovado pelo Conselho de 
Ministros, reunido ontem em 
Maputo na sua 26ª Sessão Or-
dinária, e segue-se à propos-
ta apresentada recentemente 
pela Comissão Nacional de 
Eleições (CNE).

Com efeito, a decisão do 
Governo foi anunciada numa 
altura em que a CNE concluiu a 
instalação das comissões pro-
vinciais e distritais de eleições.

As eleições autárquicas es-
tão agendadas para 11 de Ou-
tubro de 2023.

Entretanto, ainda na ses-
são de ontem, o Conselho de 
Ministros apreciou e aprovou 
também o balanço do Plano 
Económico de Social e Orça-
mento do Estado (PESOE) as-
sim como a balança comercial 
referente ao primeiro semestre 
deste ano.  

De acordo com os dados 
apresentados, a execução do 
orçamento revela que a co-
brança de receitas do Estado 

O período do recenseamento eleitoral foi aprovado pelo Conselho de Ministros
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A PROCURADORIA-GERAL da Repúbli-
ca (PGR) anunciou ontem que decorrem 
preparativos para a interposição de mais 
um recurso ao Tribunal de Apelação da 
África do Sul no tocante à extradição do 
antigo ministro das Finanças, Manuel 
Chang.

O facto foi revelado pelo Procurador-
-Geral-Adjunto, André Cumbi, no Semi-
nário de Engajamento Estratégico entre o
Gabinete do Provedor de Justiça e a PGR.

Segundo Cumbi, apesar de os recur-
sos já interpostos pela PGR terem sido re-
provados pelas autoridades sul-africanas, 
ainda existe espaço legal para que Mo-
çambique possa recorrer, novamente, da 
decisão de extraditar o antigo governante 
para os Estados Unidos da América (EUA).

“A nível da PGR estamos a fazer um 
estudo para uma possível decisão defini-
tiva relativamente a este processo. Dentro 
dos prazos estabelecidos pela legislação 
sul-africana haverá uma posição de Mo-
çambique relativamente à matéria”, disse 
Cumbi.

A última decisão do tribunal sul-afri-
cano abre espaço para que o antigo minis-
tro seja entregue às autoridades norte-a-
mericanas.

A 23 de Agosto de 2021 o ministro da 
Justiça e Assuntos Correccionais da Áfri-
ca do Sul, Ronald Lamola, decidiu extra-
ditar Manuel Chang para Moçambique. 
A decisão tomada por Lamola foi chum-
bada pelo Tribunal Supremo, invocando 
falta de consistência com a Constituição 
sul-africana aprovada em 1996. Chang 
foi detido em Dezembro de 2018 no Ae-
roporto Internacional O.R. Tambo, em 
Joanesburgo, África do Sul, a caminho 
de Dubai. A detenção aconteceu no âm-
bito de um mandado de captura emitido 
pela Justiça norte-americana, que acusa 
o ex-ministro das Finanças de envolvi-
mento em crimes financeiros relacio-
nados com as dívidas não declaradas.
Os EUA e Moçambique reclamam a ex-
tradição do antigo ministro para es-
clarecer o seu papel na contratação de
empréstimos num montante de mais de
2.2 mil milhões de dólares entre 2013 e
2014 nas filiais britânicas dos bancos de
investimentos Credit Suisse e VTB da Rús-
sia.

Entretanto, as autoridades judiciais 
moçambicanas queixam-se de tratamen-
to diferenciado por parte da África do Sul 
no tocante aos procedimentos legais de 

apresentação de recursos à extradição do 
antigo governante moçambicano para os 
Estados Unidos da América.

Fonte do “Notícias” ligada ao processo 
disse não se compreender que, apesar de 
a decisão do Tribunal Supremo sul-africa-
no não determinar a extradição imediata 
do antigo ministro para os EUA, nenhum 
deles esteja a ser aceite pelos tribunais do 
país vizinho.

“O que notámos é que estão a dar 
tratamento diferenciado a Moçambique, 
porque nas três vezes em que o Fórum de 
Monitoria ao Orçamento (FMO) apresen-
tou recursos os pedidos foram imediata-
mente aceites e a decisão suspensa. Agora 
que é a nossa vez nem um recurso sequer 
querem aceitar. Aliás, tudo indica que não 
querem receber nenhum dos nossos re-
cursos, porque não têm fundamento legal 
para não proceder”, referiu a fonte. 

A fonte reiterou que os processos au-
tónomos abertos no país contra Chang 
aguardam pela extradição do antigo go-
vernante para que os julgamentos tenham 
lugar. Inclusivamente, segundo apontou, 
é por esta via que se irá conseguir recupe-
rar o prejuízo causado ao Estado moçam-
bicano. 

EXTRADIÇÃO DE MANUEL CHANG

PGR prepara
mais um recurso

O GABINETE Central de 
Combate à Corrupção 
(GCCC) considera haver uma 
tendência crescente de casos 
envolvendo funcionários e 
agentes do Estado, com des-
taque para os da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM), dos Serviços Nacio-
nais de Investigação Crimi-
nal (SERNIC) e de Migração 
(SENAMI) e ainda da magis-
tratura judicial.

Só no primeiro semestre 
deste ano foram tramitados 
1373 processos suspeitos em 
todo o país, tendo resultado 
em 518 despachos de acusa-
ção por se ter constatado a 
existência de fortes indícios 
de cometimento do crime, 
segundo avançou ontem, em 
conferência de imprensa, 
o porta-voz do GCCC, Ro-
mualdo Johnam.

Sem apresentar dados 
comparativos em relação a 
igual período de 2021, Ro-
mualdo Johnam assumiu que 
o aumento é preocupante, a
avaliar pelo número de pro-
cessos que deram entrada e
dos que foram acusados no
presente ano.

Justificando a ênfase nos 
sectores do Interior e da Jus-
tiça, explicou que no espaço 

temporal em causa houve 
entrada de processos envol-
vendo todos os outros se-
guimentos do Estado. “Des-
tacamos estes pelo elevado 
índice de casos, uma vez que 
noutros tivemos em número 
diminuto”, referiu.

Em relação ao envolvi-
mento de agentes da PRM, 
Johnam disse que foram acu-
sados 59 membros, maiori-
tariamente por prática dos 
tipos legais de corrupção 
passiva para acto ilícito e 
abuso de cargo ou função.

Segundo explicou, tra-
ta-se de elementos afectos à 
Polícia de Trânsito, que soli-
citaram ou receberam valo-
res de automobilistas na via 
pública para a não emissão 
de multas e/ou outras pena-
lizações por violação às nor-
mas do Código de Estrada, 
sobretudo no que ao excesso 
de velocidade diz respeito.

“Portanto, isto propicia a 
contínua ocorrência de aci-
dentes de viação, causando 
luto nas famílias, para além de 
avultados danos materiais”, 
considerou Romualdo Joh-
nam.

Quanto aos investigadores 
do SERNIC o porta-voz refe-
riu que há 11 também funcio-

ENVOLVENDO AGENTES DO ESTADO

Cresce número de
casos de corrupção

nários do SERNIC acusados de 
prática de crimes de corrup-
ção, abuso de cargo ou função 
e simulação de competên-
cias, manifestando-se, na sua 
maioria, através de cobranças 
ilícitas visando favorecer os 
arguidos.

Destaca-se ainda a acu-
sação de quatro processos 
contra funcionários do SE-
NAMI relacionados com co-
branças indevidas de valores 
para a emissão de passa-
portes, renovação de Docu-
mentos de Identificação e 

Residência de Estrangeiros 
(DIRE), entre outros.

“Relativamente aos ma-
gistrados, dois eram juízes 
dos tribunais judiciais das 
províncias de Maputo e Gaza 
e foram indiciados de cri-
me de peculato. O terceiro 
caso é de um juiz do Tribu-
nal Judicial da Província do 
Niassa, que foi indiciado de 
crime de corrupção contra 
magistrados e agentes de in-
vestigação criminal, assim 
como falsificação de docu-
mentos”, disse.

no primeiro semestre deste 
ano foi de 133.895,0 milhões 
de meticais, correspondente a 
45,6 por cento da meta anual, 
contra 127.421,9 milhões de 
meticais no mesmo período de 
2021. 

A despesa realizada si-
tuou-se em 174.187,2 milhões 
de meticais, o equivalente a 

uma realização de 38.7 por 
cento do OE de 2022, contra 
165.853.0 milhões de meticais 
de 2021.  

Relativamente à balança 
comercial do sector agrário, 
no primeiro semestre deste 
ano foi registada uma evolu-
ção exponencial das exporta-
ções agrícolas, de 183 milhões 

de dólares em 2021 para cerca 
de 310 milhões de dólares em 
igual período do ano em cur-
so. 

Por causa desta evolução, 
o défice na balança comercial
situou-se em cerca 30 milhões 
de dólares, bastante influen-
ciado pela importação de óleo
alimentar e trigo. 

EDM aposta na interligação
com os países da região
A REDE eléctrica de Moçambique es-
tará ligada, a curto prazo, às do Ma-
lawi, Tanzania, Zimbabwe, Zâmbia, 
entre outros países, para melhorar a 
transacção de energia no quadro da 
iniciativa Southern African Power 
Pool (SAPP), que visa coordenar o 
sector eléctrico a nível da região aus-
tral.

A informação foi partilhada on-
tem, em Maputo, pelo administrador 
para a Área de Desenvolvimento de 
Negócios na Empresa Electricidade 
de Moçambique (EDM), Pedro Ngue-
lume.

Assim, a EDM está a trabalhar, 
em parceria com o Banco Mundial e 
a SAPP, na busca de financiamento 
de infra-estruturas de transporte de 
energia eléctrica na região austral.

“O nosso país faz transacções 
de energia com outros países e nes-
te momento é um dos actores mais 
activos do mercado regional. Assim, 
precisa de linhas de transporte de 
energia para que, a curto prazo, possa 
implementar melhor os projectos e 
garantir que os recursos energéticos 

possam ser disponibilizados para a 
região”, disse.

O administrador precisou que o 
Banco Mundial tem estado a se esfor-
çar em congregar todos os membros 
no sentido de atrair e facilitar finan-
ciamento para a implementação dos 
programas de partilha dos recursos 
energéticos.

“Neste momento temos os pro-
jectos de interligação em vários está-
gios, não sendo possível quantificar, 
com exactidão, o montante necessá-
rio para a instalação de toda a rede”, 
disse.  Os projectos de interligação 
entre Moçambique com cada um da-
queles países da África Austral estão 
em estágios diferentes.

Nguelume esclareceu que cada 
uma das linhas, com níveis de 400 a 
450 quilovots, terá o nível de utiliza-
ção diferente da outra. 

A implementação do programa, 
segundo Nguelume, vai permitir a 
concretização do grande objectivo de 
tornar o país eixo regional no sector 
de energia e atrair mais receitas para 
Moçambique. 

Moçambique pretende aumentar as exportações de energia para os 
países da região

Poluição dos rios atenta
contra a saúde pública

Zona costeira exemplo
de restauração do mangal

Material adicional confere 
“musculatura” ao projecto

TEMA central do “Económico” 
desta semana inserido nesta edição 
e também disponível em www.
jornalnoticias.co.mz

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 3 de Agosto de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

China elimina taxas para
importações moçambicanas

Airlink passa a ligar 
Maputo à Cidade do Cabo
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Centrais

Material adicional confere
“musculatura” ao projecto

ENERGIA PARA TODOS

A ESPOSA do Presidente da República inicia hoje 
uma visita de trabalho de quatro dias à província de 
Inhambane. Durante a sua estada, Isaura Nyusi es-
calará a localidade de Cupo, no distrito de Funha-
louro, onde dirigirá a cerimónia de inauguração de 
um centro de saúde e proceder ao lançamento da 
Semana Mundial do Aleitamento Materno na cida-
de de Inhambane. Acompanham a Primeira-Dama o 
Ministro da Saúde, Armindo Tiago, e o Vice-Ministro 
da Terra e Ambiente, Fernando Bemane de Sousa.

Isaura Nyusi trabalha
em Inhambane

ARA-Sul e WWF 
limpam bacia do Umbelúzi 

A ADMINISTRAÇÃO Regional das Águas do Sul (ARA-
-Sul), em coordenação com o Fundo Mundial para a
Vida Selvagem (WWF) Moçambique, está a limpar a
bacia do rio Umbelúzi, no distrito de Boane, província
de Maputo. A campanha de limpeza    é realizada com
o objectivo de retirar as plantas aquáticas invasoras que 
se encontram  ao longo do leito do rio, facto que vai 
melhorar a qualidade e quantidade de água disponível, 
para além de ajudar no monitoramento e gestão dos re-
cursos hídricos.
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EM 2005 fundou-se a Associação dos Amigos e Simpati-
zantes de Cuba, actualmente liderada por Mário José, que 
descreve a ilha como, já nos anos 1980, uma “Europa” 

“Tinha todas as condições possíveis de achar nos dias 
que correm em vários países ocidentais”, justificou.

Guarda o sonho de ver Moçambique no mesmo pata-
mar, tanto que explicou ter sido esta a visão de Samora 
Machel ao mandar moçambicanos estudarem naquela na-
ção. 

A associação está a organizar diversas actividades, na 
sequência dos 45 anos da criação das Escolas Moçambi-
canas, e recentemente dinamizou um trabalho voluntário 
no bairro da Munhuana, antigo bairro Indígena, na cidade 
de Maputo. A iniciativa consistiu na limpeza de valas de 
drenagem visando contribuir para a restauração, preser-
vação e saneamento do ambiente, numa perspectiva de 
cidadania e transmissão de valores a novas gerações.

“Nós ensinamos o movimento voluntário, mas esque-
cemos de o praticar. Nos anos que seguiram à indepen-
dência sabíamos organizar os nossos bairros, mas já es-
quecemos isso”, disse.

Não houve um critério específico para a escolha da 
zona beneficiária de limpeza, mas também pesou a histó-
ria do local que acolheu figuras como o pintor Noel Lan-
ga, os escritores Aldino Muianga e Juvenal Bucuane, bem 
como o bailarino e coreógrafo David Abílio, antigo direc-
tor da Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD). 

“Somos produtos de uma independência e sabemos 
que o bairro era de pessoas mais reles, e queremos dizer de 
viva voz que vamos prestar atenção a este bairro”, disse 
Mário José, chutando: “este bairro já não é mais indígena”.

DEPOIS do Róssia, os outros 
estudantes foram àquele país 
latino-americano de avião. So-
mente o primeiro grupo teve o 
privilégio de subir neste barco 
histórico.

Em 1981, por exemplo, hou-
ve um grupo que lá se fez. Dele 
fazem parte Cremilde Langa, 
médica veterinária, formada na 
União Soviética e que neste ter-
ritório fez o curso básico. 

Ela guarda boas memó-
rias da terra de Fidel Castro. 
Foi seleccionada em Chimoio, 
província de Manica, onde fre-
quentava a Escola Secundária 
Joaquim Mara. “Éramos duas 
meninas e dois rapazes. Vie-

ram muitos de outros distritos e 
juntaram-se a nós em Maputo, 
onde começamos a aprender a 
conviver como irmãos”, lem-
brou.

Diz que vivia e estudava na 
Escola Secundária Básica do 
Campo Samora Moisés Machel, 
um espaço isolado rodeado de 
um riacho e árvores como to-
ranjeiras, cocal e casuarinas. 
Estas últimas serviam de lençol 
e quebra vento.

Referiu que o local mais 
próximo de onde estava era 
uma academia para etíopes, 
mas a distância era um pouco 
longa, quase três quilómetros. 
“Para vermos residências tí-

nhamos que sair do campo para 
a cidade La Fe ou Nueva Gero-
na”, lembrou.

Afirmou que por serem os 
moçambicanos dos primeiros a 
embarcar nesta aventura foram 
os pioneiros a lidar com o povo 
cubano. A experiência foi boa 
porque pareciam filhos daquela 
terra.

“A irmandade de um estu-
dante em Cuba é incomparável 
a de qualquer outro sítio”, clas-
sificou, referindo ainda que, na 
década de 1980, teve que vol-
tar a Moçambique e enfrentar 
a guerra dos 16 anos. “Foi um 
balde de água fria, uma readap-
tação difícil”, comentou.
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MOÇAMBIQUE E CUBA

A longa viagem estudantil
e o fraternal abraço a Fidel
O 

NAVIO Róssia está 
estacionado na Rús-
sia. Exibe-se! É uma 
embarcação histórica, 
um museu com cerca 

de 124 metros de comprimen-
to, mais de 12 de largura e oito 
andares. É tão enorme que ao 
observá-lo é quase impossível 
não procurar desvendar os seus 
mistérios.

É tanta a história do Róssia, 
que envolve vários países como 
Moçambique, Rússia, Cuba, An-
gola, Alemanha e Senegal. 

Até certa altura, o barco per-
tencia à Alemanha, mas passou 
para as mãos dos russos depois 
da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) como um dos tro-
féus da vitória da antiga União 
Soviética (URSS) contra os ale-
mães, conforme contou Lisboa 
Machavane, professor na Aca-
demia de Ciências Policiais (ACI-
POL), em Maputo.  

Lisboa Machavane, mestre 
em Ciência Política e Estudos 
Africanos e Doutor em Estudos 
Estratégicos e Internacionais, 
lembra-se que apanhou a em-
barcação com vários moçam-
bicanos. Ia à Cuba, na América 
Latina, naquela que foi a última 
viagem do Róssia.

O acontecimento remonta a 
1977, dois anos depois de Samora 

Machel (1933-1986) proclamar 
a independência nacional, assi-
nalando o fim do colonialismo 
português.

Aquele país era encarado 
como uma das chaves para o de-

senvolvimento de Moçambique, 
nação jovem que enfrentava vá-
rios desafios, mas possíveis de 
ultrapassar através de uma forte 
aposta na educação. 

É a pensar assim que, poucos 

meses depois de o então Presi-
dente cubano Fidel Castro (1926-
2016) visitar Moçambique, em 
1977, e protagonizar um caloro-
so aperto de mão com o saudo-
so Presidente Samora Machel, 

registado para a posteridade na 
Beira, o nosso país organizou a 
viagem do primeiro grupo de 
estudantes para irem formar-
-se em Cuba. Os primeiros saí-
ram em Setembro do mesmo 

Minutos de tensão na África do Sul
ENTRE os tripulantes estavam 
Aniceto Dimas e Lisboa Macha-
vane. Lembram-se que todos 
os viajantes se concentraram 

em Maputo e deste ponto saí-
ram a 4 de Setembro de 1977. 
“Foi uma viagem muito tran-
quila e divertida”, contou. 

Entretanto, o Róssia não 
navegou totalmente sem obs-
táculos. Provavelmente no se-
gundo dia - o entrevistado não 
tem certeza - o barco foi inter-
pelado pelas forças aérea e naval 
sul-africanas, controladas pelo 
regime de segregação racional 
“apartheid” (1948 e 1994). 

Eram por aí 16.30 horas, 

afirma, quando no Cabo da Boa 
Esperança aviões “sobrevoaram 
o barco que nos transportava e 
ficamos com medo de sermos 

bombardeados”. O governo da 
África do Sul, explicou, sabia 
que o barco transportava alunos 
para América, pois a sua partida 
havia sido muito noticiada nas 
rádios. Houve boatos segundo 
os quais Samora Machel havia 
vendido crianças para produzir 
cana-de-açúcar em Cuba. 

Lisboa Machavane, por seu 
turno, referiu que as rádios “Voz 
Quizumba” e “Voz da Améri-
ca”, por exemplo, “diziam que 
a ‘viagem’ era como se fosse o 

reeditar da escravatura”, razão 
pela qual foram interpelados. 

As fontes recordam que a 
inspecção sul-africana durou 
cerca de 10 minutos, mas pa-
recia uma eternidade. Contam 
que o pavor tomou conta deles 
porque a aventura poderia aca-
bar naquele mesmo instante 
caso fossem atacados. 

“Ficamos com medo de ser-
mos bombardeados”, avançou 
Aniceto Dimas, acrescentando 
que a tensão acabou quando os 
militares abandonaram o mar. 
A partir daí não houve grandes 
constrangimentos. 

O Róssia continuou a nave-
gar. Teve duas paragens obriga-
tórias em Angola e no Senegal. 
Em ambos países, o navio foi 
carregando mais tripulantes 
cujos líderes das suas nações 
acreditavam que a solução para 
os problemas dos seus países 
estava na educação.

“Tudo aquilo era muita coi-
sa para um grupo de jovens, 
crianças, posso dizer, que esta-
vam a sair com a missão especí-
fica de estudar e trazer a ciência 
e tecnologia para Moçambique, 
como dizia Samora Machel”, 
justificou Machavane.

O entrevistado salientou 
que não era possível se livrar 
das dúvidas porque ninguém 
sabia para onde exactamente 
ia, embora o destino estivesse 
idealizado nas suas mentes.

Do Senegal atravessaram o 
oceano Atlântico rumo à Cuba. 
Chegaram um mês depois, 
precisamente no dia 4 de Ou-
tubro. 

“Como o barco era grande, 
não foi até ao porto de Nova 
Gerona. Parou no meio, veio 
outro da cidade e desembar-
camos no mar. Não fizemos 
transbordo, mas todos nós es-
távamos animados com o facto 
de termos chegado”, contou.

Explicou que assistiu à 
inauguração de duas escolas 

moçambicanas, respectiva-
mente, Eduardo Mondlane, 
em homenagem ao fundador e 

primeiro presidente da Frente 
de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), e Samora Machel, 
proclamador da independência 
nacional e fundador do Estado 
moçambicano.  Aniceto Di-
mas lembra que mais tarde se 
inauguraram outras duas aca-
demias, nomeadamente 25 de 
Setembro, data do início, em 
1964, da luta armada de liber-
tação nacional, e 28 de Janeiro, 
que deveria se chamar Fidel 
Castro.

“Os cubanos têm os seus 

princípios e Fidel foi um lí-
der que não aceitou dar o seu 
nome a instituições. Mas 

Mário José 

Cremilde Langa

Estudar no “deserto”

Cidadania 
como legado

Róssia: um navio carregado de história

www.tsevele.co.mz
info@tsevele.co.mz

UMA EXALTAÇÃO À VIDA

Dança mapiko como 
símbolo de resistência
MAPIKO é uma manifestação cultural do povo 
Maconde, originária da província de Cabo Del-
gado, Norte de Moçambique. 

É também o nome da máscara utilizada 
na execução da dança. Caracterizada por uma 
mistura de encenação, música e bailado ao som 
do batuque e cantos tipicamente tradicionais. 
Ela é rodeada de mistérios e segredos.

Entre os makondes acredita-se que haja 
uma conexão entre a máscara usada na dança 
e o imaginário espiritual. Por um lado, o ma-
piko representa a arte e excelência do espírito 
de imaginação expresso na arte makonde atra-
vés da escultura à base de pau-preto. Por outro, 
mapiko significa resistência do povo makonde 
à conquista por outros povos africanos, árabes 
e europeus.

A máscara mapiko é tradicionalmente usa-
da em cerimónias públicas e ritos de iniciação 

masculina. É aqui onde começa a revelação do 
mistério escondido envolto da máscara e a sua 
exclusividade de uso só para os homens. 

Tudo começa nos ritos de iniciação mascu-
lina, onde são evocados os espíritos makonde 
mais valentes, para serem passados aos rapazes 
prestes a se tornarem “homens” e continuado-
res do espírito guerreiro.

Os rapazes mascarados representam lide-
rança, coragem e comando. A máscara tam-
bém mostra uma forma de disfarce, para não 
ser reconhecido pelo inimigo, que em algumas 
ocasiões pode ser da mesma linhagem.

A manifestação mapiko é, portanto, a re-
presentação simbólica da valentia, coesão, 
bravura e resistência contra qualquer tipo de 
opressão.

Escrito por Emanuel Mahira para Tsevele

ano, depois de ambos estadistas 
terem, arquitectado a viagem 
numa época em que os índices 
de analfabetismo eram elevadís-
simos em Moçambique. E assim 
também naquele país da Améri-
ca Latina nasciam as Escolas Mo-
çambicanas em Cuba, resultan-
tes da solidariedade, amizade e 
cooperação entre ambas nações. 

E, 45 anos de criação, vários 
estudantes juntaram-se para 
recordar os principais marcos 
desta epopeia heroica, assegu-
rando que, mais do que formar 
estudantes, com o seu projecto, 
Moçambique e Cuba cristaliza-
ram relações e criaram condições 
para “construir” homens imbuí-
dos de ideais patrióticos.

Por exemplo, Aniceto Di-
mas lembra que, embora estejam 
desativadas desde o ano 2000, 
muitos estudantes, hoje quadros 
de grande quilate na gestão do 
Estado, e não só, lembram a im-
portância dessa decisão tomada 
pelo Presidente Samora Machel 
para o país. É por isso que até 
hoje juntam-se para celebrar e 
rememorar.

O barco Róssia foi chama-
do para transportar o primeiro 
grupo de estudantes das Esco-
las Moçambicanas, formado por 
mais de 800 adolescentes de 
quase todos os distritos do país.

Lisboa Machavane

Aniceto Dimas

como Moçambique estava a 
propor que devia ter alguma 
referência desta ilha, a escola 
acabou tendo o nome de 28 de 
Janeiro, data natalícia de José 
Martins, herói nacional cuba-
no”, referiu. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

REQUALIFICAÇÃO DE CHAMANCULO “C”

Plano de Pormenor já 
na Assembleia Municipal

O 
PLANO de Pormenor 
para a requalificação 
do bairro de Chaman-
culo “C”, distrito mu-
nicipal Nhlamankulu, 

na cidade de Maputo, acaba 
de ser submetido à Assembleia 
Municipal para a sua aprecia-
ção.

O vereador para o Ordena-
mento Territorial, Ambiente 
e Urbanização, no Conselho 
Municipal de Maputo (CMM), 
Silva Magaia, disse que a va-
lidação do instrumento vai 
permitir a mobilização de mais 
recursos para dar continuidade 
ao projecto de transformação 
do bairro, cuja primeira fase 
está em curso desde 2005.

Trata-se de uma inicia-
tiva do CMM, orçada em 30 
milhões de euros (1,9 mil mi-
lhões de meticais), financia-
dos pela Cooperação Italiana 
e outras organizações. O diri-
gente apontou que a maioria 
dos munícipes tem aderido ao 
processo.

“Estamos a reorganizar o 
bairro para que cada quintal te-
nha acesso à rua. Actualmente, 
verificamos becos com 60 a 80 
centímetros, o que dificulta a 
entrada de famílias nas suas 
casas, pior quando é necessário 
acorrer a uma emergência, seja 
de uma ambulância, dos bom-
beiros ou mesmo de carrinha 
de tracção animal para a reco-

lha do lixo”, relembrou.
Destacou que já foram alar-

gadas ruas em alguns quartei-
rões, de 80 centímetros para 
três metros. Magaia afirmou 
que, com o procedimento, 
será possível definir os quin-
tais para, posteriormente, se 
desenhar uma planta topográ-
fica e emitir um comprovativo 
de Direito do Uso e Aprovei-
tamento de Terra (DUAT) aos 
munícipes.

“Com DUAT, as famílias já 
podem edificar uma casa de 
madeira e zinco, em vez de 
uma de construção com o ma-
terial convencional, que pode-
rá ser licenciada pelo municí-
pio”, indicou.

A fonte referiu que a re-
qualificação do Chamanculo 
“C” não prevê indemnizações 
às famílias, porém a edilidade 
tem realinhado as vedações 
de material convencional e até 
reconstruido sanitários melho-
rados.

Magaia entende que, 
com a ampliação das ruas, 
o bairro poderá desenvolver 
ainda mais, sobretudo no 
que concerne ao abasteci-
mento de água, o forneci-
mento de energia eléctrica, 
sistema de saneamento e 
implantação de empreen-
dimentos económicos que 
vão aumentar a renda do 
distrito municipal. 

Plano de requalificação de Chamanculo “C” já está na Assembleia Municipal

DEZENAS de residên-
cias continuam alagadas, 
mesmo após o fim da épo-
ca chuvosa 2021/2022, no 
bairro Magoanine “A”, na 
cidade de Maputo, situa-
ção que coloca em risco a 
saúde dos moradores.

Há também ruas que 
continuam com a tran-
sitabilidade condiciona-
da, facto que preocupa os 
moradores devido à pro-
babilidade de eclosão de 
doenças hídricas. 

A chuva parou há mais 
de dois meses, mas as 
marcas continuam pre-
sentes no bairro.  As águas 
pluviais invadiram resi-
dências, levando algumas 
famílias a procurarem 
abrigo em outras zonas.

Sara Manhice, chefe-
-adjunta do quarteirão 
53, contou que pelo me-
nos doze famílias aban-

donaram as residências 
devido à água das chuvas 
que inundou quintais e 
casas.

“Estas famílias tiveram 
de abandonar a zona para 
se acomodar em residên-
cias de pessoas próximas 
ou arrendar em áreas se-
guras, o que acarreta mais 
custos”, disse.

Manhice afirmou que a 
construção de valas ou de 
bacia de retenção de águas 
pluviais ajudaria, sobre-
maneira, a minimizar o 
drama dos residentes.

Nosta Chaúque, resi-
dente, contou que mes-
mo após o fim do perío-
do chuvoso, a água não 
é evacuada ou absorvida 
pela terra e a mesma ul-
trapassa 50 centímetros 
de altura. 

“A água da chuva 
inundou quintais e ruas, 

por isso para circular tor-
na difícil”, disse.

Entretanto a delegada 
do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Ris-
co de Desastres (INGD) na 
cidade de Maputo, Esseli-
na Muzima, disse ao “No-
tícias” estar em curso um 
trabalho a nível do distrito 
municipal KaMubukwa-
na com vista identificar 
as famílias afectadas pelas 
inundações . 

“Parte da intervenção 
para solução do problema 
está a decorrer lentamen-
te porque envolve muitos 
recursos e está na respon-
sabilidade do município”, 
disse.

Referiu que a solução 
para o problema de inun-
dações nesta zona resi-
dencial é a construção de 
uma infra-estrutura para 
escoar a água das chuvas.  

Há famílias a conviver 
com águas nos quintais

Famílias continuam a viver com água nos quintais em Magoanine “A”

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

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  149/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 02 Agosto
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,24           64,50     63,87

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,82            3,90      3,86
  Botswana             Pula             5,05            5,15      5,10
  eSwatini             Lilangueni       3,82            3,90      3,86
  Mauricias            Rupia            1,38            1,41      1,39
  Zâmbia               Kwacha           3,96            4,04      4,00

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           483,63          493,27    488,45
  Malawi               Kwacha          62,48           63,73     63,11
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,30          170,63    168,97

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,15           12,39     12,27
  Canada               Dolar           49,17           50,15     49,66
  China/Offshore       Renminbi         9,33            9,52      9,43
  China                Renminbi         9,35            9,54      9,45
  Dinamarca            Coroa            8,68            8,85      8,77
  Inglaterra           Libra           77,29           78,83     78,06
  Noruega              Coroa            6,50            6,63      6,57
  Suécia               Coroa            6,21            6,34      6,28
  Suíça                Franco          66,41           67,74     67,08
  União Europeia       Euro            64,61           65,90     65,26

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3761400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.784,09000
Venda..............  1.784,50000

                              Maputo,  03.08.2022
(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.

Faz-se público que ÉDER MIGUEL ISMAIL GENTIL, natural 
da Beira, requereu autorização para mudança do seu nome, 
para passar a usar o nome completo de ÉDER MIGUEL 
GENTIL ISMAIL.

Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, 
são convidados todos os interessados para no prazo de 
trinta dias, a contar da data da publicação do presente 

anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem 
direito de fazer.

Maputo, aos 19 de Julho de 2022

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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DISTRITO DE CHÓKWÈ EM GAZA

Divergências na fixação
do preço emperram
comercialização do arroz

C
ERCA de seis mil tone-
ladas de arroz da cam-
panha agrícola 2021/22 
estão armazenadas no 
distrito de Chókwè, na 

província de Gaza, sem qual-
quer destino à vista. 

Tudo tem a ver com a di-

vergência na fixação do preço 
do cereal, entre os produto-
res e a empresa Limpopo In-
dustrias Alimentares, S.A. 
(LIA) detentora dos direitos 
de compra, processamento 
e venda do arroz produzido 
naquele regadio.

Os agricultores querem 
comercializar a sua produção 
a um preço considerado por 
si  justo, de 19MT/kg, contra 
17 MT/kg que a LIA dispõe-
-se a pagar. 

Entre outras condições 
colocadas à mesa pelos pro-

dutores destaca-se o pronto 
pagamento, rejeitando por 
completo a aquisição a título 
de crédito.

Sem nenhum entendi-
mento entre as partes, o ce-
real é conservado em precá-
rias condições. 

Preço do arroz divide produtores e o comprador 

O PREÇO de transporte de pas-
sageiros entre Moçambique e 
África do Sul, uma das maiores 
economias africanas, subiu no 
dia um de Agosto corrente.

Rosta Massingue, que faz 
o trajecto há mais de 20 anos, 
para visitar a família que vive 
na África do Sul , disse à Lusa 
que o aumento vai afectar as 
suas contas.

Sentada num autocarro no 
terminal da baixa de Mapu-
to, com destino a Rustenburg,   
Massingue fez as contas e la-
mentou o aumento da tarifa. 

Esta moçambicana come-
çou a fazer viagens em 2001, 
quando o transporte custava 
180 rands, e hoje, tendo de pa-
gar 500 rands, cogita reduzir as 
visitas à família.

Com a subida dos preços 
dos combustíveis em Mo-
çambique e também na África 
do Sul, a situação ficou “mais 
pesada” e “sufocante” para 
os transportadores, obrigan-
do-os a aumentar 50 rands 
no custo das viagens, explica 
Francisco Mandlate, secre-
tário da Moçambique, África 
do Sul Transportes Associados 
(MOSATA). 

“Nós tentámos resistir (à 
subida dos preços com a infla-
ção global) por um tempo, mas 
ficámos sufocados e tivemos 
de aumentar a tarifa”, refere o 
responsável. 

A viagem de Maputo para 
Rustenburg subiu de 450 para 
500 rands, enquanto da capital 
moçambicana para Durban su-

biu de 400 para 450 rands. 
Por outro lado, viajar de 

Maputo para Johannesburg 
passou de 350 para 400 rands 
e da capital moçambicana para 
Nelspruit há um aumento de 
30 rands, passando de 200 
rands para 230 rands.

Segundo a MOSATA, que 
faz também viagens para 
Eswatíni (antiga Suazilândia), 
as receitas “baixaram drasti-
camente”, o que se agrava pelo 
facto de atravessarem frontei-
ras e movimentarem-se em 
países com preços diferentes. 

“A subida devia ter sido de 
100% para que voltassemos à 
rotina normal de ganhos”, de-
fende Marcos Abílio, motorista 
que faz a rota Maputo - Rus-
tenburg, referindo que mesmo 

a nova tabela “não vai com-
pensar” os custos de viagens. 

Antes da subida dos preços 
dos combustíveis em Moçam-
bique, Marcos gastava cerca 
de 2500 rands para fazer uma 
viagem, mas, com a subida de 
preços, passou a gastar quase o 
dobro, ou seja, só para ir a Rus-
tenburg o motorista precisa de 
cerca de 4200 randes. 

“Eles (motoristas) aumen-
taram pouco o preço do trans-
porte, mas pela falta de dinhei-
ro parece muito”, refere Violeta 
Tamele, 47 anos, enquanto 
caminha, junto de outras duas 
mulheres, em direcção às lojas 
da baixa da cidade de Maputo 
para comprar capulanas e re-
vender na África do Sul. 

Violeta e suas companhei-

ras fazem três viagens por mês 
para vender capulanas em Ko-
matipoort, na África do Sul, e 
mesmo que não tenha havido 
ainda um aumento da tarifa na 
sua rota, já conseguem prever o 
“caos” nas suas contas. 

“Vai ser difícil. A situação 
vai afectar as minhas contas e 
vou ter de reduzir as viagens”, 
lamenta Zaveta António, que 
faz viagens há 12 anos para 
vender as capulanas. 

Apesar da redução de re-
ceitas devido à subida do preço 
do combustível em Moçambi-
que, os transportadores manti-
veram o preço de viagens para 
Eswatíni de modo a “poupar 
o passageiro que ainda tem de 
pagar pelo teste da Covid-19” 
naquele país.

Viajar para África do Sul
passou a custar mais caro

Capacitadas sete empresas
para inserção em megaprojectos
SETE empresas moçambica-
nas participaram na primeira 
fase de capacitação para cer-
tificação em padrões de biose-
gurança internacional e, con-
sequentemente, elevar a sua 
competitividade no mercado 
e melhorar a sua inserção nos 
projectos de grande dimensão.

Das sete empresas parti-
cipantes, uma delas, deno-
minada Lógica, Tecnologia 
e Serviço, recebeu ontem a 
certificação nas normas ISO 
9001 e ISO 45001 do Instituto 
Nacional de Normalização e 
Qualidade ( INNOQ). 

Falando momentos após a 
atribuição da certificação, Luís 

Magaço, presidente do Conse-
lho de Administração da Asso-
ciação de Comércio, Indústria 
e serviços (ACIS), entidade 
responsável pela capacitação, 
disse que a sua instituição tem 
centrado as acções na advoca-
cia pela melhoria do ambiente 
de negócios, com vista a dar 
resposta aos desafios actuais 
do mercado.

Explicou que o proces-
so abrangeu, numa primeira 
fase, 128 unidades empresa-
riais, tendo posteriormente 
avançado para a capacitação 
apenas sete.

Magaço disse ainda que 
com a crise económica que 

assola o país, várias peque-
nas e médias empresas não 
conseguem cobrir o custo 
mínimo que o processo de 
certificação implica, mani-
festando, nesse âmbito, espe-
rança que mais companhias 
se interessem pela iniciativa. 
“Como ACIS continuaremos 
com todas estas acções, ob-
viamente procurando dupli-
car e fazer melhor para o cres-
cimento das empresas”, disse.

Por seu turno, Sirajl Loo-
nat, presidente do Conselho 
de Administração da Lógica, 
Tecnologia e Serviço, a pri-
meira empresa a receber a 
certificação, disse ser “um 

momento marcante porque 
“conseguimos concretizar um 
dos objectivos traçados pela 
instituição”.

“Foi um momento de for-
mação intensa com todas as 
nossas equipas. Pensamos 
que esta certificação vai fazer 
diferença no mercado na-
cional e internacional, por-
que reunimos qualidade na 
gestão e no trabalho”, disse. 
 Loonat explicou que com a 
certificação a sua empresa 
está preparada para observar 
as normas internacionais de 
qualidade exigidas no comér-
cio.

Já Geraldo Albasini, di-

rector-geral do Instituto de 
Normalização de Qualidade 
(INOQ), disse que a Lógica, 
Tecnologia e Serviço não deve 
tomar esta iniciativa como de-
ver cumprido, mas sim como 
“início de responsabilidades 
de que os serviços prestados 
serão de qualidade”.

“Mais importante ainda é 
que os vossos trabalhadores 
irão cumprir com as normas 
de segurança e evitar situa-
ções de acidentes e doenças 
profissionais. Encorajamos a 
CIS a dar o apoio necessários 
para conseguirmos mais em-
presas certificadas até final de 
ano, disse.”  

O facto está a preocupar 
a governadora de Gaza, Mar-
garida Mapandzene Chongo, 
que disse que o seu executivo 
já orientou para a necessi-
dade de aprofundamento do 
diálogo entre as partes. Con-
tudo, os produtores insistem 
que não vão aceitar qualquer 
proposta que não seja a de o 
governo criar condições para 
comprar o arroz.

Sem cedência em ne-
nhuma das partes e com o nó 
de estrangulamento na de-
finição do preço, a empresa 
LIA se abastece com o arroz 
produzido em outros locais 
do distrito e província. 

Segundo Mapandzene, a 
solução para a comercializa-
ção de arroz no Regadio de 
Chókwè passa pela existên-
cia de uma empresa fomen-
tadora, tal como já acontece 
em Xai-Xai, capital da pro-
víncia.

A governadora de Gaza 
acrescentou que relativa-
mente ao Regadio de Bai-
xo Limpopo não tem havido 
grandes problemas, “dado que 
existe uma empresa fomenta-
dora que absorve o arroz me-
diante a produção por contra-
to. Contudo, também neste 
regadio a definição de preço 
tem sido o principal constran-
gimento”, disse.

Mercado expectante
à reunião da OPEP
O MERCADO interna-
cional aguarda com ex-
pectativa a reunião da 
Organização de Países 
Exportadores de Petróleo 
e seus aliados (OPEP+) 
agendada para hoje, para 
abordar a produção de 
petróleo em Setembro.

Desde finais do ano 
passado, os preços in-
ternacionais de crude 
começaram a subir fac-
to associado, primeiro, 
à retoma das economias 
após quase dois anos de 
estagnação por conta das 
restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19 e, 
segundo, devido à guerra 
entre a Rússia e a Ucrâ-
nia.

Em face de agrava-
mento da guerra entre 
a Russia e a Ucrânia, os 

preços do petróleo no 
mercado internacional 
chegaram a atingir pouco 
mais de 120 dólares.

Entretanto, no início 
desta semana, o barril de 
crude Brent para entrega 
em Outubro baixou 8,3% 
no mercado de futuros de 
Londres, por receios de 
descida na procura, após 
a divulgação de dados in-
dustriais piores do que o 
esperado na China.

No mesmo dia, o pe-
tróleo do mar do Norte 
era negociado a 100,86 
dólares, uma descida 
de 8,32% em relação ao 
preço registado no en-
cerramento do mercado 
na sexta-feira, quando 
alcançou 110,01 dólares.

O índice referente à 
evolução da indústria 

transformadora na China 
desceu para 50,4 pon-
tos em Julho, contra 51,7 
pontos em Junho, segun-
do dados publicados se-
gunda-feira. 

Um abrandamento 
na actividade económi-
ca chinesa, que tem sido 
penalizada por restri-
ções adoptadas contra a 
Covid-19, faz com que 
os investidores temam 
uma queda na procura de 
energia por parte da Chi-
na, um dos grandes con-
sumidores a nível mun-
dial.

O preço do barril de 
petróleo do Texas (WTI), 
na segunda-feira, tam-
bém começou a negociar 
em baixa, com uma des-
cida de 3,5% para 95,10 
dólares.
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A VOZ DO MUNÍCIPE

Zona costeira exemplo 
de restauração do mangal

HORÁCIO JOÃO 

A 
ZONA costeira da ci-
dade da Beira é con-
siderada exemplo de 
restauração do man-
gal, cuja flora tem 

extrema importância para o 
ecossistema marinho e não 
só.

O  Vice-Ministro do Mar, 
Pescas e Águas Interiores, 
Henriques Bongece, fez este 
reconhecimento por ocasião 
do Dia Mundial para a Con-
servação do Ecossistema de 
Mangal, celebrado a 26 de Ju-

lho último sob o lema: “Man-
gal Restaurado, Moçambique 
Resiliente”. 

Com efeito, a meta de 1833 
hectares restaurados para o 
período 2018 e 2022 já foi lar-
gamente ultrapassada. Neste 
momento a avaliação aponta 
para o plantio de uma área de 
2000 hectares, a cinco meses 
para o fim do ano, o que cons-
titui motivo de grande regozi-
jo para a comunidade local.

O mangal serve como 
berçário para a reprodução 
de várias espécies marinhas, 

protecção costeira contra 
ventos fortes e ciclones, es-
tabilização de solos contra a 
erosão, biofiltração de po-
luentes e sequestro de carbo-
no, contribuindo, por conse-
guinte, para a mitigação das 
mudanças climáticas.

Nestes termos, Bongece 
considerou que esta espécie 
florestal é única porque se 
desenvolve em zonas de tran-
sição entre os ambientes ter-
restre e marinho, nas zonas 
tropicais e subtropicais.

Contudo, descreveu que, 

apesar da sua importância, a 
floresta de mangal se encontra 
sob grande pressão, particu-
larmente nesta urbe, por cau-
sas naturais e antropogénicas e 
principalmente devido ao im-
pacto dos eventos climáticos 
extremos, exploração de re-
cursos madeireiros e ao cres-
cimento populacional.

Elucidou o facto com a 
passagem de ciclone tropical 
Idai, em Março de 2019, altura 
em que a floresta do mangal 
ficou igualmente devastada 
em extensas áreas.

Dirigindo-se à comuni-
dade do posto administrativo 
de Nhangau, concretamen-
te no chamado rio Ladrão, o 
governante chamou especial 
atenção no sentido de se con-
tinuar a apostar seriamente 
nesta solução, tendo em con-
ta as mudanças climáticas.

Recomendou para a ne-
cessidade de uma partici-
pação activa no desenvolvi-
mento da Estratégia Nacional 
dos Mangais, sensibilizando 
a sociedade civil sobre a sua 
importância na protecção de 
todas as áreas de conservação 
marinha da cidade da Beira.

Reconheceu que após um 
século de destruição e de in-
compreensão os efeitos dos 
cortes dos mangais já se fazem 
sentir. 

“Os mangais são essen-
ciais por variadíssimas razões. 
Protegem a costa da erosão 
marinha, servem de ‘berçá-
rios’ para os peixes, evitam 
a salinização da costa mas, 
acima de tudo, são barreiras 
contra as forças oceânicas e os 
efeitos das marés, para além 
de  situações extremas, como 
ciclones”, sublinhou. 

No entanto e apesar des-
tes benefícios, apontou que 
os mangais foram destruídos 
pela acção humana e a con-
sequência é que nessas zonas, 
anteriormente ricas em pei-
xe e com acesso à água, tudo 
mudou. Nas suas palavras, o 
peixe desapareceu e com ele 
os pescadores. Os poços de 
água potável passaram a ser 
fontes de água salina e aca-
bou a agricultura. A erosão 
já se faz sentir bem como o 
aumento do nível médio das 
águas do mar.

Pesadas penas para infractores
ENQUANTO isso, os membros do Comi-
té Local da Gestão de Recursos Naturais 
do posto administrativo de Nhangau, nos 
arredores da cidade da Beira, estão envol-
vidos na reposição do mangal abatido pela 
comunidade para a reconstrução das suas 
casas, arrasadas durante a passagem do ci-
clone tropical Idai em Março de 2019.

O presidente da associação, Afonso 
Escova, apontou que foi possível plantar, 
em três

anos, 1600 hectares, dos 82 hectares 
devastados, desde o rio Ladrão até Casa 
Partida, 

concretamente em Njalane, Tchonja 
e Nhanguizeda, sendo 10 mil plantas por 
cada 

hectare, faltando ainda uma área de 
700 hectares.  

Revelou ainda que cada um dos cer-
ca de 300 plantadores distribuídos por 
diversas comunidades, entre as quais 
Nhatissone, Farol, Chissape, Dama, rio 
Maria e Nhangau, recebe, mensalmente, 
10.000,00 meticais, disponibilizados por 

dois parceiros ambientais.
No caso concreto de Nhangau, apurá-

mos que cobre o rio Ladrão, Casa Partida e  
Njalane.  

O impacto disso reflecte-se na me-
lhoria da renda e qualidade de vida, com a   
construção de casas melhoradas, aquisição 
de motorizadas e bicicletas, para além de 
disponibilidade de dinheiro para despesas 
escolares.

Por isso, quando os infractores são en-
contrados a cortar ilegalmente o mangal 
são punidos com o plantio de 500 árvores 
em dois dias, como forma de desencorajar 
a prática deste crime ambiental.

Nos últimos cinco anos já foram pe-
nalizadas 18 pessoas das zonas de Njalane, 
Casa Partida e Chissape, no posto adminis-
trativo de Nhangau. 

Escova lembrou que a existência do 
mangal na zona costeira do posto admi-
nistrativo de Nhangau, numa extensão 
total de 50 quilómetros, entre o rio Maria 
e a Casa Partida, evitou o pior aquando da 
passagem do ciclone Idai, tendo servido 

de barreira contra os ventos de mais de 230 
quilómetros por hora.

No entanto, o Comité de Gestão de 
Recursos Naturais de Nhangau admitiu o 
corte de três mil estacas de mangal para 
apoiar 38 comunidades vulneráveis na 
cidade da Beira na reconstrução das suas 
habitações no período pós-Idai.

Para já, a maior preocupação dos 
“amigos do ambiente” reside nos fre-
quentes abates do mangal, à noite, por 
indivíduos desconhecidos, que ven-
dem as estacas nos diversos mercados 
da cidade da Beira, sobretudo no Bazar 
Filipe, Manga-Mascarenhas, Manga-
-Loforte, Vila Massane, Chingussura, 
Munhava e Praia Nova.

Deste modo, em coordenação com 
fiscais das Florestas e Fauna Bravia, estão 
a ser desencadeadas operações contra os 
prevaricadores, sendo que os produtos 
confiscados são canalizados para os idosos 
desamparados, enquanto o carvão vegetal 
é oferecido ao Centro de Apoio à Velhice de 
Nhangau.

Sementes para reflorestamento
CALCULA-SE que tenha 
sido recolhido em Nhan-
gau, nos últimos dois 
anos, mais de um milhão 
de sementes para o plan-
tio do mangal, que foram 
fornecidas aos dois par-
ceiros ambientais para 
acelerar o refloresta-
mento.

O técnico comunitário 
florestal de Nhangau, Al-
berto Santos, indicou que 
a meta é de reproduzir 
dez mil plantas em Njala-
ne e rio Ladrão de três em 
três meses.

Além disso, são  re-
colhidas, mensalmente, 
outras 100 mil sementes, 
no pico e 400 mil, no pe-
ríodo menos abundante, 
cujo reflorestamento é da 
responsabilidade dos par-

ceiros.
“Fornecemos semen-

tes de mangal a Sofala 

para uma plantação di-
recta e processamos aci-
ma de 400 mudas por dia 

em função das necessida-
des dos parceiros”, refe-
riu a Santos.

AQUA “encaixa” 
dez milhões em multas
MAIS de dez milhões de meticais entraram nos 
cofres do Estado, em resultado da aplicação de 
106 avisos de multas aos transgressores da Lei 
de Florestas e Fauna Bravia na cidade da Beira. 

O delegado provincial da Agência Nacio-
nal para o Controlo da Qualidade Ambiental 
(AQUA), Morgado Mussengue, que revelou o 
facto, acrescentou que o montante foi “encai-
xado” no primeiro semestre deste ano.

Falando por ocasião do Dia Internacional 
do Fiscal de Florestas e Fauna Bravia, celebrado 
domingo último na Beira sob o lema “A Mulher 
na Fiscalização”, Mussengue adiantou que a 
maioria das infracções está relacionada com o 
trânsito de produtos florestais sem guia, cor-
te abaixo do diâmetro admissível e exploração 
sem licença.

A propósito, a directora do Serviço Pro-
vincial do Ambiente, Ermelinda Maquenze, 
enalteceu o papel dos fiscais na preservação da 
biodiversidade, o que contribuiu, nos últimos 
anos, para uma significativa redução dos crimes 
ambientais.

Sustentou ainda que o sucesso da fiscaliza-

ção depende das sinergias dos órgãos da Admi-
nistração da Justiça, entre os quais a Polícia de 
Protecção dos Recursos Naturais, Alfândegas, 
entre outras, incluindo as comunidades locais.

Maquenze reiterou o compromisso do sec-
tor em continuar a contribuir nos esforços de 
protecção e conservação do meio ambiente. 
Incentivou, por outro lado, a participação da 
mulher na fiscalização dos recursos naturais.

Para o efeito, apontou que a comunidade 
desempenha um papel de relevo na preserva-
ção do meio ambiente, estimulando a todos no 
sentido de continuarem a proteger a diversida-
de como legado para as gerações vindouras.

Na sua mensagem, os 88 fiscais da rede pú-
blica exigiram a melhoria das condições de tra-
balho e louvaram a iniciativa do resgate do seu 
estatuto.

O fiscal serve de ligação entre a comu-
nidade e o Estado na exploração sustentável  
dos recursos florestais e faunísticos, sendo 
que muitos sucumbiram nesta caminhada 
“espinhosa” de proteger, preservar e con-
servar a biodiversidade.

Nhangau lidera no plantio de mangal 

Henriques Bongece em mais uma campanha de plantio de mangal em Nhangau 

AQUA intensifica fiscalização 

Criminalidade preocupa
residentes da Munhava
OS moradores do Bairro da Munha-
va queixam-se do recrudescimento da 
onda de criminalidade, caracterizada 
por incursões dos chamados “homens-
-catana”, sobretudo à noite.

Sofia António conta que a sua barra-

ca foi arrombada por um grupo de oito 
criminosos ainda à solta, resultando 
num prejuízo de aproximadamente 60 
mil meticais.

Mesmo depois de comunicar a ocor-
rência às autoridades policiais ainda não 
logrou recuperar a sua mercadoria. Para 
perpetrarem o roubo, os larápios terão 
usado  objectos contundentes, como 
catanas, picaretas e machados.

Acrescentou que a situação atinge 
níveis preocupantes principalmen-
te aos fins-de-semana, altura em que 
muitos jovens concentram-se para 
consumirem bebidas alcoólicas e estu-
pefacientes.

Carlota Bartolomeu alinhou pelo 
mesmo diapasão, avançando que tam-
bém apresentou queixa na esquadra, 

sem sucesso.
Disse acreditar, no entanto, que o 

problema de fundo é a falta de patru-
lhamento policial, visto que o Conselho 
de Policiamento Comunitário se encon-
tra em decadência, sob alegação do ele-
vado custo de vida, havendo que buscar 
a sobrevivência.

Para Alberto Chapo, o recrudes-
cimento da criminalidade na Munha-
va está a estimular, negativamente os 
casos de justiça pelas próprias mãos, 
como aconteceu recentemente com 
jovem supostamente de conduta duvi-
dosa.

Por isso, responsabilizou a todos os 
moradores locais no sentido de agudi-
zarem a vigilância. Apelou à Polícia para 

garantir a ordem e tranquilidade públi-
cas, através do patrulhamento.

Por seu turno, Fogão Luís referiu 
que também contribui para o cenário a 
deficiente iluminação pública, que faz 
com que os meliantes passeiem a seu 

bel-prazer e sem qualquer perturbação.
“Estamos cansados dos roubos. A 

retoma dos linchamentos é sinal de que 
algo não está a correr bem. Os ladrões 
mesmo depois de detidos são soltos, 
continuando a constituir perigo para a 
comunidade”, acrescentou.

Sofia António

Carlota Bartolomeu

Alberto Chapo

Fogão Luís

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

Registados retrocessos 
na resposta ao HIV & SIDA

A 
REDUÇÃO de recur-
sos para o combate 
ao HIV & SIDA nos 
últimos anos concor-
reu para o retrocesso 

dos ganhos que já tinham sido 
alcançados na área, segundo 
revela o relatório da entidade 
das Nações Unidas para o Sida 
(ONUSIDA). 

Segundo o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, o fe-
nómeno foi propiciado pela 
eclosão da Covid-19, que se 
tornou uma emergência de 
saúde pública e obrigou ao 
redimensionamento de re-
cursos previamente existen-
tes para fazer face à doença e 
salvaguardar a vida das pes-
soas.

“Este redimensiona-
mento, em todo mundo, 
trouxe como resultado uma 
situação em que os pro-
gramas normais de outras 
doenças tiveram de reduzir 
em termos de desempenho, 
não só por falta de recursos, 
mas também pelo facto de Covid-19 retrocedeu esforços de combate ao HIV & SIDA

UM total de 78 pessoas previamente 
infectadas pela Covid-19 recuperou-
-se, entre segunda-feira e ontem, no 
país, no mesmo período em que mais 
22 indivíduos tiveram um diagnóstico 
positivo para a infecção respiratória.

As autoridades sanitárias revela-
ram, no seu comunicado de actuali-
zação diária, que a maioria dos casos 
de recuperação ocorreu em Gaza, com 
49 episódios, seguida de Zambézia, 
com 13, Cabo Delgado, com oito, e 
igual número em Inhambane.

Já os 22 casos da Covid-19 foram 
detectados num global de 568 amos-
tras testadas. O documento aponta 
que a taxa de positividade das amos-
tras examinadas fixou-se em 3,87 por 
cento e a cumulativa em 16,77.

Neste contexto, o país contabili-
za 275 casos activos da Covid-19, que 
recebem o devido acompanhamento.

O Ministério da Saúde (MISAU) re-
gistou dois novos internamentos, um 
em Sofala e o outro no Niassa. Assim, 
o número de pacientes hospitalizados 

subiu de 10 para 12.  No que concerne 
aos esforços do sector para garantir 
imunidade dos moçambicanos con-
tra a Covid-19, desde Março do ano 
passado até este momento, foram 
vacinadas 15.373.348 pessoas, entre 
as quais 559.230 receberam a dose de 
reforço.

Um total de 14.612.271 pessoas 
está completamente imunizada, o que 
corresponde a 96,1 por cento da meta 
prevista.

Mais 78 pessoas livres da Covid-19

O GOVERNO inicia, esta se-
mana, o levantamento das 
necessidades técnicas com 
vista a operacionalização do 
plano de pormenor de urba-
nização dos bairros periféri-
cos de município da vila de 
Mocímboa da Praia, em Cabo 
Delgado.

A medida, segundo o di-
rector dos Serviços de Am-
biente, Reinildo Germano, 
visa tornar os bairros mais 
acessíveis à implantação dos 
serviços básicos, nomeada-

mente de abastecimento de 
água, electricidade, entre ou-
tros, antes do anúncio oficial 
de regresso massivo da popu-
lação.

De acordo com a fonte, a 
população está impaciente em 
retornar às origens, motivada 
pela melhoria da situação de 
segurança.

“A ideia do Governo é fa-
zer com que as condições de 
acesso e provisão de serviços 
básicos sejam melhores do que 
as deixadas pela população, 

aquando do abandono da vila 
por conta dos ataques terroris-
tas”, sublinhou Germano.

O município de Mocím-
boa da Praia confronta-se com 
sérios problemas de ocupação 
desordenada do solo urbano, 
principalmente nos bairros 
considerados mais antigos, 
nomeadamente Milamba, 
Nanduadua e Pamunda.

Antes dos ataques terro-
ristas viviam na vila de Mo-
címboa da Praia mais de 50 mil 
pessoas.

Mocímboa da Praia
vai à requalificação

CINQUENTA agentes do Ser-
viço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) iniciaram, 
segunda-feira, uma forma-
ção de 90 dias com vista a 
dar respostas mais eficazes às 
exigências de recuperação de 
activos e investigação de qua-
lidade aos crimes económicos 
que nos últimos tempos ten-
dem a crescer no país.

Segundo a Procuradora-
-Geral-Adjunta, Glória Ada-

mo, trata-se de uma acção que 
deverá produzir resultados es-
perados pelos cidadãos, com o 
esclarecimento dos casos cri-
minais. 

Por esta razão, ao que alu-
diu, estão a ser ministradas 
matérias relacionadas com a 
instrução e investigação cri-
minal, organização judiciá-
ria, criminologia, técnicas de 
entrevista e interrogatório, 
técnicas criminalísticas, in-

formação e investigação, di-
reito penal e processual penal, 
branqueamento de capitais, 
recuperação de activos e éti-
ca e deontologia profissional, 
tipificação, acusação, julga-
mento e execução de penas.

“Temos de estar suficien-
temente preparados para cor-
responder às novas formas de 
actuação dos criminosos. Por 
isso o nosso trabalho é exigen-
te, requer de nós uma postura 

 Governo inicia levantamento de informação para requalificar Mocímboa da Praia

COMBATE AOS CRIMES ECONÓMICOS

PGR forma agentes do SERNIC
de integridade acima da mé-
dia”, disse e procuradora.

Para Adamo, é necessário 
desenhar um modelo ideal e 
especializado de quadros do 
SERNIC para se ocuparem de 
matérias peculiares no campo 
da investigação da criminali-
dade organizada e complexa, 
com destaque para a econó-
mica financeira, com vista à 
recuperação de activos, for-
necendo-lhes ferramentas 
técnicas e científicas na sua 
actuação.

Por seu turno, o direc-
tor-geral do SERNIC, Nelson 
Rego, disse que a formação de-
monstra o comprometimento 
da instituição em reforçar a sua 
capacidade, institucional face 
aos novos fenómenos crimi-
nais, nomeadamente o crime 
organizado e transnacional, 
nas suas mais diversas formas e 
modalidades. 

Refira-se que os 50 inves-
tigadores do SERNIC são li-
cenciados pela Academia de 
Ciências Policiais (ACIPOL), 
sendo 17 do sexo feminino e os 
restantes homens. O curso terá 
a duração de 90 dias, dos quais 
mais da metade são orientados 
para a parte teórica e os restan-
tes reservados aos estágios em 
território nacional e em Portu-
gal.

PGR e SERNIC apertam cerco aos crimes económicos

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 Comercial

ANÚNCIO
O DOUTOR DOMINGOS SAMUEL, JUIZ DE 

DIREITO 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 IN-
DUSTRIAL DE BELULUANE, com sede no Parque Indus-
trial da Matola (Mozal) e executada CIMENTO NACION-
AL, LDA, actualmente 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 quinhentos e oitenta e quatro mil 
meticais), ou nomear bens à penhora, sob pena de o 
direito de nomear bens à penhora ser devolvido ao ex-
equente, podendo, o pôr embargos à execução, no pra-
zo de 10 (dez) dias, ou agravar do presente despacho 
no prazo de 8 (oito) dias, nos termos conjugados 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 den-
tro do mesmo prazo, constituir advogado na área de ju-
risdição 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 respectivos autos derem entrada no Cartório 
deste Tribunal, ficando 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
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a Covid-19 ter precipitado 
a um isolamento em mui-
tos países, afectando a ex-
portação de medicamentos, 
equipamentos e consumí-
veis hospitalares”, explicou 
o ministro.

Tiago disse, entretanto, 
que os planos da Covid-19 
previram uma época pós-
-doença, daí que houve o 
estabelecimento da necessi-
dade de realocar os recursos 
aos programas para acelerar 
as intervenções e garantir a 
recuperação de ganhos per-
didos.

 Armindo Tiago afirmou 
que, apesar dos desafios im-
postos, durante a época da 
Covid-19 o sector da Saúde 
adoptou estratégias para mi-
nimizar os impactos.

“Uma das medidas foi 
a introdução de pacotes de 
longa duração. Neste con-
texto, dispensávamos me-
dicamentos por períodos 
mais longos, de modo que os 
doentes não se deslocassem 
frequentemente às unida-
des sanitárias e cumprissem 
o distanciamento social”, 
contou.

CATORZE pessoas estão detidas 
nos comandos distritais da Polí-
cia da República de Moçambique 
(PRM) em Guruè, Milange, Mo-
lumbo, na província da Zambé-
zia, e Murrupula, em Nampula, 
acusadas de fabricar e vender di-
nheiro falso. 

Sem avançar o ano em que 
começaram a falsificar a moe-
da nacional, os detidos, um dos 
quais estrangeiro, referem que já 
reproduziram 6 milhões de meti-
cais.

O porta-voz da PRM na Zam-
bézia, Sidner Lonzo, disse, on-

tem, que os indiciados reprodu-
ziam cópias do Metical em lotes 
de 100 mil, comercializando-os 
a 10 mil com intuito de misturar 
com notas verdadeiras e fazerem 
as suas transacções. 

Lonzo disse ainda que o di-
nheiro era usado principalmente 

na comercialização de produtos 
agrícolas, com destaque para a 
soja, milho e mexoeira.

Explicou que a ideia dos me-
liantes partia do pressuposto de 
que quem recebesse avultadas 
somas de dinheiro não prestaria 
atenção na existência de notas 

falsas no meio das verdadeiras. 
O porta-voz elucidou que foi 

graças à denúncia da população 
que conseguiram encontrar o 
cabecilha, na posse de materiais 
que eram usados para a falsifica-
ção do dinheiro, incluindo com-
putadores e impressora.

Neutralizada quadrilha que falsificava dinheiro

ERROS EM LIVROS ESCOLARES

IGAP aponta indícios de crime 
A INSPECÇÃO-GERAL da Ad-
ministração Pública constatou 
indícios de crime no caso de 
erros detectados no livro esco-
lar da 6.ª classe em Moçambi-
que e, por isso, os relatórios já 
foram submetidos ao Gabinete 
Central de Combate à Corrup-
ção.

Em causa está o polémi-
co caso de erros considerados 
graves constatados em Maio 
passado no livro da 6.ª clas-
se do Ensino Primário, um 
episódio que mereceu uma 
análise de uma comissão de 

actualmente a examinar todos 
os procedimentos seguidos na 
produção do livro, nomeada-
mente a contratação, aqui-
sição, importação, revisão e 
distribuição do manual.

Entre os vários erros de-
tectados no livro, que foi 
retirado das escolas após a 
descoberta das gralhas, está a 
localização geográfica de Mo-
çambique, que no livro é si-
tuado na África Oriental e não 
consta como país da Comuni-
dade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), enti-

inquérito que concluiu que 
houve negligência e falta de 
profissionalismo na produção 
dos manuais, responsabili-
zando departamentos do Mi-
nistério da Educação e Desen-
volvimento Humano e a Porto 
Editora.

No total, segundo explicou 
o porta-voz da Inspecção-Ge-
ral da Administração Pública, 
Sérgio Goque, 12 relatórios de 
investigações realizadas pela 
instituição foram submetidos 
ao Gabinete Central de Com-
bate à Corrupção, que está 

dade em cuja fundação parti-
cipou.

Uma outra anomalia con-
siderada grave é a localização 
de antigas fronteiras do Impé-
rio do Zimbabwe, país que faz 
fronteira com Moçambique, 
mas que o livro indica ser ba-
nhado pelo Mar Vermelho.

Os equívocos incluem ain-
da a ilustração de uma foto do 
parlamento angolano como 
sendo de Moçambique.

A comissão de inquérito do 
Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano cria-

da para avaliar o caso apon-
tou a negligência por parte da 
Porto Editora como uma das 
causas dos erros classificados 
como graves nos livros esco-

lares, responsabilizando tam-
bém departamentos do sector, 
nomeadamente o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação e a

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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Gondola desafia instituições 
a acarinhar iniciativas juvenis

Mety Gondola pede acarinhamento das iniciativas juvenis

A
S instituições de 
promoção do em-
prego e formação 
profissional em 
Nampula são de-

safiadas a acompanhar 
a inserção dos jovens no 
mercado do trabalho ou 
no auto-prego.

O repto foi lançado pelo 
secretário de Estado na pro-
víncia, Mety Gondola, no 
encerramento da primeira 
exposição de emprego e em-
preendedorismo, que contou 
com a participação de 200 
expositores e empreendedo-
res de diversas áreas. 

Depois de ter visitado a 
exposição, onde interagiu 
com os feirantes, Gondola 
referiu que muitos jovens da 
província líderam várias em-
presas por si criadas. Disse 
que na exposição a juventude 
demonstrou as suas poten-
cialidades empreendedoras 

em vários domínios, o que 
contribui para o desenvolvi-
mento da província e do país, 
em geral. 

Mety Gondola indicou que 
o caminho a seguir é apoiar os 
jovens nas suas iniciativas de 
modo que possam caminhar 
firmemente para o mercado 
de emprego e de negócios. 
Reconheceu que os jovens 
empreendedores enfrentam 
adversidades, mas sublinhou 
que o Governo está apostado 
em encontrar respostas con-
cretas para situações em con-
creto. 

Neste desafio o Governo 
conta também com o empre-
sariado local e outros actores, 
sobretudo no que diz respeito 
aos estágios pré-profissio-
nais. 

 Entretanto, alguns dos 
participantes do evento dis-
seram que a exposição serviu 
como base para o estabeleci-
mento da rede de contactos 
para parcerias inteligentes 
que irão alavancar os seus ne-
gócios e criar oportunidades 
de emprego.

Não se confirmou suspeita
de varíola dos macacos
AS amostras recolhidas 
pelas autoridades sanitá-
rias a um cidadão suspeito 
de ter varíola dos maca-
cos, na cidade de Nampu-
la, e encaminhadas a um 
laboratório da África do 
Sul para testes definitivos, 
testaram negativo para a 
doença. 

A informação foi avan-
çada ontem, em confe-
rência de imprensa, pelas 
autoridades de Saúde, que 
aproveitaram para tran-

quilizar a população. 
O chefe do Departa-

mento de Saúde Pública 
nos Serviços Provinciais 
de Saúde de Nampula, Ge-
raldino Avalinho, acres-
centou que as autoridades 
estão, no entanto, atentas 
a qualquer suspeita, indi-
cando ainda que Nampula 
tem medicamentos para 
fazer face a qualquer surto 
que eventualmente venha 
a ocorrer.

Entretanto, Avalinho 

disse que o indivíduo, 
cujo diagnóstico revelou 
positivo para varicela, já 
está curado, depois do 
acompanhamento feito 
por uma equipa multis-
sectorial. Trata-se de um 
cidadão moçambicano de 
24 anos, que deu entrada, 
semana passada, no Hos-
pital Militar, na cidade de 
Nampula, apresentando 
borbulhas idênticas às dos 
sintomas da varíola dos 
macacos.     

Cidade de Nampula sem varíola dos macacos

“Homens-águia” intensificam assaltos na via pública   
INDIVÍDUOS disfarçados de 
moto-taxistas, conhecidos por 
“homens-águia”, estão a  in-
tensificar as suas acções, nos 
últimos tempos, assaltando 
cidadãos incautos em plena via 
pública e despojando-os dos 
seus bens, preferencialmente 
telemóveis.

Trata-se de indivíduos que 
se fazem transportar aos pares 
pelas ruas e avenidas da urbe, 

sempre atentos à distracção 
das pessoas para as assaltar, 
com preferência para os tele-
móveis.

A acção é tão rápida, de tal 
forma que a vítima só se aper-
cebe que já não tem o seu bem 
quando eles já estão à uma 
distância que não é possível 
persegui-los, justificando-se, 
deste modo, a denominação 
“homens-águia”.

Informações em nosso po-
der dão conta que tais indiví-
duos, na sua maioria jovens, 
fazem parte de um sindicato 
do crime do Bairro de Namico-
po que se dedica, entre outros 
crimes, ao roubo de motoriza-
das, que depois são modifica-
das e colocadas nas artérias da 
urbe ao serviço dos assaltan-
tes. 

De acordo com os mesmos 

dados, os jovens em causa são 
recrutados e prestam jura-
mento que não lhes permite 
denunciar o “patrão” às auto-
ridades, sob pena de morte ou 
assassinato dos familiares.

Muitas pessoas já foram ví-
timas dos “homens-águia” ou 
presenciaram alguma vez um 
assalto. Agastados com este 
tipo de crimes e seus autores, 
apelam às autoridades policiais 

para que façam uma investiga-
ção apurada com vista a neu-
tralizar o suposto mandante.

R. Jeremias é um agente de 
conta móvel que já presenciou 
assaltos do género em plena via 
pública e até dos seus clien-
tes. Contou que, por receio de 
represálias, nunca chegou a 
alertar os seus clientes sobre a 
aproximação de moto-taxistas 
suspeitos de pertencer à qua-

drilha de assaltantes.
A. Hussene é um citadino 

que disse ter caído nas ma-
lhas dos bandidos e defende 
que a Polícia devia patrulhar 
as artérias da cidade à paisana 
para colocar fora de acção estes 
malfeitores.

A PRM, por seu turno, dis-
se estar a trabalhar no sentido 
de neutralizar os “homens-á-
guia”. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo, que opera na 

área de Comunicação Social pretende admitir para a sua delegação na 

província de Tete, um (1) Técnico para Serviços de Administração 

e Vendas. 

REQUISITOS EXIGIDOS:

l	Nível médio Comercial (Publicidade/Marketing ou Relações 

Públicas), ou; 

l	12ª Classe e curso de formação profissional com certificação 
em Vendas ou Marketing e Publicidade ou Relações Públicas 
e experiência profissional comprovada de no mínimo dois (2) 
anos na função;

l	Ter residência ou condições para residir na Cidade de Tete;

l	Idade compreendida entre 18 e 30 anos;

l	Conhecimentos de informática, nomeadamente MS Office e 
ferramentas de correspondência electrónica;

l	Conhecimentos de pacotes informáticos de gestão. Saber 
operar com o sistema PHC constitui vantagem; 

l	Organizado, metódico e com capacidade de trabalhar por 
objectivos;

l	Habilitado com carta de condução; 

l	Domínio da língua portuguesa;

l	Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão 
e fora do horário normal de trabalho.

RESPONSABILIDADES

l	Angariar publicidade para inserção nos jornais;

l	Angariar assinantes para os jornais físicos e digitais;

l	Expandir a rede de distribuição dos jornais nos distritos;

l	Fazer vendas dos produtos da Livraria;

l	Emitir todo o tipo de documentos de facturação (Facturas, 
VD’s, Notas de Débito e de Crédito, Recibos, etc);

l	Fazer cobranças aos clientes;

l	Elaborar Folhas de Caixa diárias;

l	Fazer gestão do Fundo de maneio;

l	Fazer a gestão do consumo dos combustíveis;

l	Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e/ou legais;

l	Produzir relatórios de actividades;

l	Realizar outras tarefas administrativas que permitam o normal 
funcionamento da delegação.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado 

com Referência 13-6773 e inscrição VAGA DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO e entregues no balcão da Delegação da Sociedade 

do Notícias,  na província de Tete, sita na Av. 24 de Julho, até às 15.30 
horas do dia 15 de Agosto de 2022.

Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data 

indicada não serão consideradas. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 

As candidaturas deverão ser acompanhadas por uma Carta de 

Apresentação; cópias de Certificados de Habilitações Académicas e/

ou Profissionais; Curriculum Vitae; Carteira de Condução;

AVALIAÇÃO

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos à entrevistas, 

provas e outros procedimentos internos para recrutamento.

Nota: Incentiva-se a candidatura de mulheres.

ANÚNCIO DE VAGA

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS

JOANA MACIE

A 
ESCOLHA de quadros 
para apoiar a missão 
de Moçambique, nas 
Nações Unidas, em 
Nova Iorque, deve 

obedecer a critérios rigoro-
sos, de modo a garantir um 
bom desempenho do país, na 
sua qualidade de membro não 
permanente do Conselho de 
Segurança (CS), durante os dois 
anos em que ocupará o assento 
no prestigiado órgão.

Esta percepção é do antigo 
ministro dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação e Embaixa-
dor Itinerante de Moçambique, 
Leonardo Simão, encarregue de 
promover, a nível internacional, 
a candidatura do país a membro 
não-permanente do Conselho 
de Segurança.

Simão falava esta semana, 
durante as celebrações dos 60 
anos do Dia da Mulher Pan-afri-
cana, num evento em que espe-
lhou a visão de Moçambique na-
quele órgão internacional.

Segundo o embaixador, para 
garantir o bom desempenho de 
Moçambique nas Nações Uni-
das, o Governo está a formar dois 
grupos, sendo um para apoiar a 
missão e o outro que vai traba-
lhar na sede da organização, de 
1 de Janeiro de 2023 a 31 de De-
zembro de 2024.

LEONARDO SIMÃO E A MISSÃO DE MOÇAMBIQUE NO CS

Escolha de quadros
deve ser rigorosa

Representantes da OMM atentas à palestra sobre ONU 

Dirigindo-se aos represen-
tantes da Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), na cida-
de de Maputo, Leonardo Simão 
disse que o país tem a obrigação 
de garantir bom desempenho 
ao longo dos dois anos de man-
dato. Explicou que os assuntos 
discutidos naquela instância são 
complexos e bastante exigentes, 
requerendo por isso uma dedica-
ção a tempo inteiro. 

“Por isso, os seleccionados 
para integrar a missão devem ser 
profissionais maduros que tam-
bém terão a responsabilidade de 

aconselhar o Governo nos po-
sicionamentos que deve tomar 
naquele órgão”, disse.

Para Leonardo Simão, a ta-
refa é gigantesca e complexa, 
valendo a experiência e matu-
ridade de quadros suficientes 
que Moçambique possui, para 
realizar este trabalho de forma a 
que o país saia de lá com honra e 
dignidade.

De acordo com o embaixa-
dor, a boa comunicação e arti-
culação entre o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, a Presi-
dência da República e a missão 

Leonardo Simão aconselha à escolha rigorosa de quadros para a missão do 
Conselho de Segurança
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A importância de estar 
no Conselho de Segurança
SEGUNDO o embaixador, várias razões levaram o país a 
candidatar-se àquele organismo, sendo de entre as mais 
importantes a necessidade de elevar o bom nome e o 
prestígio de Moçambique na arena internacional. 

É que, de acordo com o embaixador, o bom nome de 
um país granjeia respeito. “Alguns dizem que a beleza 
não se põe na mesa, mas arrisco-me a dizer que o prestí-
gio ajuda a trilhar caminhos para trazer comida à mesa”, 
disse.

Leonardo Simão indicou como segundo elemento 
que levou Moçambique a submeter a sua candidatura, 
o facto de possuir grande experiência na resolução de 
conflitos, tanto internos, como além fronteiras.

“Dou como exemplo o resultado que obtivemos no 
Madagáscar, país vizinho que vinha mergulhado num 
conflito durante anos e que ajudamos a alcançar a paz e 
estabilidade”, acrescentou.

Acredita, no entanto, que toda a experiência acumu-

lada ao longo dos anos pode ser útil para ajudar o Con-
selho de Segurança a melhorar o seu desempenho, uma 
vez que tem como principal papel a preservação da paz e 
a segurança internacional. 

A outra motivação, segundo Leonardo Simão, é o 
alargamento e o aprofundamento de relacionamento 
com outros estados, pois, quando se é membro do Con-
selho de Segurança todos os países procuram aproxima-
ção.

Explicou que desse aprofundamento de relações po-
dem surgir soluções que ajudem a resolver problemas e 
desafios nacionais, para além de permitir maior apro-
ximação do país a organizações internacionais e outras 
fora do sistema das Nações Unidas.

Segundo o embaixador, é do interesse nacional que 
Moçambique seja membro do Conselho de Segurança 
e, sendo assim, toda a sociedade deve manter-se unida 
nesta causa.

Sobre o processo da candidatura
AINDA na sua interven-
ção, o antigo ministro dos 
Negócios Estrangeiros e 
Cooperação fez saber que 
para a candidatura de Mo-
çambique, o Governo ela-
borou guiões orientadores 
aprovados pelo Conselho 
de Ministros e os mesmo 
abordavam quatro aspectos 
importantes, sendo o pri-
meiro sobre a experiência 
que o país possui na gestão 
de conflitos. 

O segundo ponto refe-
ria-se às grandes ameaças 
à paz e estabilidade nacio-
nal e internacional, como 
é a questão do terrorismo, 
crime organizado que mui-
tas vezes está associado ao 
terrorismo e mudanças cli-
máticas.

Em relação às mudanças 
climáticas, explicou que 
às vezes há soluções que 
se apregoam e que não são 
realísticas, prejudicando 
países como Moçambique 
e outros africanos, com in-
cidência nos projectos do 
gás, petróleo e mesmo na 
área do carvão, recursos 
que podem ajudar bastante 
a criar uma base do desen-
volvimento.

Apontou ainda a ques-
tão de pandemias como a 
Covid-19, cujas previsões 
dão conta que serão segui-
das por outras, levando a 
crer que as ameaças à vida 

da população africana vão 
aumentar.

“O que ouvimos quan-
do a pandemia começou 
foi que os países ricos ficam 
com os meios necessários 
ao combate contra a doen-
ça e foi preciso fazer muita 
insistência e pressão sobre 
eles para que libertassem 
vacinas e, muitas vezes, só 
o fizeram depois de pro-
teger as suas populações”, 
disse Simão.

Salientou que por este e 
outros motivos, o comba-
te às pandemias cria uma 

relação injusta entre os 
países, que pode ser tam-
bém ameaça à paz e esta-
bilidade internacionais e 
Moçambique tem algo a 
dizer.

O outro ponto que cons-
tava no documento orien-
tado, de acordo com Leo-
nardo Simão, é o facto de 
Moçambique ser um dos 
estados abertos para o diá-
logo, uma vez que entende 
que só assim pode-se evitar 
conflitos. 

Para Leonardo Simão, o 
diálogo é visto pelo governo 

como sendo a essência do 
multilateralismo. Por últi-
mo, a disponibilidade que 
Moçambique demonstrou 
de trabalhar com outros es-
tados do mundo para a cau-
sa comum da humanidade. 
“Portanto, esses foram os 
quatro pontos importan-
tes, mas há outros como é a 
questão da mulher, jovens 
e outros”, finalizou, reco-
nhecendo o papel vital da 
liderança do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, que 
permitiu a eleição de Mo-
çambique.

permanente no Conselho de Se-
gurança vai ser fundamental. 

A fonte lembrou que a Or-
ganização das Nações Unidas 
integra 193 países. A organização 
internacional, segundo explicou 
o embaixador, é composta por 
diversos órgãos, sendo o Conse-
lho de Segurança o mais impor-
tante em virtude de tomar deci-
sões que sejam de cumprimento 
obrigatório para todos os estados 
membros.

O órgão é constituído por 
15 membros, cinco dos quais 
permanentes, nomeadamente 
Rússia, China, Estado Unidos da 
América, Inglaterra e França. Os 
outros 10 membros, são eleitos e 
servem apenas por um mandato 
de dois anos. O antigo minis-
tro, lembrou que Moçambique é 
membro das Nações Unidas des-
de 16 de Setembro de 1975, três 
meses após a proclamação da 
independência nacional. 

“Há 47 anos que somos 
membros, mas nunca tínhamos 
estado no Conselho de Seguran-
ça, apenas nos diferentes órgãos 
da instituição como agências 
especializadas, de entre as quais 
a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (UNICEF), 
ONU Mulheres, entre outras”, 
salientou Simão.

Renamo pede maior
abertura política no país
A RENAMO defende maior aber-
tura das instituições políticas 
de modo a reforçar a coabitação 
pacífica e a inclusão. Falando 
segunda-feira, em conferência 
de imprensa, na cidade de Ma-
puto, o porta-voz da Renamo, 
José Manteigas, pediu para que 
não haja actos que contrariem 
o discurso oficial e as iniciativas 
do Chefe do Estado de promoção 
da paz e reconciliação nacional. 
Dando exemplos das suas alega-
ções, José Manteigas disse que a 
comitiva do presidente daquele 

partido, Ossufo Momade, na sua 
recente visita à vila de Mandim-
ba, em Niassa, foi impedida de 
se alojar em todas as estâncias, 
estranhando que em todas tenha 
esgotado a acomodação.

“Consideramos que, ao agir 
desta forma, está a ser posto em 
causa um dos objectivos do nosso 
Estado, mormente a promoção 
de uma sociedade de pluralismo 
político, tolerância e cultura de 
paz, constantes da nossa Consti-
tuição”, referiu.

Apelou para que os funcio-

nário públicos não pautem por 
“actos de subversão contra o Es-
tado e as liberdades constitucio-
nais”, lembrando que a Renamo 
é pela harmonia social, coabita-
ção política e promoção da paz.

Na mesma conferência de 
imprensa, Manteigas reiterou 
que o seu partido olha com nor-
malidade à recente nomeação, 
pelo Presidente da República, 
de Raul Domingos a Embaixador 
Extraordinário e Plenipoten-
ciário de Moçambique junto à 
Santa Sé. Sobre o seu regresso à 

Renamo, o porta-voz confirmou 
que Raul Domingos teria mani-
festado essa intenção através de 
uma carta, que estava ainda a 
ser analisada quando a liderança 
desta formação política começou 
a ver, pelos órgãos de comuni-
cação social, reivindicações para 
uma resposta.

“O partido, dentro dos seus 
critérios, soberania e autonomia, 
daria uma resposta, porque tem 
esse direito de decidir dentro dos 
seus órgãos, algo que ainda não 
fez”, afirmou.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Vaga de Emprego 

 

TEDI, Tributação Eficiente para Desenvolvimento Inclusivo – Moçambique 

 

Assessor Nacional para Administração Tributária e Apoio na Tributação da Indústria 

Extrativa 

 

Projecto TEDI  

 

Este cargo é parte integrante de um programa de assistência técnica financiado pela FCDO para apoiar 

a mobilização de recursos internos em Moçambique - no projecto Tributação Eficiente para o 

Desenvolvimento Inclusivo (TEDI).  

 

Funções e Responsabilidades   

 

O assessor será responsável por apoiar e facilitar a interligação e gestão do trabalho do dia – a – dia 

entre a Autoridade Tributária e os especialistas internacionais e outros consultores, bem como o pessoal 

técnico nacional integrante da equipe.  

 

Principais competências e experiência  

 

• Ser contabilista profissional ou possuir formação superior em contabilidade/gestão de empresas;  

• 5 – 10 anos de experiência de trabalho na área de auditoria fiscal, gestão financeira, reformas 

fiscais, sector extrativo, ou outras áreas relevantes em Moçambique;  

• Conhecimento sólido sobre o sector privado em Moçambique - em particular as políticas fiscais 

e contabilidade, legislação e regulamentos em Moçambique será uma vantagem;  

• Autônomo, dinâmico, com capacidade de identificar oportunidades e desenvolvê-las;  

• Experiência no desenvolvimento de capacitação técnica de parceiros, incluindo 

mentoria/treinamento/formações, em ambientes onde a sustentabilidade na transferência de 

conhecimento e capacitação é prioridade;        

• Boas relações interpessoais, com capacidade de construir relacionamentos eficazes com pares e 

colegas de diferentes áreas profissionais e origens culturais;   

• Capacidade de trabalhar efetivamente em ambientes políticos e desafiadores;  

• Capacidade de trabalhar efetivamente em equipe;  

• Excelente capacidade de comunicar – se verbalmente e por escrito, e ser fluente em língua 

inglesa.   

 

Local de Trabalho 

Maputo, Moçambique  

 

Para concorrer  

Por favor, contacte via email para general@tedimozambique.com indicando REF: ASSESSOR 

NACIONAL, para receber os Termos de referência completos e instruções de como submeter a sua 

candidatura.  

 

Prazo para manifestação de interesse: 10 de Agosto de 2022 
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as de carácter militar às ligadas 
a mudanças climáticas.

O ministro lembrou a bra-
vura do Exército, indicando 
que combateu e venceu os 
inimigos das conquistas dos 
moçambicanos, nomeada-
mente as tropas dos regimes 
colonial português, da antiga 
Rodésia do Sul e do Apartheid 
e actualmente combatem com 
valentia os terroristas que de-
sencadeiam acções macabras 

na província de Cabo Delgado.
“Hoje, podemos garantir 

que a nossa pátria jamais será 
vencida porque os nossos ho-
mens estão determinados a 
defender cada milímetro do 
nosso território e a garantir o 
reforço da segurança das nos-
sas fronteiras”, frisou o go-
vernante, acrescentando que 
os focos de violência em Cabo 
Delgado serão energicamente 
combatidos.

Para reforçar a capacidade 
combativa das FADM, a Ma-
rinha de Guerra de Moçam-
bique vai entregar hoje, na 
Base Naval de Metangula, no 
Niassa, a lancha de fiscaliza-
ção LF-214.

 Refira-se que as festi-
vidades de mais um ano do 
Exército são celebradas, sob 
o lema “Exército Empenhado 
no Aprimoramento em  Face 
das Actuais Exigências”.

FADM jamais 
serão vencidas

Mety Gondola defende maior articulação no funcionamento dos órgãos locais do Estado 

Gondola exige harmonia
na administração pública

ADMINISTRADORES, chefes de 
gabinete e os secretários perma-
nentes de todos os distritos da 
província de Nampula acabam 
de ser capacitados em matéria de 
harmonização do funcionamen-
to da administração pública.

A acção tinha em vista dotá-
-los de ferramentas que lhes 
permitam desempenhar as suas 
funções com proficiência, tendo 
abordado, para o efeito, temas so-
bre planificação, orçamentação, 
execução, monitoria e responsa-
bilidade financeira.

Foram ainda ministradas ma-
térias ligadas à transparência, boa 
governação, combate à corrupção, 
boas práticas, normas de protoco-
lo de Estado e regras de etiqueta, 

gestão de documentos, entre ou-
tros assuntos.

A abertura do seminário de 
capacitação foi dirigida há dias 
pelo Secretário de Estado na pro-
víncia de Nampula, Mety Gon-
dola, que destacou que a acção 
tinha em vista criar bases para a 
harmonização do funcionamento 
daqueles órgãos a fim de melhor 
servirem a população.

Gondola afirmou que os ad-
ministradores, chefes de gabinete 
dos administradores e os secre-
tários permanentes devem ser 
figuras capazes de identificar um 
modelo de liderança para respon-
der aos desafios do Estado, como 
uma entidade única na prestação 
de serviços.

As dificuldades que caracteri-
zam o quotidiano dos órgãos locais 
do Estado, segundo disse, devem 
ser abordadas com vista a en-
contrar soluções, sendo que é um 
processo que não deve ser inter-
pretado como acto de perseguição 
ou provocar intrigas no local de 
trabalho.

Sublinhou que a coordenação 
entre o administrador e o secretá-
rio permanente distrital é crucial 
para assegurar o pleno funciona-
mento da administração pública, 
ainda que as duas figuras tenham 
papéis diferentes.

De acordo com Mety Gondola, 
o secretário permanente é o guar-
dião da legalidade, no processo de 
gestão dos recursos materiais, fi-

nanceiros e patrimoniais, enquan-
to o administrador é o responsável 
pelo funcionamento do Governo 
ao nível do distrito.

Referiu-se, por exemplo, aos 
casos em que os administradores 
e os secretários permanentes dis-
tritais entram em rota de colisão, 
muitas vezes interpretada como 
uma acção de perseguição profis-
sional. Falou de distritos em que o 
administrador cessou as funções e 
o secretário permanente ficou na 
expectativa de tomar o lugar de 
chefe do executivo distrital.

Noutros casos, o administra-
dor interfere no trabalho do secre-
tário permanente, e passa a tomar 
decisões relacionadas com os con-
cursos públicos para contratação 
de funcionários, empreiteiros de 
obras públicas, consultoria, entre 
outras actividades.

A agravar a situação, registam-
-se casos em que até os directores 
dos serviços distritais não são en-
volvidos nos processos, assumindo 
o administrador a gestão de todos 
os procedimentos, uma realidade 
que culmina com clivagens.

“Esperamos que o nível da 
articulação entre os órgãos de 
administração local venha me-
lhorar, na perspectiva de parti-
lhar os meios, infra-estruturas 
e outras condições criadas para 
o funcionamento das figuras 
que representam o Estado”, 
disse.

A
S Forças Armadas de 
Defesa de Moçambi-
que (FADM) jamais 
serão vencidas na luta 
que travam contra as 

ameaças de natureza militar, de 
modo especial o terrorismo que 
assola o norte da província de 
Cabo Delgado.

A convicção é do Ministro 
da Defesa Nacional, Cristóvão 
Chume, falando ontem no dis-
trito de Cuamba, província do 
Niassa, nas festividades alusi-
vas ao 40.º aniversário da cria-
ção do Exército, englobando os 
ramos da Marinha de Guerra e a 
Força Aérea. 

Assegurou ainda que os 
terroristas jamais ocuparão o 
território moçambicano, lem-
brando que o Exército sempre 
venceu as guerras por que o 
país passou, desde a indepen-
dência nacional.

“Não iremos desarmar ou 
desistir, venha quem vier, cus-
te o que custar, iremos vencer 
as ameaças militares que vêm 
de vários quadrantes”, insistiu 
Cristóvão Chume, anotando 
que neste momento consti-
tui prioridade do Governo a 
potenciação do Exército em 
valências que o habilitem a 
projectar-se para atender as 
ameaças actuais, que vão desde 

DISTRITO DE CHIBABAVA

Régulo Mangunde reconhecido
MACACHO Marceta Dhlakama, de 91 
anos, foi publicamente reconhecido, 
segunda-feira última, pelo Governo 
como Régulo do 1º Escalão da povoa-
ção de Mangunde, no distrito de Chi-
babava, em Sofala.

O pai do falecido líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, passa assim a ter 
direito de participar em todas as ceri-
mónias de Estado, bem como a cum-
prir determinadas obrigações como 
hastear a Bandeira Nacional, participar 
nas actividades públicas e beneficiar 
do pagamento mensal do subsídio do 
estatuto de Régulo do Primeiro-Esca-
lão, para além do uso de fardamento 
e insígnias. Numa cerimónia bastante 
concorrida pela população, incluindo 
outros líderes da autoridade comuni-
tária daquele distrito, o régulo Man-
gunde mostrou-se satisfeito por esta 

investidura e disponível em colaborar 
com as autoridades de tutela, nomea-
damente o Ministério da Administra-
ção Estatal e Função Pública.

“Estou muito contente pelo fac-
to do Estado ter me oficializado como 
régulo. Estive sempre aberto, partici-
pando em todos encontros promovi-
dos pelo Governo”, lembrou, depois de 
vestir, pela primeira-vez, o uniforme e 
distintivos da autoridade comunitária. 
O administrador de Chibabava, Tomé 
José, considerou o acto como uma 
mera formalidade pelo facto do régulo 
Mangunde ter sempre trabalhado com 
a sua comunidade durante 50 anos.

O governante afiançou ainda que 
dos 537 régulos que fazem parte da 
área de jurisdição daquele distrito, 
Mangunde é considerado como o 
mais antigo.

AFIRMA MINISTRO DA DEFESA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Sabia que pode  ler  os seus jornais 
no seu smartphone ou computador

BAIXE JÁ
 O APLICATIVO NA

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis +258 84 3400623

Apoio ao cliente:

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

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

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

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

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

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK)

Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, Edifício JAT IV, 7.º Andar, Maputo
Telefone: (+258)21 42 3873

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

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

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

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

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

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

Com os melhores cumprimentos,

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA

DIRECÇÃO GERAL

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

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

 Concurso Público N.º 11/GMNK/ 2022

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
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A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa Alemã que oferece serviços, a nível 

mundial, na área da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Inter-

nacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) e ao Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)  o projecto nacional “Support to forcibly displaced persons 

in Northern Mozambique”.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique é afetada por um violento conflito desde Outubro de 
2017. Mais de 870 mil pessoas foram deslocadas à força pela violência do conflito dentro do país, a maioria 
nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. 

O objectivo geral do projecto nacional é de melhorar as condições de vida dos deslocados internos, refugia-

dos e membros da população de acolhimento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades selec-

cionadas no norte de Moçambique.

A componente da vaga em anúncio engloba quatro actividades principais (1) Desenvolvimento de capacid-

ades (2) Medidas de pequena dimensão (3) Apoio a estruturas comunitárias e (4) Medidas de apoio psico-

social.

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar um (1) Assessor para apoio psico-social e coesão social (m/f),
 para  Nampula, em Moçambique

Descrição de tarefas
O/A Assessor/a será responsável:

• Pela implementação desta componente em estreita colaboração com o líder técnico internacional e a 

componente ACNUR do projeto;

• Apoiará a implementação do projecto, juntamente com os assessores nacionais e internacionais; 

• Providenciará apoio estratégico e analítico a funcionários do governo, sociedade civil, incluindo redes de 

mulheres e jovens, e com a liderança política e cívica mais ampla;

• Orientará a análise regular de conflitos, inclusive sobre a dinâmica actual do conflito;
• Apoiará o desenho de abordagens de qualidade para prevenção de conflitos e coesão social, dentro de 

programas integrados baseados na comunidade;

• Apoiará a concepção, implementação e avaliação das actividades do projeto relacionadas às atividades 

da componente;

• Elaborará ToRs e orientará consultorias; 

• Irá conceitualizar, planificar e conduzir treinamentos e workshops;
• Será responsável pela documentação de eventos de treinamento, seminários, fora, reuniões de equipas 

e outras actividades do projecto; 

• Construirá e irá manter parcerias com parceiros-chave internacionais e partes-interessadas locais;  

• Implementará todos aspectos operacionais respeitantes ao tema apoio Psico-Social e Coesão Social;  

• Processará aspectos técnicos e aperfeiçoará a área de responsabilidade de acordo com os padrões de 

qualidade especificados; 
• Manterá bom fluxo de comunicação e informação entre todas instituições envolvidas e contrapartes e 

a  GIZ;

• Coordenará e assistirá na preparação e conduções de outras actividades requeridas na implementação 

do projecto;

• Consultará regularmente com a direcção do projecto em relação a todas actividades da componente. 

Qualificações e requisitos profissionais 
• Grau de mestrado em psicologia clínica ou educacional ou área relacionada aos objetivos do projecto, 

com enfoque na área relevante;

• Treinamentos e certificação em Apoio Psico-social seriam uma vantagem;
• Formação em abordagem terapêutica será igualmente uma mais valia;

• Pelo menos 3 anos de experiência profissional no desenvolvimento, promoção e gestão de programas 
de apoio psico-social e  políticas de coesão social em uma posição comparável;

• Experiência na condução e redação de análises de conflitos sensíveis ao gênero;
• Capacidade comprovada para conceber, implementar, monitorar e avaliar as actividades do projecto de 

prevenção de conflitos/construção da paz/coesão social;
• Experiência em representar, influenciar e compartilhar as boas práticas com organizações parceiras e 

partes interessadas internas;

• Bons conhecimentos de TICs na óptica do utilizador (software relacionado) e aplicativos (por exemplo 
MS Office);

• Forte competência de gestão e organização; 

• Disponibilidade para deslocações a nível nacional;  

• Fluência em Português, e conhecimentos avançados de Inglês. O conhecimento da língua Alemã é uma 

vantagem;  

• Disponibilidade em progredir mediante necessidade definida pelas tarefas a desempenhar. As medidas 
correspondentes são acordadas com a direcção do projecto. 

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se candidatar, enviando eletronicamente  a 
sua candidatura e CV juntamente uma carta de motivação e contactos de três referências profissionais para 
o Departamento de Recursos Humanos através do email: recruitment-moz@giz.de indicando a posição a 

que se candidata como assunto.

Prazo de submissão das candidaturas:  16 de Agosto de 2022 

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV devem estar num único ficheiro inclu-

indo os anexos relevantes. Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Encorajamos mulheres, pessoas com deficiência e grupos minoritários a se candidatarem a esta posição. 
A GIZ está comprometida com a igualdade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de 

trabalho.

A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa Alemã que oferece serviços, a nível 

mundial, na área da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Inter-

nacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) e ao Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)  o projecto nacional “Support to forcibly displaced persons 

in Northern Mozambique”.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique é afetada por um violento conflito desde Outubro de 
2017. Mais de 870 mil pessoas foram deslocadas à força pela violência do conflito dentro do país, a maioria 
nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. 

O objectivo geral do projecto nacional é de melhorar as condições de vida dos deslocados internos, refugia-

dos e membros da população de acolhimento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades selec-

cionadas no norte de Moçambique.

A componente da vaga em anúncio engloba três actividades principais (1) Acesso à geração temporária de 

renda (Dinheiro por Trabalho), (2) Apoio ao empreendedorismo, (3) Diálogo sobre emprego.

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar um (1) Assessor para promoção de geração de renda (m/f),
 para  Nampula, em Moçambique

Descrição de tarefas
O/A Assessor/a será responsável:

• Pela implementação desta componente em estreita colaboração com o líder técnico internacional e a 

componente ACNUR do projeto;

• Apoiará a implementação do projecto, juntamente com os assessores nacionais e internacionais; 

• Participará da formulação de planos de acção do projeto e ajudará a sincronizar a planificação com o 
sistema orçamental;

• Apoiará a concepção, implementação e avaliação de programas de geração de renda para famílias e 

outras atividades do projeto;

• Realizará pesquisa e desenho da geração de renda familiar, do grupo de geração de rendimento ajusta-

dos à situação real da área do projecto;

• Fará levantamento para o estabelecimento de novos grupos de trabalho de geração de renda na área 

do projeto; realizará todos os procedimentos para estabelecer novos grupos de trabalho e cooperativas;

• Promoverá e desenvolverá operações com colaboração de parceiros locais para a geração de renda na 

área do projecto;

• Apoiará grupos de gestão de renda, cooperativas a se constituírem e na planificação de negócios;
• Apoiará ativamente grupos de gestão de renda, agregados familiares e outros beneficiários imple-

mentando atividades oportuna e eficazmente;
• Acompanhará e supervisionará continuamente as atividades do projeto, nomeadamente: dinheiro-pelo-

trabalho, desenvolvimento do empreendedorismo e actividades de gestão de renda, a fim de cumprir os 
seus objetivos dentro do quadro lógico, do orçamento e do prazo alocado

• Garantirá que os princípios de género e proteção são integrados ao longo da planificação, implementa-

ção e relatório de projetos;
• Elaborará ToRs e orientará consultorias; 

• Irá conceitualizar, planificar e conduzir treinamentos e workshops;
• Será responsável pela documentação de eventos de treinamento, seminários, fora, reuniões de equipas 

e outras actividades do projecto; 

• Construirá e irá manter parcerias com parceiros-chave internacionais e partes-interessadas locais;  

• Implementará todos aspectos operacionais respeitantes ao tema de geração de renda.  

• Processará aspectos técnicos e aperfeiçoará a área de responsabilidade de acordo com os padrões de 

qualidade especificados; 
• Manterá bom fluxo de comunicação e informação entre todas instituições envolvidas e contrapartes e 

a  GIZ;

• Coordenará e assistirá na preparação e condução de outras actividades requeridas na implementação 

do projecto;

• Consultará regularmente com a direcção do projecto em relação a todas actividades da componente. 

Qualificações e requisitos profissionais 

• Grau de mestrado (ou equivalente) em Economia, Finanças, Ciências Sociais ou áreas afim; 
• Pelo menos 3 anos de experiência profissional em posição similar em actividades de promoção da ge-

ração de renda; 

• Capacidade comprovada no desenho, implementação, monitoria e avaliação de actividades de educa-

ção e treinamento;  

• Experiência no trabalho com acções de dinheiro-pelo-trabalho constitui vantagem;  
• Bons conhecimentos de TICs na óptica do utilizador (software relacionado) e aplicativos (por exemplo 

MS Office);
• Forte competência de gestão e organização; 

• Disponibilidade para deslocações a nível nacional;  

• Fluência em Português, e conhecimentos avançados de Inglês. O conhecimento da língua Alemã é uma 

vantagem;  

• Disponibilidade em progredir mediante necessidade definida pelas tarefas a desempenhar. As medidas 
correspondentes são acordadas com a direcção do projecto. 

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se candidatar, enviando eletronicamente  a 
sua candidatura e CV juntamente uma carta de motivação e contactos de três referências profissionais para 
o Departamento de Recursos Humanos através do email: recruitment-moz@giz.de indicando a posição a 

que se candidata como assunto.

Prazo de submissão das candidaturas:  16 de Agosto de 2022 

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV devem estar num único ficheiro inclu-

indo os anexos relevantes. Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Encorajamos mulheres, pessoas com deficiência e grupos minoritários a se candidatarem a esta posição. 
A GIZ está comprometida com a igualdade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de 

trabalho.
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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 
SILVA ANTÓNIO SABONETE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Setembro de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e seis a folhas sessenta e sete 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número vinte e oito, traço “B”, 
barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE 
MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de SILVA ANTÓNIO SABONETE, de então cinquenta e três anos de idade, 
solteiro que era e com última residência habitual no Bairro da Matola “A”, Município 
da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus 
filhos: NILSO SILVA SABONETE e JULCIO SILVA SABONETE, solteiros, menores e 
residentes na cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias 
em nome do falecido.

Está Conforme

Matola, aos 29 de Setembro de 2021
A Notária
(Ilegível) 6865

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE OLGA NATÁLIA ALBERTO UAQUENE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e nove de Junho 
de dois mil e vinte e dois,  exarada de folhas trinta e oito verso a folhas trinta 
e nove verso, do livro de notas para escrituras diversas número trinta-A, da 
Conservatória dos Registos e Notariado, a cargo de LUDOVINA VIRGÍNIA RAÚL 
INHAMBE MANUEL, Conservadora e Notária Superior, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de OLGA NATÁLIA ALBERTO UAQUENE, no 
estado que era de solteira, maior, falecida no Hospital Central de Maputo, no dia 
vinte e seis de Abril de dois mil e vinte e um, filha de Alberto Uaquene e de Lúcia 
Lasse, com a última residência que foi em KaMavota.
Foram declarados únicos e universais herdeiros: HELIAN ANTÓNIO MANUEL e 
JEREMIAS RUBENE MACHAVA, filhos menores, naturais de Maputo e residentes 
na Matola -Rio, Bairro Djuba.
Que a falecida não deixou testamento nem qualquer outra disposição de última 
vontade.
Que não há outras pessoas que segundo a lei lhes prefiram ou com eles possam 
concorrer à sucessão da herança.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Boane, aos 21 de Julho de dois mil e vinte e dois

A Notária
Ludovina Virgínia Raúl Inhambe Manuel 239

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

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
NORBERTO HENRIQUES GERALDES

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Agosto de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e sete a folhas cinquenta e oito, 
do livro de notas para escrituras diversas número cento e cinco “E”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de NORBERTO HENRIQUES GERALDES, 
divorciado, residente que foi nesta cidade, sendo filho de Florentino Geraldes e de 
Adelaide de Patrocínio.
Que o falecido não deixou testamento e nem qualquer outra disposição de última 
vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens 
e direitos, seus filhos: RUI MANUEL DE SOUSA GERALDES, solteiro, MARIA 
EDUARDA SOUSA GERALDES, solteira e HÉLDER DE SOUSA GERALDES, viúvo, 
todos naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, a 1 de Agosto de 2022

A Notária
(Ilegível) 6866

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 
ELCÍDIO MÁRIO FILIPE NHASSANGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Julho de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas onze verso a folhas doze, do livro de notas 
para escrituras diversas número trinta e um, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a 
cargo da Notária em exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA MANHIQUE 
MACUÁCUA, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ELCÍDIO MÁRIO FILIPE NHASSANGO, de vinte anos de idade, solteiro à data da sua 
morte, com última residência habitual na cidade de Maputo.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como único e universal herdeiro de seus bens, seu único 
filho CHELTON ELCÍDIO JAMO, solteiro, maior, natural de Maputo e residente na 
cidade de Maputo.
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 27 de Julho de 2022

A Notária
(Ilegível)
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UNIVERSIDADE SAVE
EXTENSÃO DA MASSINGA

ANÚNCIO DE VAGAS
De acordo com o Despacho de 13 de Julho de 2022 do Director da 
Universidade Save - Extensão da Massinga, no âmbito de Delegação de 
Competências conforme a alínea l) do Despacho /GR/UniSave 23.51/2021, 
de 24 de Março, nos termos do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado conjugado com o Decreto n.º 30/2001, de 15 de 
Outubro, está aberto o concurso de ingresso no aparelho do Estado para o 
provimento de 2 vagas, nas diferentes carreiras profissionais, no prazo de 
30 dias, contados a partir da data de publicação do presente anúncio no 
jornal “Notícias”, com seguinte distribuição:

I. Carreira de Técnico Superior N1

Ø	Direito (1 vaga)

Requisitos Gerais:
Ø	Ter o grau académico mínimo de Licenciatura ou equivalente, com a 

classificação média de Bom;
Ø	 Ser aprovado em entrevista profissional 
Ø	Experiência Profissional como Jurista é uma vantagem;

II. Carreira de Agente Técnico:
Ø	Condutor de Veículos de Serviços Público (1 vaga)

 Requisitos Gerais:
Ø	Ter grau académico mínimo de 7ª Classe ou equivalente;
Ø	Ser aprovado em entrevista profissional;
Ø	Possuir carta de condução de Serviços Públicos;
Ø	Experiência de 3 anos na condução comprovada;

III. Modalidades para a admissão ao concurso
1. A modalidade de admissão ao concurso é documental, seguida de 

entrevista profissional para Carreira de Técnico Superior N1, e exame 
prático para Agente Técnico.

2. A admissão ao concurso é solicitada através de um requerimento dirigido 
ao Director da Universidade Save -Extensão da Massinga, anexando ao 
requerimento pela ordem que se segue, os seguintes documentos:

a)  Certidão de habilitações literárias ou profissionais (autenticada pelo 
Notário);

b)  Idade igual ou superior a 18 anos;
c)  Certidão de Nascimento original ou Cópia de BI autenticada;
d)  Certificado de Registo Criminal original;
e)  Declaração sob compromisso de honra de não ter sido expulso do 

Aparelho do Estado; 
f)  Curriculum Vitae;
g)  NUIT e respectivo comprovativo;
h)  Mapa de Junta de Saúde;
i)  Declaração do Serviço Militar;

3. Na fase de admissão ao concurso, são dispensados os documentos 
indicados nas alíneas d), g), h) e i).

4. Os documentos deverão ser entregues no Departamento de Recursos 
Humanos da UniSave-Extensão de Massinga, sita na Av. FPLM, Bairro 
Cimento, Telf. n° 29371110, Fax n° 29371190, Caixa Postal 111, Vila de 
Massinga, nas horas normais de expediente até ao último dia do prazo 
fixado. 

5. O concurso é válido por 3 anos, contados a partir da data da publicação 
da lista de classificação final, no Boletim da República.

Massinga, aos 2 de Agosto de 2022

A Chefe do Departamento de RH

Balbina F Macassa Guirrugo
(Técnico Superior N1)

PLANO DE ACÇÃO DE REASSENTAMENTO 
NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E 

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA SANEAMENTO URBANO, DRENAGEM 
E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE INHAMBANE     

PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

CONVITE PARA A 2ª REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA

A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP), 
procedeu, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Integrado e Estudo de Viabilidade para 
o Saneamento Urbano, Drenagem e Gestão de Resíduos Sólidos no Município de Inhambane, 
à identificação dos agregados familiares que se encontram nas áreas definidas para a 
implantação das infra-estruturas propostas pelo projecto, nomeadamente, uma Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e um Aterro Sanitário.
Dando seguimento a este processo, e no âmbito da elaboração do respectivo Plano de Acção 
de Reassentamento (PAR), bem como da recolha das principais preocupações e sugestões da 
comunidade sobre o projecto, a CONSULTEC, Consultores Associados, Lda, em representação 
da AIAS, IP, vem, por este meio convidar a todas as partes afectadas e interessadas a 
participarem nas Reuniões de Consulta Pública que se irão realizar no dia 17 de Agosto, 
nos locais abaixo indicados:

•	 Às 8.00 horas na  Escolinha Franciscana, Bairro de Muelé 1; e
•	 Às 12.00 horas na Escola Secundária de Guitambatuno.

O Relatório de Levantamento Físico e Socioeconómico (RLFSE), está disponivel para consulta 
prévia no portal da AIAS, IP (www.aias.co.mz) e cópias impressas estarão disponíveis nos 
seguintes locais:

Cidade de Inhambane:
Serviços Provinciais do Ambiente;
Serviços Provinciais de Infra-estruturas; 
Conselho Municipal;
Sedes dos Bairros Muelé 1 e Guitambatuno.

As referidas reuniões têm como principal objectivo a apresentação das áreas alternativas, 
nomeadamente a hospedeira e agrícola.
Para esclarecimentos, por favor, contacte a Consultec, por intermédio de Décio Camplé 
(21491555 - escritório Maputo ou 846783066), ou por e-mail, pelo seguinte endereço 
dcample@consultec.co.mz

Agradecemos desde já a sua participação!
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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.
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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:
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A tabela abaixo ilustra a sua composição.

Maputo, 18 de Abril de 2022

6787

1. O Governo de Moçambique, através do Instituto 

Nacional da Juventude, IP- Instituição tutelada pelo 

Secretário de Estado da Juventude e Emprego pretende 

contratar um (a) Consultor (a) para a Elaboração do 
Plano Estratégico do PGB 2023 - 2033 (EPEPGB).

2. Constitui objectivo da contratação - elaborar o Plano 

Estratégico do PGB 2023-2033 tendo em conta três 

momentos importantes: Pesquisa documental/

Bibliográfica; Recolha de dados através de entrevistas, 
inquéritos, seminários, workshops e sistematização 
da informação e produção da PEPGB 2023-2033.

3. Perfil do(a) Consultor(a)
• Formação Superior (no mínimo com nível 

de Mestrado) em Saúde Pública ou em áreas 

relacionadas com Ciências Sociais ou areas afins;
• Mínimo de 5 anos de experiência no desenvolvimento 

de trabalhos na área de Saúde Sexual e Reprodutiva 
para Adolescentes e Jovens ou trabalhos similares;

• Conhecimento das características das desigualdades 
de género e da situação da rapariga e mulher jovem 
em Moçambique;

• Conhecimento da epidemia do HIV em Moçambique: 
com enfoque para adolescentes e jovens;

• Conhecimento das políticas, estratégias e 
mecanismos institucionais de promoção de Saúde 

Sexual e Reprodutiva, VBG, empoderamento da 
rapariga e da mulher e combate ao HIV/SIDA

• Fluência na comunicação escrita e oral em língua 

portuguesa e o domínio da língua inglesa é uma 

vantagem;
• Conhecimento do funcionamento das instituições 

do Estado;
• Conhecimento da legislação nacional e internacional 

sobre adolescentes e jovens, com destaque para as 

Políticas da Juventude e Emprego;
• Excelente capacidade de gestão e de coordenação 

da implementação técnica de programas, incluindo 

planificação detalhada e elaboração de relatórios 
técnicos e de avaliação;

• Experiência comprovada no desenvolvimento de 

planos institucionais;
• Excelentes habilidades interpessoais, de facilitação, 

comunicação e trabalho em equipa;

4. Duração da consultoria

5, Assim, o Instituto Nacional da Juventude, IP convida 

pessoas singulares elegíveis, a apresentarem a sua 

manifestação de interesse, juntando os seguintes 

documentos:

a) Carta de manifestação de interesse escrita em 

língua portuguesa;
b) Curriculum Vitae escrito em língua portuguesa;
c) Indicação de três referências;
d) Certificados de habilitações e outros diplomas 

relevantes; e
e) Evidências de consultorias similares nos últimos 3 

anos

6. A manifestação de interesse deverá ser apresentada 

em formato físico, em triplicado, num envelope 
fechado, com identificação completa do concorrente 
ou em formato electrónico, até ao dia 16 de Agosto 
de 2022, com Refa: SEGE/INJ, IP/002/CIND/2022, 

nos endereços abaixo indicados.

7. Os concorrentes poderão levantar os termos de 

referência e obter todas informações que sejam 
necessárias para elaboração da sua proposta, durante 

os dias úteis e no horário normal de expediente, no 
endereço abaixo.

Nome: Instituto Nacional da Juventude, IP
Av. 25 de Setembro, nº 1018, Cidade de Maputo

Local: Cidade de Maputo

Telefone: 21 305629/ 843079141 ou 84843079141

Email: Gracinda.munguambe@inj.gov.mz
               Sofia.muacirola@inj.gov.mz

NB: Documentos incompletos não serão considerados e 
apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados. 

Maputo, Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

Instituto Nacional da Juventude, IP

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(CONSULTOR INDIVIDUAL)

CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO PGB 2023-2033
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

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

AVISO 

Visto

O Administrador do Distrito

Iasalde das Neves Adamugi Ussene
(Especialista em Extensão Agrária)

25/7/2022

De acordo com o Despacho de 25 de Julho de 2022 de V. Excia Administrador do Distrito 

de Ribáuè, nos temos do n⁰ 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o Diploma Ministerial 
nº 61/2000, de 5 de Julho, torna-se aberto o concusro público pelo prazo de 30 dias, a contar 

da data da fixação do presente aviso, para o preenchimento de duas (2) vagas  nas carreiras  de 
regime especial diferenciadas da Saúde, a serem colocadas nas diversas unidades sanitárias do 
distristo, segundo a tabela abaixo:

Carreira Ocupação Nº de Vagas

Médico de Clínica Geral de 2ª Médico de Clínica Geral de 2ª 2

1. Requisitos para candidatura:

a)  Ser de nacionalidade moçambicana;
b)  Registo de Identificação Tributária (NUIT);
c)  Ter idade igual ou superior a 18 anos;
d)  Não ter sido aposentado ou reformado.

2. A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito por 

meio de requerimento com assinatura reconhecida.

a)  Certidão de Narrativa Completa de Nascimento ou Bilhete de Identidade autenticada;
b)  Fotocópia do Certificado de  habilitações profissionais autenticada;
c)  Cerdidão de Aptidão física e sanidade mental para o exercício da actividade;
d)  Declaração  do serviço militar obrigatório;
e)  Comprovativo autenticado de inscrição na Ordens dos  Médicos;
f)  Declaração sob comprimisso de honra  autenticado;
g)  Certidão de Registo Criminal;
h)  Curriculum Vitae.

3. Os documentos deverão dar entrada na Secretaria do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e 
Acção Social de Ribáuè, nas horas normais de expedientes até ao último dia do prazo fixado.

3 A Selecção para o concurso de ingresso será mediante avaliação curricular, seguida de 
entrevista profissional para o preenchimento daquelas vagas e das que vierem a se verificar 
no prazo da validade do concurso.

As provas versarão sobre as seguintes matérias:

•	 Lei n.º 1/2018, de 12 de Junho, que aprova a Constituição da República de Moçambique;

•	 Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado;

•	 Lei n.º 7/2019, de 31 de Maio, que estabelece o quadro legal sobre a organização e o 
funcionamento dos Orgãos de Representação do Estado na Província ;

•	 Decreto n.º 5/2018, de 26 de Fevereiro, que aprova o Regulamento do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado;

•	 Decreto n.º 30/2001, de 15 de Outubro, que aprova as normas de funcionamento da 
Administração Pública;

•	 Matéria de Natureza específica;

•	 Cultura Geral.

Os documentos referenciados nas alíneas d) e g) do número 2 serão entregues no acto 
da nomeação.

O concuso é valido por três (3) anos, a partir da data da publicação da lista de classificação 
final no Boletim da República. 

Ribáuè, aos 8 de Julho de 2022
O Director Distrital

Januário Armando Sitora
(Especialista de Saúde )
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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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL

6802

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 HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

MÁRIO FILIPE

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de vinte e 
dois de Julho de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas vinte e um 
verso a folhas vinte e dois verso, 
do livro de notas para escritu-
ras diversas número trinta e um, 
traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, 
a cargo da Notária em exercício, 
VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RA-
BECA MANHIQUE MACUÁCUA, foi 
celebrada uma Escritura de Habil-
itação de Herdeiros por óbito de 
MÁRIO FILIPE, de então cinquen-
ta e oito anos de idade, casado 
com Avelina Ernesto Zandame-
la, com última residência habitual 
no Bairro de Magoanine, cidade de 
Maputo.
Que o falecido não deixou tes-
tamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade, 
tendo deixado como únicas e 
universais herdeiras de seus 
bens, suas únicas filhas: EULÁLIA 
MÁRIO FILIPE, DULCE MÁRIO 
FILIPE, CRISTINA AMINA MÁRIO 
FILIPE NHASSENGO, ISABEL 
MÁRIO FILIPE NHASSENGO, to-
das solteiras, maiores, naturais 
de Maputo, sua cônjuge AVELINA 
ERNESTO ZANDAMELA, natural 
de Maputo, seu neto CHELTON 
ELCÍDIO JAMO, solteiro, natural 
de Maputo e residentes na cidade 
de Maputo e herdeiro do de cujus 
ELCÍDIO MÁRIO FILIPE NHAS-
SANGO.
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 fa-
lecido.

Está Conforme
Matola, aos 27 de Julho de 2022

A Notária
(Ilegível) 6872
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UNIVERSIDADE SAVE

EXTENSÃO DA  MASSINGA
Av. FPLM, Bairro Cimento, Telef. 29371110, Caixa Postal 111, Massinga - Moçambique

EDITAL
Torna-se público que a Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos do Estado aceita propostas em cartas fechadas para a compra 

de viaturas e diverso material informático. 

As propostas deverão ser dirigidas ao presidente da Comissão no prazo de 8 dias, contados a partir da data de publicação do presente 

anúncio no jornal “Notícias”.

As cartas serão abertas no dia 16 de Agosto, pelas 9.00 horas do corrente ano, na Sala Magna. 

Para mais informações, deverão consultar o Edital que se encontra afixado na vitrina da instituição, durante as horas normais de 
expediente ou pelos telefones 845326500 e 846608520.

 Massinga, aos 2 de Agosto de 2022

O Director da Extensão

Prof. Doutor Hipólito Sengulane

(Professor Associado)

ANÚNCIO DE VAGA
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf International, uma 
das maiores Organizações não governamentais dedicada ao apoio de crianças sem cuidados 
parentais adequados ou em risco de perdê-los. Em Moçambique, a Organização está 
estabelecida em seis Províncias, designadamente Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e 
Cabo Delgado. Assim sendo, a Aldeia de Crianças SOS-Moçambique pretende  recrutar  para  o 
seu quadro de pessoal cinco (5) Mães Sociais, para a Aldeia de Chimoio.

Principais Responsabilidades

•	 Actuar como figura central na família e dar exemplo às crianças pelo seu comportamento 
exemplar, paciência e respeito pelos outros;

•	 Promover uma atmosfera calorosa e não ameaçadora na qual cada criança se sinta 
relaxada, feliz e capaz de expressar livremente as suas alegrias e tristezas;

•	 Ensinar às crianças habilidades básicas de vida e comunicação;
•	 Gerenciar as finanças domésticas, garantindo que todos os fundos sejam usados   com 

responsabilidade e possam ser totalmente contabilizados;

•	 Planejar actividades recreativas, jogos ou passeios em família para construir um 
sentimento de unidade;

•	 Manter um alto grau de segurança, limpeza e higiene em casa. 

Requisitos 

•	 Ter total disponibilidade para viver na Aldeia com as crianças;

•	 Carácter equilibrado e estável, boa saúde física; 
•	 Vontade e capacidade de lidar com crianças vulneráveis e com necessidades especiais;

•	 Idade compreendida entre  35 e 40 anos;

•	 Ter filhos maiores de idade;
•	 No mínimo 3 anos de experiência comprovada em cuidados infantis;

•	 Bons conhecimentos de gestão doméstica;

•	 Habilitações mínimas 12.ª classe. 

LOCAL DE TRABALHO: Cidade de Chimoio

As candidatas com perfil adequado são convidadas a submeter os CV’s, acompanhados pela 
carta de candidatura e demais documentos que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia 
do B.I, Certificado de habilitações, Cartas “Oficiais” de referências, para: Aldeia de Crianças 
SOS – Chimoio, Bairro Trangapasso, indicando no Assunto “Mãe Social”  até ao dia 17 de 
Agosto.

5112
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A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa Alemã que oferece serviços, a nível 

mundial, na área da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Inter-

nacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) e ao Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)  o projecto nacional “Support to forcibly displaced persons 

in Northern Mozambique”.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique é afetada por um violento conflito desde Outubro de 
2017. Mais de 870 mil pessoas foram deslocadas à força pela violência do conflito dentro do país, a maioria 
nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. 

O objectivo geral do projecto nacional é de melhorar as condições de vida dos deslocados internos, refugia-

dos e membros da população de acolhimento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades selec-

cionadas no norte de Moçambique.

A componente da vaga em anúncio engloba quatro actividades principais (1) Análise de mercado laboral (2) 

Apoio a Educação Técnica e Vocacional formal (3) Apoio a Educação Técnica e Vocacional não-formal (4) 

Actividades de apoio à Educação Técnica e Vocacional.

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar um (1) Assessor para Treinamento Vocacional e 
Mercado Laboral (m/f), para  Nampula, em Moçambique

Descrição de tarefas
O/A Assessor/a será responsável:

• Pela implementação desta componente em estreita colaboração com o líder técnico internacional e a 

componente ACNUR do projeto;

• Apoiará a implementação do projecto, juntamente com os assessores nacionais e internacionais; 

• Participará da formulação de planos de acção do projeto e ajudará a sincronizar a planificação com o 
sistema orçamental;

• Analisará as necessidades e objetivos dos parceiros no contexto do sector de TVET em Moçambique.

• Fará revisão e análise de planos específicos do país e do sector, documentos de política, dados socio-

econômicos, relatórios e outras informações relevantes;

• Apoiará a concepção, implementação e avaliação das atividades do projeto relacionadas às atividades 

da componente

• Irá elaborar ToRs e orientará consultorias; 

• Irá conceitualizar, planificar e conduzir treinamentos e workshops;
• Será responsável pela documentação de eventos de treinamento, seminários, fora, reuniões de equipas 

e outras actividades do projecto; 

• Construirá e irá manter parcerias com parceiros-chave internacionais e partes-interessadas locais;  

• Implementará todos aspectos operacionais respeitantes ao tema treinamento vocacional e mercado 

laboral; 

• Processará aspectos técnicos e aperfeiçoará a área de responsabilidade de acordo com os padrões de 

qualidade especificados; 
• Manterá bom fluxo de comunicação e informação entre todas instituições envolvidas e contrapartes e 

a  GIZ;

• Coordenará e assistirá na preparação e condução de outras actividades requeridas na implementação 

do projecto;

• Consultará regularmente com a direcção do projecto em relação a todas actividades da componente. 

Qualificações e requisitos profissionais 
• Grau de mestrado (ou equivalente) em Economia, Ciências Sociais ou pedagógicas ou áreas afim rela-

cionadas com os objectivos do projecto, com enfoque na área relevante.

• Pelo menos 3 anos de experiência profissional em educação vocacional e treinamento envolvendo o 
desenvolvimento, leccionamento e gestão de programas de TVET e políticas,  em posição comparável. 

• Capacidade comprovada no desenho, implementação, monitoria e avaliação de actividades de educa-

ção e treinamento;  

• Experiência no trabalho em legislação, regulamentação e sistemas de TVET constitui vantagem;  

• Bons conhecimentos de TICs na óptica do utilizador (software relacionado) e aplicativos (por exemplo 

MS Office);
• Forte competência de gestão e organização; 

• Fluência em Português, e conhecimentos avançados de Inglês. O conhecimento da língua Alemã é uma 

vantagem;  

• Disponibilidade em progredir mediante necessidade definida pelas tarefas a desempenhar. As medidas 
correspondentes são acordadas com a direcção do projecto.  

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se candidatar, enviando eletronicamente  a 
sua candidatura e CV juntamente uma carta de motivação e contactos de três referências profissionais para 
o Departamento de Recursos Humanos através do email: recruitment-moz@giz.de indicando a posição a 

que se candidata como assunto.

Prazo de submissão das candidaturas:  16 de Agosto de 2022 

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV devem estar num único ficheiro inclu-

indo os anexos relevantes. Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Encorajamos mulheres, pessoas com deficiência e grupos minoritários a se candidatarem a esta posição. 
A GIZ está comprometida com a igualdade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de 

trabalho.

6878
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REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA

Av. Albert Lithuli, nº 962, R/C, em Maputo

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do n.º3 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 a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Item Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor

01
Concurso Público 
Nº18/FFH/2021

Consultoria para fiscalização da 
empreitada para construção de 25 
casas T2 em Marrabo, Província da 
Zambézia

MC ARQUITECTOS, LDA     3.290.742,84MT

02
Concurso Público 
Nº18/FFH/2021

Consultoria para fiscalização da 
empreitada para construção de 
25 casas T2 na Cidade de Pemba, 
Província de Cabo-Delgado

NIKOTCHOLAKA 
ENGENHARIA & 

CONSTRUÇÃO, EI
    2.732.394,60MT

Maputo, Agosto de 2022

O Chefe da RA
6842

1. A Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional recebeu um financiamento do Go-
verno Italiano para a implementação do Programa de Apoio à Reforma do Ensino Técnico 
Profissional, e pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento do contrato de Em-
preitada de Reabilitação de 4 salas de aula e muro de contenção na Escola Industrial 1º de 
Maio de Maputo.

2. Para o efeito, a Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional (SEETP) convida em-
presas interessadas e elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 5ª classe,) a apresen-
tarem 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 Empreitada de Obras Públi-
cas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 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 pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O 
levantamento deverá ser mediante depósito do valor supracitado na seguinte conta ban-
cária: 

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 valor 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 concen-
tração 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

REPÚLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO N.º: 003/PRETEPPLUS/CP/O/22

 Concurso de Empreitada de Reabilitação de 4 Salas de Aulas 
e Muro de Contenção na Escola Industrial 1º de Maio de Maputo
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Anúncio do Concurso Público N.º 41A002041/CP/009/2022

1. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade convida empresas interessadas a apresenta-
rem propostas fechadas para a: Prestação de Serviços de reparação, manutenção e lubrifi-
cação de viaturas do INNOQ. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento do con-
curso ou levantá-lo nas instalações do INNOQ, sitas na Av. de Moçambique, Parcela 7168/D1/7 
- Bairro do Zimpeto, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, até ao dia 23 de Agosto de 
2022 – 9.00 horas.

Serão abertas em Sessão Pública, no mesmo dia, 30 minutos depois do fecho da entrega das 
propostas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

O anúncio do posicionamento será feito no dia 25 de Agosto de 2022, pelas 9.30 horas.

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

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

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

Autoridade Competente
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INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS 

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira 

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED) 
Unidade de Coordenação do Projecto 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  
Regime Especial – Projecto N.º 171664 - Donativo IDA N.º D810  

 

De acordo com o n.º 1 do nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso abaixo foi adjudicado conforme o 
seguinte: 

 Denominação do Concurso Nome do Consultor Adjudicado 

MZ-MEF-DNT-2542288-CS-INDV. 
Serviços de Consultoria Individual para Assessor Económico para o 
Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME, IP)

SR. ANTÓNIO ARTURO SALA 
ALVEAR

Entidade Contratante 
Ministério da Economia e Finanças 

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira 
Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED 

Unidade de Coordenação do Projecto 
Av. do Zimbabwe, n.º 1374 

Maputo - Moçambique 
Email: procurement.pled@gmail.com  
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Instituto Politécnico Magude Nkanyine

ANÚNCIO DE VAGA

A instituição supracitado, vocacionado no ensino do saber fazer nas áreas de Administração, Gestão e Ciências de Saúde, 
localizado no Distrito de Magude comunica que estão abertas vagas para as seguintes áreas:

1. Director-adjunto Pedagógico (1)

Requisitos:
•	 Carta dirigida a Directora do IPOMAN;

•	 Curriculum vitae;

•	 Cópia do BI autenticada;

•	 Cópia do Certificado de habilitações autenticado;
•	 Ter formação psico-pedagógica;

•	 Ter trabalhado em institutos técnicos profissionais, é uma vantagem;

2. Coordenador de curso (3)
2.1 Coordenador para curso de Enfermagem Geral;
2.2 Coordenador para o curso de Enfermagem de Saúde Materno Infantil;

2.3 Coordenador para o curso de Técnico de Medicina Geral.

Requisitos: 
•	 Carta dirigida a Directora do IPOMAN;

•	 Curriculum vitae;

•	 Cópia do BI autenticada; 

•	 Ser licenciado a área que pretende coordenar;

•	 Cópia do certificado de habilitações autenticado;
•	 Ter formação psico-pedagógica e certificado “B”, é uma vantagem;

Magude, a 1 de Agosto de 2022
A Direcção

Para mais informações:
Email- ipoman03magudenkanyine@gmail.com   e    Contacto- 852877369 ou 879028773
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA

Coordenador Nacional do Projecto DW4YM (EIIP) - NOB                                                   
(Ref. DC/NAMPULA/NO/2022/15) no Âmbito do Projecto                                                                                                                                         

 Trabalho Decente para a Juventude em Nampula, Moçambique

Função: Coordenador Nacional do Projecto (EIIP)

Duração: 1 ano

Tipo de Contrato: Fixed Term

Local de Trabalho: Nampula, Moçambique

Qualificações exigidas: 
1. Educação:
Licenciatura em Engenharia Civil e / ou Ambiental. Qualificação em abordagem intensiva de 
emprego, gestão de recursos naturais, mudanças climáticas, ou disciplinas relacionadas com 
conhecimentos especializados em Análise Social será uma vantagem adicional.

2. Experiência:
Pelo menos três anos de experiência profissional a nível nacional na área de obras de 
infra-estruturas (ex : Estradas, Água e Saneamento, construção e etc.), gestão de projectos, 
implementação, monitoria e avaliação. Experiência anterior de trabalho com a OIT ou outras 
agências da ONU será uma vantagem adicional. Além disso, a experiência comprovada no 
sector das infra-estruturas, bem como o trabalho eficaz com organismos governamentais 
nacionais e/ou locais responsáveis pelo sector das infra-estruturas e outros parceiros de 
desenvolvimento, será uma vantagem.

3. Línguas:
Excelente conhecimento prático do inglês e do português, fala e escrita.

Prazo de candidatura: 5 de Agosto de 2022
Para se candidatar e para obter todos os detalhes da vaga, queira encontrar o anúncio em 
ILOJOBS - https://jobs.ilo.org/job/Nampula-DW4YM-National-Project-Coordinator-
%28EIIP%29-NOB-%28DC%29/831960501/

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão considerados.

“A OIT VALORIZA A DIVERSIDADE ENTRE O SEU PESSOAL E ACOLHE FAVORAVELMENTE 
AS PROPOSTAS DE CANDIDATURA QUALIFICADAS DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. 

ENCORAJA TAMBÉM OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

58A0003051/SELECÇÃO DE PESSOA SINGULAR/Nº06/FG/UGEA/2022

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM GESTÃO DE PROJECTOS

1. No âmbito das actividades financiadas pelo Fundo Global para as subvenções de 2021-2023, o 
Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende contratar a tempo inteiro e por um período de 18 
(dezoito) meses, um especialista em Gestão de Projectos para prestar apoio técnico a Repartição 
de Estudos, Planficação e Cooperação do INS.

2. Nestes termos, o INS convida  pessoas singulares com capacidade para providenciar este serviço a 
expressarem a sua manifestação de interesse, indicando as suas aptidões para prestar os serviços 
ora citados.

3. Qualificações do Consultor:
•	 Formação Superior ou Mestre em Gestão de Projectos, Ciências Económicas, Administração de 

Empresas, Administração Pública, Informática de Gestão ou áreas afins;
•	 Mínimo de 10 (dez) anos como gestor de Projectos;
•	 Fortes habilidades de supervisão, gestão e experiência comprovada na supervisão de pessoal 

financeiro e administrativo; e
•	 Conhecimentos das línguas portuguesas e inglesa, fala e escrita. 

4. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa no formato 
físico, acompanhado do CV, Certificados de habilitações e outros documentos relevantes em (1) 
uma cópia original e (1) uma cópia no endereço abaixo indicado até ao dia 16 de Agosto de 
2022, às 15.00 horas locais.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 
de Março (Artigo 271).

6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência 
detalhados no endereço abaixo indicado, durante as horas normais de expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou entregues 
fora do prazo indicado.

Instituto Nacional de Saúde 
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene 

Maputo – Moçambique 

A Autoridade Competente
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GABINETE DO DIRECTOR GERAL 
Departamento de Aquisições  
 

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Moçambique 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 
E SOCIAIS DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E DE RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

DRENAGEM NA ESTRADA R698, NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 
 
 

CONCURSO N° 47A003041/CL/46/2022 
 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMPRÉSTIMO: 656-IL-656-21-016-001 
NÚMERO DE IDENTIDADE DO PROJECTO: 656-016- 

“Serviços de Consultoria para a Elaboração do Manual de 
Boas Praticas Ambientais e Sociais”. 

Elaboração do Manual de Boas Praticas Ambientais e Sociais

descrição de serviços similares experiência 
em trabalhos similares equipa técnica habilitada

“Termos de Referencia disponíveis na ANE,IP, Sector Environment Guideline Construction”Full Tecnical 

Update 2017 e do Regulamento de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

ao Estado. 

As manifestações de interesse deverão ser submetidas (por correio electrónico ou por envio físico) 
para o endereço abaixo até ou antes das 15:00 horas, hora local de Moçambique, no dia 18 de Agosto 
de 2022 : Serviços de Consultoria para a Elaboração do Manual de 
Boas Práticas Ambientais e Sociais das Obras de Construção e de Reconstrução de Estruturas de 
Drenagem, na Província de Cabo Delgado, Concurso  

Submissões tardias não serão aceites –
aneconsultant21@gmail.com 

GABINETE DO DIRECTOR GERAL 

Departamento de Aquisições 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Mozambique 

CONSULTING SERVICES FOR THE PREPARATION OF THE MANUAL OF GOOD 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL PRACTICES FOR THE CONSTRUCTION AND 

RECONSTRUCTION WORKS OF DRAINAGE INFRASTRUCTURE ON ROAD R698, 

IN THE PROVINCE OF CABO DELGADO  
 

Bid Number: N° 47A003041/CL/46/2022 

 
LOAN IDENTIFICATION NUMBER: 656-IL-656-21-016-001 

PROJECT ID NR: 656-016- 

The Republic of Mozambique has received funding from USAID to cover the cost of the Two Bridges 

Reconstruction Project in Cabo Delgado and intends to apply part of the agreed amount to eligible 

payments under the “Consulting Services for the Preparation of the Good Practices Manual” contract 

Environmental and Social”. 

 

The main objective of this consultancy service is to hire an individual consultant for the Preparation of 

the Good Environmental and Social Practices Manual to ensure that the Project is implemented in a 

sustainable manner (in terms of environmental, social and climate change aspects).  

 

The National Road Administration (ANE, IP) invites qualified individual consultants to express their 

interest in providing these services. Interested consultants must provide information indicating that they are 

qualified to perform the services (description of similar services, experience in similar work, and qualified 

technical staff, etc.). 

  

The Eligibility Criteria, and selection procedures are in accordance with the USAID Criteria “Terms of 

Reference available from ANE, IP, Sector Environment Guideline Construction” Full Technical Update 

2017 and the Public Works Contracting Regulation, Supply of Goods and Provision of Services to the State. 

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hour’s 07:30 to 

15:30 hour’s local time from Monday to Friday. 

Expressions of interest must be submitted (by email or by physical mail) to the address below by or 
before 3:00 pm, local time in Mozambique, on August 18, 2022 and must be clearly indicated: 
Consulting Services for the Preparation of the Manual of Good Environmental and Social Practices 
for the Construction and Reconstruction Works of Drainage Infrastructure on the R698 Road, in 
Cabo Delgado Province, Bid Number: 47A003041/CL/46/2022. 

Late submissions will not be entertained. 

 Administração Nacional de Estradas – ANE,IP 

 Gabinete do Director Geral 

 Avenida de Moçambique 1225 

 Maputo, Mozambique 

 Tel: +258-21-476163/7 

 Email: aneconsultant21@gmail.com 

 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Eni Rovuma Basin BV, Sucursal de Moçambique – Operador Delegado 
Offshore, agindo em nome de Moçambique Rovuma Venture, Operador da Área 
4, convida empresas interessadas a apresentarem manifestação de interesse 
para o fornecimento de Engenharia, Aprovisionamento, Construção de infra-
estruturas escolares, fornecimento de materiais e equipamentos, conforme 
especificado abaixo.

ESCOPO DO TRABALHO
A Operadora no seu comprometimento em apoiar o desenvolvimento social 
na área de actuação (Pemba – Cabo Delgado) com o objectivo de implementar 
projectos específicos na área da Educação, a fim de contribuir para a qualidade 
de educação na Província de Cabo Delgado através da construção e reabilitação 
de infra-estruturas escolares e desportivas.

Neste contexto, a Operadora requer uma CONTRATADA adequada e qualificada 
para realizar os TRABALHOS que consistirão na prestação de serviços de 
Engenharia, Aquisição e Construção para as seguintes actividades principais:

•	 Reabilitação e Construção de Infra-estruturas Escolares para Estudantes, ou 
seja, prestação de serviços de concepção, reabilitação/construção de infra-
estruturas escolares, incluindo campos polivalentes, com base numa lista 
de normas internacionais aplicáveis   fornecidas pelo Operador e nas normas 
do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique 
(MINEDH);

•	 Fornecimento e instalação de sistemas solares fotovoltaicos de pequena 
escala fora da rede;

•	 Fornecimento de Material Didático, Mobiliário Escolar e Equipamento 
Desportivo, com base nas normas internacionais e nas normas do Ministério 
da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique (MINEDH) e do 
Ministério da Juventude e Desportos.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As empresas interessadas neste convite poderão apresentar a sua Manifestação 
de Interesse disponibilizando, através do website abaixo indicado, as seguintes 
informações e documentação obrigatórias que comprovem:

I. Documentos Técnicos:

a) Experiência comprovada na prestação de serviços de engenharia e 
construção civil em Moçambique, em particular, na Província de Cabo 
Delgado;

b) Experiência comprovada na prestação de serviços de projecto, engenharia 
e instalação de Sistemas Fotovoltaicos;

c) Possuir Sistema de Gestão de SMS em conformidade com as normas 
internacionais (ex. ISO 14001 – ISO 45001);

d) Qualquer outra informação que estabeleça que a empresa é capaz de 
cumprir o escopo de trabalho.

II. Documentos Administrativos:

a) Cópia certificada digitalizada do Registo Comercial, nome da Entidade 
Jurídica/Legal e pessoa de contacto para receber o pacote de qualificação 
e outra informação relevante da Eni Rovuma Basin B.V.; 

b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos três anos incluindo Balancete, 
Lucros e Perdas e demonstração do Fluxo de caixa. Estes documentos 
deverão ser fornecidos pelo Grupo da Empresa (se aplicável), e também 
pela Empresa registada em Moçambique que poderá entrar como objecto 
do contrato; 

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso não esteja devidamente 
registada, o Participante deverá indicar se estaria disposto a efectuar o 
devido registo prontamente e o período estimado para o efeito; 

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos principais accionistas 
e beneficiários finais (se não estiverem listados em qualquer bolsa de 
valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como Consórcio 
ou Joint Venture (JV), informação referente a cada membro pertencente 
ao Consórcio ou JV com o respectivo papel/posição que cada membro irá 
desempenhar no potencial projecto. A intenção de formar um Consórcio 

ou uma JV deve ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de 
Entendimento” devidamente assinado por cada membro do grupo.

As empresas interessadas neste convite poderão apresentar a sua Manifestação 
de Interesse registando a empresa no nosso site (Pedido de Eni Rovuma bacia 
BV):

https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.page

Uma vez concluído o registo da Empresa, na “Área Privada” será possível criar 
o pedido de resposta a esta Manifestação de Interesse:

Para acessar esta secção, no menu lateral seleccione “Meus Aplicativos”.

Ao clicar no item acima você pode acessar as funcionalidades de:
• Exibição e edição do questionário de autoaplicação
• Criando uma nova autoaplicação
• Eliminação de uma prática de auto-aplicação
• Envio da auto-aplicação
• Procure práticas de autoaplicação

Para quaisquer problemas e suporte, você poderá entrar em contacto com o 
nosso suporte de operações de serviço:
o email: ebusiness.support@eni.com

Depois de enviar o EOI no aplicativo do site, o número de identificação do seu 
aplicativo deve ser compartilhado para:
o email: erb.procurement@eni.com

IMPORTANTE:
A submissão deve referir-se ao objecto e às datas do Edital e também ao seguinte 
código de mercadoria:

LL02AC02 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIO CIVIL E INDUSTRIAL

Dentro da aplicação do website, na secção “Objecto da Candidatura”, a área 
“Origem do convite” deverá ser preenchida da seguinte forma: “Serviços 
de Engenharia e Construção”. Sujeito à entrega e cumprimento de toda a 
documentação acima, as Empresas poderão receber de Eni Rovuma Basin BV o 
Pacote de Qualificação.

Este inquérito não será considerado como um convite à apresentação de 
propostas e, portanto, não representa ou constitui qualquer promessa, 
obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte da Eni Rovuma Basin 
B.V., de celebrar qualquer acordo com qualquer empresa que irá participar 
desta Manifestação de Interesse.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da 
Manifestação de Interesse serão integralmente suportados pelas empresas 
que não poderão recorrer nem à Mozambique Rovuma Venture nem à Eni 
Rovuma Basin B.V. Mozambique Branch a este respeito.

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação de 

Interesse serão tratados como estritamente confidenciais e não serão divulgados 
ou comunicados a pessoas ou empresas não autorizadas.

A data-limite para submissão da documentação referente a Manifestação de 
Interesse para o endereço do site acima indicado é 17 de Agosto de 2022, 
23.59 CAT. A documentação recebida após a data e hora indicada não será 
aceite.

MANIFESTAÇÃO DE INTERSSE 
ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE INFRA-ESTRUTURAS ESCOLARES                            

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA CIDADE DE PEMBA
 PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch – Offshore Delegated 
Operator, acting on Behalf of Mozambique Rovuma Venture, Area 4 
Operator, invites interested companies to submit expression of interest for the 
provision of Engineering, Procurement, Construction of school infrastructure 
and supply of materials and equipment as specified below.

SCOPE OF WORK
The Operator in its committed to support social development in the area of 
operation (Pemba – Cabo Delgado) aims to implement specific projects in the 
area of Education to contribute for quality education in Cabo Delgado Province 
through the construction and rehabilitation of school infrastructures and 
sport facilities. 

Within this context, the Operator requires a suitable and qualified CONTRACTOR 
to perform the WORKS which shall consist of providing Engineering, 
Procurement and Construction services for the following main activities:

•	 Rehabilitation and Construction of Schools Infrastructures for Students, 
i.e. provision of services for design, rehabilitation/construction of school 
infrastructures, including multipurpose fields, based on a list of applicable 
international standards provided by the Operator and the standards of the 
Ministry of Education and Human Development of Mozambique (MINEDH);

•	 Supply and Installation off-grid small scale Solar Photovoltaic Systems;

•	 Provision and supply of Didactic Material, School Furniture and Sports 
Equipment, based on international standards and the standards of the 
Ministry of Education and Human Development of Mozambique (MINEDH) 
and the Ministry of Youth and Sports.

DOCUMENTATIONS REQUIRED 

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest 
by providing, through the website indicated below, the following mandatory 
information and documentation providing evidence of:

I. Technical documents

a) Proven experience in provision of engineering and civil construction 
services in Mozambique, in particular, in Cabo Delgado Province;

b) Proven experience in provision of design, engineering and installation of 
Photovoltaic Systems;

c) Having HSE Management System compliant with international standards 
(e.g. ISO 14001 – ISO 45001);

d) Any other information that will establish that the company is a capable 
of fulfilling the scope of work.

II. Administrative documents

a) Scanned certified copy of the Trade Register, Legal Entity name and 
contact person for receiving qualification package and other relevant 
information from the Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Last three years Financial Statements and Annual Report including 
Balance Sheet, Profit and Loss and Cash Flow Statement. These documents 
must be provided for the Company Group (if applicable), and also for the 
Company’s Mozambican registered entity that will enter into the subject 
contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your Company is not 
already registered in Mozambique, please specify if you would be willing 
to promptly register in Mozambique and specify the respective timeline;

d) Company and Group Structure with the list of major Shareholders and 
ultimate beneficiaries (if not listed in the stock exchange);

e) In case you wish to participate in the Expression of Interest as a consortium 
or as a joint venture, information about each member of consortium or 
joint venture and role of each participant in the potential project. Such 
intention to form either a consortium or a JV, must be supported by an 
Agreement or “Memorandum of Understanding” duly signed by each 
entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest 
by registering the company on our website (Eni Rovuma basin B.V. Application):

https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.page

Once the Company registry is complete, in “Private Area” it will be possible to 
create the application for responding to this Expression of Interest:

To access this section, from the side menu select “My Applications”.

By clicking on the above item, you can access the features of:
• Displaying and edit the self-application questionnaire
• Creating a new self-application
• Elimination of a self-application practice
• Sending the self-application
• Search for self-application practices

For any issues and support, you can contact our service operations support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com

Once submitted the EOI within the website application, your application I.D. 
number must be Shared to: 
e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement both object and dates 
and also to the following commodity code:

LL02AC02 - CONSTRUCTION AND RENOVATION OF CIVIL AND INDUSTRIAL 
BUILDING

Within the website application, under the section “Object of the Application”, 
the area “Origin of invitation” shall be completed as follows: “Engineering and 
Construction Services”.

Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, 
Companies may receive from Eni Rovuma Basin BV the Qualification Package.

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and therefore 

it does not represent or constitute any promise, obligation or commitment of 

any kind on the part of Eni Rovuma Basin B.V. to enter into any agreement or 

arrangement with you or with any Company participating in this Expression 
of Interest.

Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of 
Interest shall be fully born by Companies who shall have no recourse in to Eni 
Rovuma Basin B.V.. either Mozambique Rovuma Venture or to Eni Rovuma 
Basin BV Mozambique Branch in this respect.
All data and information provided pursuant to this Expression of Interest will 
be treated as strictly confidential and will not be disclosed or communicated 
to non-authorized persons or companies.

The deadline for receipt of your documentation relevant to this Expression of 

Interest is set at 17th of August de 2022, 23:59 CAT. Documentation received 
after the set deadline will not be accepted.
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Eni Mozambico S.p.A – filial de Moçambique, Operadora da Licença da Área 5-A em Moçambique, 

convida empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para a prestação de 

serviço nas OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO OFFSHORE ATRAVÉS DE NAVIO DE PERFURAÇÃO 

(DRILLSHIP) em apoio à actividade de pesquisa da Eni Mozambico S.p.A Mozambican Branch 

em Moçambique.

O drillship em questão deve ter as seguintes características:
- Plataforma de perfuração com dupla actividade e completa

- Unidade de Posicionamento Dinâmico apta e equipada para o serviço H2S

- Unidade de Posicionamento Dinâmico necessária para ser ajustada e equipada para Zero 

Descarga

- Profundidade da água nominal mínima 2400m

- Profundidade de Perfuração mínima 5400m;

- Capacidade da torre 2.000.000 libras;

- Sonda equipada com pelo menos 1 unidade e pessoal para fornecer serviço 24 hora por dia.

- Navio-sonda de 5ª geração em diante;

- Mínimo de cinco anos de actividade comprovada em perfuração;

- Experiência comprovada operando em áreas de ciclones;

- Certificação de cinco anos com vencimento não antes de Q4 2023;
- Equipado com unidade de cimentação e totalmente comissionado;

O contrato prevê:
• Um período firme necessário para realizar actividades de perfuração e abandono em um 

(1) poço em Moçambique, mais três (3) poços adicionais em continuação directa na África 
Ocidental para uma Afiliada da Eni. A data prevista de entrada do poço é no 4º trimestre de 
2022/1º trimestre de 2023;

•  Mais um período opcional necessário para realizar a perfuração, teste de poço, abandono e 

conclusão de 6 (seis) poços adicionais em continuação directa.

A contratada da plataforma DEVE abrir uma filial no país com gestão administrativa e operacional 
baseada em Maputo e base logística dedicada em Pemba no prazo de um mês antes da data de 

entrada em vigor.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de Interesse para participar de 

um processo de concurso para operações de perfuração em águas profundas através de navio de 
perfuração (Drillship), registrando-se no site indicado abaixo e enviando a seguinte documentação 

exigida e demonstrando como evidência:

i. Documentos Técnicos 
a) Ser capaz de fornecer um Navio de perfuração compatível com as características acima listadas; 

a) Informação sobre o Navio de perfuração proposto, incluindo nome e disponibilidade, 

confirmando a data aproximada em que o Navio de perfuração pode chegar a Moçambique;
b) Informações sobre a capacidade de atender aos requisitos técnicos listados acima
c) Especificação técnica, ficha técnica e proprietário de ROV, unidades de cimentação e 

mudlogging; 

d) Folha de dados técnicos, P&I e desenho de Sistemas de zero Descarga (ou seja, número de 
G-dry, número de sem-fins, etc.)

e) Ter uma vasta experiência na execução de operações de perfuração em àguas profundas 

envolvendo um navio de perfuração em conformidade com as características acima listadas;

f) Qualquer outra informação que estabeleça a capacidade de cumprir este escopo de trabalho

ii. Documentos administrativos:

a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, nome da Pessoa Jurídica e pessoa de 
contato para recebimento do pacote de qualificação e outras informações relevantes da Eni 
Rovuma Basin B.V.;

b) Demostração Financeira dos Últimos três anos e Relatório Anual, incluindo Balanço 
Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. Os referidos documentos deverão 
ser fornecidos para o Grupo da Empresa (se aplicável) bem como a entidade registada em 

Moçambique da Empresa que firmará o contrato em questão;

c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa ainda não esteja registada em 
Moçambique, deve especificar se pretende efetuar o seu registo imediato em Moçambique e 
especificar a respetiva linha do tempo;

d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais accionistas e beneficiários finais 
(se não listados na bolsa de valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como Consórcio ou como uma Joint 
Venture (JV), informação referente a cada membro pertencente ao Consórcio ou a JV com 
o respectivo papel que cada membro irá desempenhar no potencial projecto. A intenção de 

formar um Consórcio ou uma JV deverá ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de 
Entendimento” devidamente assinado por cada membro do grupo.

Empresas interessadas neste convite poderão submeter sua Manifestação de Interesse inscrevendo-

se através do seguinte website (Eni Rovuma Basin B.V. Candidaturas):

https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.page

Uma vez concluído o registo da Empresa, na “Área Privada” será possível criar o pedido de resposta 

a esta Manifestação de Interesse:

Para aceder ao procedimento de Candidatura, aceda à secção “My Applications”.

Ao clicar no item acima você pode acessar as funcionalidades de:

• Exibição e edição do questionário de autoaplicação

• Criando uma nova autoaplicação

• Eliminação de uma prática de auto-aplicação

• Envio da auto-aplicação

• Procure práticas de auto-aplicação

Para quaisquer questões e apoio, pode entrar em contato com nosso serviço de apoio de

operações: e-mail: ebusiness.support@eni.com

Uma vez submetida a Manifestação de Interesse no formulário de inscrição do website, o seu número 
de identificação de inscrição deverá ser enviado para:
e-mail: erb.Public.announcement@eni.com 

IMPORTANTE:
A candidatura deverá referir ao seguinte código de serviço: 

•	 SS05BA01 OFFSHORE RIGS - FLOATERS

No aplicativo do site, na secção “Objecto do aplicativo”, a área “Origem do convite” deve ser 

preenchida da seguinte forma: “OFFSHORE RIGS”.

Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as Empresas interessadas nesta 

Manifestação de Interesse poderáo receber da Eni Mozambico S.p.A Mozambican Branch o Pacote 

de Qualificação, podendo ainda ser incluídas no processo de licitação para as atividades em questão.

Este inquérito não será considerado como um convite à apresentação de propostas e,

portanto, não representa ou constitui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de

qualquer tipo por parte da Eni Mozambico S.p.A Mozambican Branch de celebrar qualquer acordo 

com qualquer empresa que irá participar desta Manifestação de Interesse.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de 
Interesse serão de total responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer 

reembolso por parte da Eni Mozambico S.p.A Mozambican Branch. 

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação de Interesse serão tratados 

como estritamente confidenciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas 
não autorizadas.

A data-limite para submissão da documentação referente a Manifestação de Interesse para o 

endereço do site acima indicado é 17 de Agosto de 2022, 23.59 horas, horário da África Central. 
A documentação recebida após a data e hora indicada não será aceite.

MANIFESTAÇÃO DE INTERSSE 

OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO OFFSHORE POR DRILLSHIP REVISÃO .01
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Eni Mozambico S.p.A – Mozambique Branch, Operator of Area 5-A license in Mozambique, 

invites interested companies to submit their Expression of Interest for the provision of 

DRILLING OPERATIONS OFFSHORE BY DRILLSHIP to support Eni Mozambico S.p.A 

Mozambican Branch exploration activity in Mozambique.

Such Drillship is required to have the following characteristics: 

-  Full dual activity drilling rig

-  Dynamic Positioning Unit required to be fit for H2S Service;
-  Dynamic Positioning Unit required to be fit & equipped for Zero Discharge;
-  Rated Water Depth = min 2400 m;
-  Drilling Depth = min 5400 m;
-  Derrick Capacity 2,000,000 lbs;
-  Equipped with at least 1 ROV unit & personnel to provide 24h service per day;
-  Drillship 5th generation upward;
-  Minimum five years of proven drilling activities;
-  Proven experience operating in cyclone areas;
-  Five-year certification due not earlier than Q4-2023.
-  Equipped with cementing unit and fully commissioned

The contract foresees 

•	 A firm period needed to perform drilling and abandonment activities on one (1) well 

in Mozambique, plus additional three (3) wells in direct continuation in West Africa 
for an Eni Affiliate. The expected spud-in date of the well is in Q4-2022/Q1-2023;

•	 Plus, an optional period needed to perform drilling, well testing, abandonment and 

completion of additional six (6) wells in direct continuation.

Rig contractor MUST open a local branch in country with administrative & operative 
management based in Maputo and dedicated logistic base in Pemba within one month 

before spud-in date.

DOCUMENTATION REQUIRED 

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest to 

participate in a tender process for offshore drilling operations through drillship by 

registering on the website indicated below and submitting the following required 

documentation demonstrating an evidence of:

i. Technical documents:
a) Information about the proposed rig, including name and availability window, 

confirming the approximate time when the rig can arrive in Mozambique;

b) Information on ability to meet the above listed technical requirements;

c) Technical specification, data sheets and owner of ROV, cementing and mudlogging 
units; 

d) Technical data sheet, P&I and drawing of Zero Discharge Solid Control Systems 
(i.e. number of G-dry, number of augers, etc.); 

e) Having an extensive experience of executing drilling operations offshore involving 
a Drillship compliant with the above listed characteristics;

f) Any other information that will establish ability of fulfilling this scope of work.

ii. Administrative Documents: 
a) Scanned certified copy of the Trade Register, Legal Entity name and contact person 

for receiving qualification package and other relevant information from Eni 
Rovuma Basin B.V.;

b) Last three years Financial Statements and Annual Report including Balance Sheet, 
Profit and Loss and Cash Flow Statement. These documents must be provided 
for the Company Group (if applicable), and also for the Company’s Mozambican 

registered entity that will enter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your Company is not already 

registered in Mozambique, please specify if you would be willing to promptly 

register in Mozambique and specify the respective timeline;

d) Company and Group Structure with the list of major Shareholders and ultimate 

beneficiaries (if not listed in the stock exchange);

e) In case you wish to participate in the Expression of Interest as a consortium or as 

a joint venture, information about each member of consortium or joint venture 

and role of each participant in the potential project. Such intention to form either 

a consortium or a JV, must be supported by an Agreement or “Memorandum of 

Understanding” duly signed by each entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest by 

registering the company on our website (Eni Rovuma basin B.V. Application):

https://enispace.eni.com/en_US/registrazione.page

Once the Company registry is complete, in “Private Area” it will be possible to create the

application for responding to this Expression of Interest:

To access this section, from the side menu select “My Applications”.

By clicking on the above item, you can access the features of:

•  Displaying and edit the self-application questionnaire

•  Creating a new self-application

•  Elimination of a self-application practice

•  Sending the self-application

•  Search for self-application practices

For any issues and support, you can contact our service operations support:

e-mail: ebusiness.support@eni.com

Once submitted the EOI within the website application, your application I.D. number must 

be Shared to: 

e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity code:

•	 SS05BA01 OFFSHORE RIGS - FLOATERS

Within the website application, under the section “Object of the Application”, the area 

“Origin of invitation” shall be completed as follows: “OFFSHORE RIGS”.

Subject to the delivery and compliance of all the above requested documentation, Companies

may receive from Eni Mozambico S.p.A – Mozambique Branch the Qualification Package 
and may further be included in the tender process for the subject activities.

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and therefore it does not

represent or constitute any promise, obligation or commitment of any kind on the part of 

Eni Mozambico S.p.A – Mozambique Branch to enter into any agreement or arrangement 

with you or with any Company participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression of Interest shall be

fully born by such Companies who shall have no recourse in this respect to Eni Mozambico 

S.p.A – Mozambique Branch.

All data and information provided pursuant to this Expression of Interest will be treated as 

strictly confidential and will not be disclosed or communicated to non-authorized persons or
companies.

The deadline for receipt of your documentation relevant to this Expression of Interest is set

at 17th August 2022, 23:59 CAT. Documentation received after the set deadline will not 

be accepted.

EXPRESSION OF INTEREST
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Assistente do Centro de 
Operações de Segurança

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

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

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

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

Localização do posto: Pemba 

Tipo de contrato: Service Contract SB2

Prazo limite para aplicação: 3 de Agosto de 2022

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

Link para aceder informação sobre o posto e para candidaturas:
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=106045

6670

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)

141

 Edifício do Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado, 2º andar, Estrada da Praia de Xai-Xai 
C.P 37 -  SPA-Gaza, Secretaria Geral, n.º 22120 - Telefax (282) 22570

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e 
sete de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sessenta a 
sessenta e um, do livro de notas para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e oito, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, licenciado em 
Direito, Conservador e Notário Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de LEONARDO VALENTE 
USSIVANE, de cinquenta e três anos de idade, no estado de solteiro, de 
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro 
da Zona Verde, filho de Valente Ussivane e de Rosa Muchanga. 
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade. Deixou como única e universal herdeira de todos 

seus bens, sua filha LAURA LEONARDO USSIVANE, solteira, menor, 
natural de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com ela possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias.
Está Conforme

Maputo, aos 2 de Agosto de 2022
O Conservador e Notário Técnico

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LEONARDO VALENTE USSIVANE

Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais 
uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa 
sob Forma do Processo Sumário, registados sob o nº 49/21/C, 
em que é exequente MOZAMbIQUE POWER INDUSTRIAL, LDA, 
Sociedade Comercial com sede na Av. 24 de Julho, nº 237, cidade da 
Matola e representada pelo Sr. Isaías Vasco Rabeca, contactável pelo 
nº 21720985, move contra o executado HORÁCIO VILIQUE, para o 
pagamento da dívida no valor de 4 933 737,04MT (quatro milhões, 
novecentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e sete meticais e 
quatro centavos), foram penhoradas as seguintes verbas:

Verba nº 1

1 (um) ar-condicionado, da marca Westpoint, de cor branca, 9 BTUs, 
avaliado em 5 000,00MT (cinco mil meticais);

Verba nº 2

1 (um) conjunto de monitor, teclado e PC, da marca Lenovo, cor preta e 
avaliado em 5 000,00MT( cinco mil meticais);

Verba nº 3

1 (uma) impressora de cor branca, da marca HP, avaliada em 4 
000,00MT(quatro mil meticais);

Verba nº 4

1 (uma) mesa grande de escritório, de cor preta e castanha, com três 
gavetas rectangulares e uma maior com o formato quadrado, avaliada 
em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 5

1 (uma) estante de escritório de cor cinza, de 4 portas, avaliada em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 6

1 (um) ar-condicionado de cor branca, da marca Westpoint, 9 BTUs, 
avaliado em 5 000,00MT (cinco mil meticais);

Verba nº 7
1 (um) conjunto de monitor, teclado e PC, cor preta, avaliado em 5 
000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 8

1 (uma) impressora cor preta, da marca HP, avaliada em 4 
000,00MT(quatro mil meticais);

Verba nº 9

1 (uma) estante de cor preta e 4 gavetas, avaliada em em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 10

1 (uma) estante de escritório aberta, com a cor cinza, 4 gavetas, avaliada 
em 2 000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 11

1 (uma) mesa de escritório, cor preta e castanha, médio com 3 gavetas e 
avaliada em 2 500,00MT (dois mil e quinhentos meticais);

Verba nº 12

2 (dois) monitores de cor preta, marca LG, avaliados em 2 000,00MT 
cada, totalizando o valor de 4 000,00MT(quatro mil meticais);

Verba nº 13

1 (uma) mesa de escritório médio de cor cinza e castanha, avaliada em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 14

2 (duas) mesas de escritório de cor preta e castanho, com 3 gavetas, 
avaliada em 5 000,00MT cada, totalizando o valor de 10 000,00MT(dez 
mil meticais);

Verba nº 15

1 (uma) mesa de escritório médio, cor castanho-claro, avaliada em  
3 000,00MT(três mil meticais);

Verba nº 16

1 (uma) estante de escritório, cor castanha de 2 portas, avaliada em  
2 500,00MT(dois mil e quinhentos meticais);

Verba nº 17

2 (duas) estantes cinzas abertas, de 4 gavetas cada, avaliadas em  
2 000,00MT, cada, totalizando 4 000,00MT(quatro mil 
meticais);

Verba nº 18

1(uma) impressora de cor preta, grande, da marca Sharp, avaliada em  
5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 19

1 (um) ar-condicionado de cor branca, da marca Zanunce de 18 BTU, 
avaliado em 6 000,00MT(seis mil meticais);

Verba nº 20

14 (catorze) cadeiras de escritório das quais 10 são da cor cinza e preta, 
avaliadas em 500,00MT cada, totalizando o valor de 7 000,00MT 
(sete mil meticais) e quatro cadeiras plásticas coloridas, avaliadas em 
250,00MT cada, totalizando o valor de 1000,00MT (mil meticais);

Verba nº 21

1 (um) frigorífico grande de cor branca com 2 portas de vidro 
transparente, avaliado em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 22

1 (um) contentor frigorífico, de cor branca de 40pés avaliado em 800 
000,00MT(oitocentos mil meticais);

Verba 23

1 (uma) lona de cobertura de cor verde, avaliada em 6 000,00MT(seis 
mil meticais);

Verba nº 24

1 (uma) mesa de escritório, grande, de cor cinza e creme com 3 
gavetas pequenas e uma maior, avaliada em 15 000,00MT(quinze mil 
meticais);

Verba nº 25

1 (uma) estante de escritório de 2 portas, avaliada em 10 000,00MT(dez 
mil meticais);

Verba nº 26

1 (um) ar-condicionado de cor branca, marca Depoint, 9 BTU, avaliado 
em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 27

2 (dois) televisores plasma de cor preta com 42 polegadas, marca 
Samsung, avaliados em 10 000,00MT cada, totalizando 20 000,00MT 
(vinte mil meticais);

Verba nº 28

1 (um) aquário de cor branca e creme, de vidro, avaliado em 5 
000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 29

1 (um) conjunto de computador e monitor grande, impressora e PC, da 
marca HP, avaliado em 7 000,00MT(sete mil meticais);

Verba nº 30 

6 (seis) cadeiras de escritório, dos quais 4 pretas e 2 castanhas, avaliadas 
em 5 000,00MT, cada, totalizando o valor de 30 000,00MT(trinta mil 
meticais);

Verba nº 31

1 (uma) mesa de escritório, médio, com cor castanha e preto, 3 gavetas 
pequenas e uma grande, avaliada em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 32

1 (um) ar-condicionado com a cor branca, marca Westpoint, 9 BTU, 
avaliado em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 33

1 (um) atrelado frigorífico de 40 pés, cor branca, avaliado em 500 
000,00MT(quinhentos mil meticais).

Desta forma, são citados os credores desconhecidos para procederem à 
reclamação dos seus créditos no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, finda a dilação de 10 (dez) 
dias.

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

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 
REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

58A0003051/SELECÇÃO DE PESSOA SINGULAR/Nº07/FG/2022 

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM FINANÇAS 

1. No âmbito das actividades financiadas pelo Fundo Global para as subvenções de 2021-2023, o 
Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende contratar a tempo inteiro e por um período de 18 
(dezoito) meses, um especialista em Finanças para prestar apoio técnico ao Departamento de 
Administração e Finanças do INS.

2. Nestes termos, o INS convida pessoas singulares com capacidade para providenciar este 
serviço a expressarem a sua manifestação de interesse indicando as suas aptidões para prestar 
os serviços ora citados.

3. Qualificações do Consultor:
•	 Formação Superior ou Mestre em Administração de Empresas, Finanças, Contabilidade ou 

outras áreas afins;
•	 Mínimo de 10 (dez) anos de experiência profissional relevante com pelo menos sete (7) 

anos de experiência numa ONG internacional;
•	 Fortes habilidades de supervisão e gestão e experiência comprovada na supervisão de 

pessoal financeiro e administrativo; e
•	 Conhecimentos das línguas portuguesas e inglesa, fala e escrita. 

4. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa no formato 
físico, acompanhado do CV, Certificados de habilitações e outros documentos relevantes em 
(1) uma cópia original e (1) uma cópia no endereço abaixo indicado até ao dia 16 de Agosto 
de 2022, às 15.00 horas locais.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março (Artigo 271).

6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência 
detalhados no endereço abaixo indicado, durante as horas normais de expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou 
entregues fora do prazo indicado.

Instituto Nacional de Saúde 
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene 

Maputo – Moçambique 

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONALDE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

 Anúncio de Lançamento de Concursos
1. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres convida empresas 

interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os Concursos indicados na tabela 
abaixo:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos 
do Concurso ou levantá-los na UGEA, das 8.00 às 14.30 horas, de 2ª a 6ª feira, na Rua da 
GARE, nº 690, Parque do INGD, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, para 
cada Documento, sendo que o valor deverá ser depositado na Conta nº 576569 bIM – 
INSTITUTO NACIONALDE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES, e o talão de 
depósito apresentado na UGEA no acto do levantamento dos documentos do concurso.

N.º do 
Concurso Modalidade

Objecto
Garantia 

Provisória
Data e Hora-

-final para 
Entrega

Data e Hora 
para 

AberturaAquisição de Equipamento 
Informático

25A001652/
CP/

N°05/2022

Concurso Pú-
blico

Lote – I: 
• 10 (dez) computadores 

portáteis; 
• 10 (dez) desktop (Com-

putadores de mesa)
• 10 (dez) UPS

57.000,00MT 24/8/2022
10.00 horas

24/8/2022
10.30 horas

25A001652/
CP/

N°05/2022

Concurso Pú-
blico

Lote - II: 
• 4 (quatro) computado-

res Portáteis; 
• 1 (uma) impressora 

Não Reque-
rida

24/8/2022
10.00 horas

24/8/2022
10.30 horas

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado. 

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

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

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022 

Autoridade Competente

Rua da Gare da Mercadorias nº 690, Parque do INGD, Tel: 871245390, e-mail: ingd.geral.@ingd.gov.mz-Maputo 

INVITATION FOR BIDS 

Date: August 03, 2022  

Project Name:Suply and installation of trainings equipments and didadct material for EDM training Centres in 

Chimoio and Maputo  

1. The Government of Mozambique,  has received funds from Agence Française de Développement ("AFD") 

towards the cost of Rehabilitation of two EDM Training Centres in Maputo and Chimoio. It is intended that part 

of the proceeds of these funds will be applied to eligible payments under the contract for Suply and Instalation 

of General Equipment for  Maputo and Chimoio Training Centres. 

2. The Electricidade de Moçambique (EDM) now invites sealed Bids from eligible Bidders for the construction and 

completion of Suply and Instalation of General Equipment for  Maputo and Chimoio Training Centres ("the 

Goods"). 

3. Interested eligible Bidders may obtain further information from and inspect the Bidding Documents at the office 

of EDM, Avenida Eduardo Mondlane, 20 Andar,  Nr 1352, Email: academy@edm.co.mz.  

4. A complete set of Bidding Documents may be purchased by interested Bidders on the submission of a written 

application to the above and upon payment request. On the adrees above mentioned 

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of 

AFD's Standard Bidding Documents: Procurement of Works. 

6. Bids must be delivered and will be oppened in the above adrees office acording to the following date and time as 

well as Bid Securit amountand validity. 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

DIRECÇÃO DA ACADEMIA  

Bid Number Bid Name Close date Open date 
Bid Security 

Amount [Eur] Validity 

IPC No: 01/02-TID
-EDM/DACA-

2022 

Medium Voltage -LAB 
(lot 1 -Maputo and Lot 
2 Chimoio) 

12-09-22 
 9:00 AM 

12-09-22 
9:05 AM 

Lot 1 – 310,00 
  

Lot 2 – 180,00 
120 Days 

IPC No: 03-TID-
EDM/DACA-2022 

Electrical Workshop 
(Maputo) 

12-09-22 
 11:00 AM 

12-09-22 
11:05 AM 

220,00 120 Days 

IPC No: 04-TID-
EDM/DACA-2022 

Mechanical-LAB 
(Maputo) 

12-09-22 
 02:00PM 

12-09-22 
02:05PM 

250,00 120 Days 

IPC No: 05-TID-
EDM/DACA-2022 

Cables and Insulation-
LAB 

13-09-22 
 9:00AM 

13-09-22 
9:05AM 

100,00 120 Days 

IPC No: 06-TID-
EDM/DACA-2022 

Electrical and 
Mechanical workshop 
(Chimoio) 

13-09-22 
 11:00AM 

13-09-22 
11:05AM 

250,00 120 Days 

IPC No: 07/08-TID
-EDM/DACA-

2022 

Electrical-LAB (lot 1 -
Maputo and Lot 2 
Chimoio) 

13-09-22 
 102:00PM 

13-09-22 
02:05PM 

Lot 1 – 3000,00 
  

Lot 2 – 2000,00 
120 Days 

IPC No: 9-TID-
EDM/DACA-2022 

Oil Testing-LAB 
(Maputo) 

14-09-22 
 9:00 AM 

14-09-22 
 9:05AM 

250,00 120 Days 

IPC No: 10/11-TID
-EDM/DACA-

2022 

ICT room  (lot 1 -
Maputo and Lot 2 
Chimoio) 

14-09-22 
 11:00 AM 

14-09-22 
11:05 AM 

Lot 1 – 175,00 
  

Lot 2 – 175,00 
120 Days 

IPC No: 12-TID-
EDM/DACA-2022 

Generation-LAB 
Chimoio 

14-09-22 
02:00 PM 

14-09-22 
02:05 PM 

5000,00 120 Days 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

Data: 03 de Agosto de 2022 

Nome do Projecto: Fornecimento e instalação de equipamentos de treinamento (laboratórios) e materiais didácticos para os 

Centros de Treinamento da EDM em Maputo e Chimoio. 

1. O Governo de Moçambique recebeu fundos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para cobrir custos de 

Fornecimento e instalação de equipamentos gerais, para os Centros de Treinamento da EDM, em Maputo e Chimoio. 

Pretende-se que parte dos recursos seja aplicada a pagamentos elegíveis nos termos do contrato de Fornecimento e 

instalação equipamentos de treinamentos (Laboratórios) e materiais didáticos para os Centros de Treinamento da 

EDM, em Maputo e Chimoio. 

2. A Electricidade de Moçambique (EDM) convida agora aos concorrentes a apresentarem propostas lacradas de 

licitantes elegíveis de equipamentos de treinamento (laboratórios) e materiais didácticos para os Centros de 

Treinamento da EDM, em Maputo e Chimoio ("os bens"). 

3. Os interessados e elegíveis concorrentes podem obter mais informações e os Documentos de Licitação (Cadernos de 

Encargos) nos escritórios da EDM, sita na Avenida Eduardo Mondlane/Av. Amílcar Cabral, 2º Andar, Nr 1352, ou por 

e-mail: academy@edm.co.mz, mediante apresentação de recibo de pagamento emitido pela EDM,  

4. Um conjunto completo de Documentos de Licitação pode ser adquirido por licitantes interessados na apresentação de 

um pedido por escrito ao correio electrónico acima e mediante o pedido no endereço do ponto acima. 

5. As disposições nas Instruções aos Licitantes e nas Condições Gerais de Contrato são as disposições dos Documentos de 

Licitação Padrão da AFD: Aquisição de Serviços de Obras. 

6. As propostas devem ser entregues e abertas no escritório acima, e devem ser acompanhadas pela Garantia Provisória 

nos termos da tabela abaixo: 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

DIRECÇÃO DA ACADEMIA  

Nº Concurso 
Objecto do 
Concurso 

Recepção de 
propostas Abertura de 

propostas 

Garantia Provisória 

Valor [Eur] Validade 

IPC No: 01/02-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Media Tensão 

12-09-22 

 9:00H 

12-09-22 

9:05H 

Lote 1 – 310,00 

  

Lote 2 – 180,00 

120 Dias 

IPC No: 03-TID-

EDM/DACA-2022 

Oficina de 
Electricidade 

12-09-22 

 11:00H 

12-09-22 

11:05H 
220,00 120 Dias 

IPC No: 04-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Mecânica 

12-09-22 

 14:00H 

12-09-22 

14:05H 
250,00 120 Dias 

IPC No: 05-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
isolamento de 
Cabos 

13-09-22 

 9:00H 

13-09-22 

9:05H 
100,00 120 Dias 

IPC No: 06-TID-

EDM/DACA-2022 

Oficina de 
Electricidade e 
Mecânica 

13-09-22 

 11:00H 

13-09-22 

11:05H 
250,00 120 Dias 

IPC No: 07/08-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Electricidade 

13-09-22 

 14:00H 

13-09-22 

14:05H 

Lote 1 – 3000,00 

  

Lote 2 – 2000,00 

120 Dias 

IPC No: 9-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Teste de Óleo 

14-09-22 

 9:00H 

14-09-22 

 9:05H 
250,00 120 Dias 

IPC No: 10/11-TID-

EDM/DACA-2022 

sala de informática 
e Comunicações 
(ICT) 

14-09-22 

 11:00 H 

14-09-22 

11:05 H 

Lote 1 – 175,00 

  

Lote 2 – 175,00 

120 Dias 

IPC No: 12-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Geração 

14-09-22 

14:00 H 

14-09-22 

14:05 H 
5000,00 120 Dias 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção Declarativa de Condenação sob Forma de 
Processo Comum Ordinário nº 104/2017-R, movida por ABDUL MAGUMBA NHANALA, residente na Avenida Josina 
Machel, nº 556, 1º andar, flat. 02, cidade de Maputo, contra: SUHURA ASSANE e MOMADE SAFIR ABDUL RAZAK, ambos 
com último domicílio conhecido na cidade de Maputo, Bairro do Alto Maé, Avenida Josina Machel, nº 556, 2º andar, flat 4, ora 
em parte incerta, são estes citados, para, no prazo de vinte dias, depois de finda a dilação de trinta dias, contados da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, contestarem, querendo, a acção, 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, com a advertência de que a falta de contestação importa a confissão dos factos 
articulados pelo autor, nos termos do nº 1 do artº. 484 do CPC.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022

O Ajudante de Escrivão
Fenias Nhantumbo

Verifiquei
O Juiz de Direito

José Alfredo Macaringue
6813

6880

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64, ambos do Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica - se a adjudicação dos concursos 

abaixo indicados:

Objecto Modalidade Concorrente Vencedor
 Valor Incluíndo 

IVA

Prestação de Serviços de Formação 
em Língua Inglesa

Concurso por 
Cotações

ACADEMIA, LDA (WILLOW 
LANGUAGE SCHOOL)

182.000,00MT

Fornecimento de serviços de teleco-
municações (instalação e configura-
ção de serviços voip)

Concurso
Limitado

KAMOZA
TECNOLOGIA E SERVIÇOS, SA

1.513.346,56MT

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

A Secretária-Geral

Rita de Franco Duque Ismael
(Juíza Desembargadora)

Cidade de Maputo, Rua da Demanda, n.º 11, Caixa Postal n.º 1286, Cell: 878615303- Maputo
Email: magistraturajudicial@gmail.com e geral@csmj.gov.mz

6864

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS

Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA 

Anúncio do Concurso Limitado
27A/CL/Nº07/IGF-UGEA/ 2022 

1. A Inspecção-Geral de Finanças convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias 

empresas nacionais, inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas para 
Prestação de Serviços para Agenciamento de Viagens (Emissão de Passagens 
Aéreas).

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

documentos do concurso ou adquirí-los, na Rua da Imprensa, Prédio 33 andares, 7º 
andar, Maputo, das 8.30 às 15.00 horas, de segunda a sexta-feira.

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até às 9.00 horas 
do dia 16 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública, às 9.30 horas do 
mesmo dia.

5. O Anúncio de Posicionamento será divulgado no dia 21 de Agosto de 2022, no 

endereço acima mencionado

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

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo Agosto 2022
UGEA

6169

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 47A000141/CC/37/2022                                        
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS                                                                                                                                     

PARA DENTRO DO PAÍS, PARA DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E SANEAMENTO (DNAAS)

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 

300.000,00MT (trezentos mil meticais), incluindo IVA.

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022
O Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP

DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
                                                                                                                                                           

Anúncio de Adjudicação
                                                                                    
De acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 63 do Regulamento 
de Contratação 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 
abaixo, foi adjudicado de acordo com o seguinte:

N° do Concurso Objecto Nome dos concorrentes Valor incluíndo 
 IVA (MT)

10/INATRO/DCM/SAF/UGEA/22 Toneres INARRA INFORMÁTICA, 
LDA 1.096.290,00

11/INATRO/DCM/SAF/UGEA/22 Material de 
escritório AMEK COMERCIAL 372.835,13

Maputo, aos 2 de Agosto de 2022

Entidade Competente
Delegada da Cidade de Maputo

6879

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

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

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

E PARA LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA NA PROVÍNCIA DE TETE

1. O Instituto Nacional de Saúde convida pessoas colectivas, nacionais ou estrageiras, interessadas 

e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para prestação de 

Serviços de Segurança Física e Armada para o Edifício-Sede do Instituto Nacional de Saúde em 
Marracuene e para o Laboratório de Saúde Pública localizado na cidade de Tete.

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

Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 4, deste anúncio, pela importância não 
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), munidos de um PEN DRIVE. O pagamento deverá 
ser em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTO DE PESQUISA DE VACINAS 
Nº 004403513002).

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 23/8/2022 

e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 23/8/2022, na 

presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional Nº 1, Parcela 3943, Vila de Marracuene

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

A Autoridade Competente
11178

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

SERVIÇO NACIONAL DA MIGRAÇÃO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE MIGRAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

EDITAL
Faz-se saber que na Direcção Provincial de Migração da Cidade de Maputo correm 
editos por dez dias, notificando o Sr.  CAMUSSY ABDUL JALILO, Guarda Estagiário, 
actuamente em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, a contar a partir da data 
da publicação do presente edital, comparecer na Direcção Provincial de Migração da 
Cidade de Maputo, a fim de tratar assuntos do seu interesse.

Maputo, aos 30 de Julho de 2022

O Instrutor

COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL                                      

DA REALIZAÇÃO DA REUNIÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA

No ambito do processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social do Projecto de Construção e Operação de uma 

Terminal Oceânica de Combustiveis (Porto Seco) da empresa Karan Investimentos Lda,  em Nacala-Porto, o Consultor 

Ambiental  Benson António Pessoal, responsavel pelo processo de AIA, vem por meio deste comunicar o público 

em geral que por motivos de várias ordens, mudou-se o local da realizção da Consulta Pública publicada no jornal 

“Noticias” do dia 27 de Julho, página 24, prevista para realizar-se no COMPLEXO KITANDA APART HOTEL, passará a 

realizar-se na Sala de Reuniões do NACALA PLAZA BUSINESS DESIGN HOTEL, situado no bairro de Maiaia, pelas 

9.00 horas do dia 5 de Agosto de 2022, com a seguinte agenda:

1. Apresentar o projecto às partes interessadas e afectadas (Pi e As);

2. Informar sobre as actividades da AIA em curso e previstas;

3. Divulgar o conteúdo do  Estudo de Pré-viabilidade e Definição de Ambiente (EPDA) e dos Termos de Referência 
(TdR) do EIA;

4. Recolher comentários e sugestões sobre o projecto, bem como sobre o conteúdo do EPDA  e dos TdR;  e

5. Estabelecer canal de comunicação entre o proponente, o consultor e o público em geral.

Para mais informações, por favor entre encontacto pelo endereço electrónico bensonantoniopessoal@gmail.com , 

ou pelos telemóveis +258 846 123 917 ou +258 866 123 918.
Pelos transtornos causados, pede sinceiras desculpas

Sem mais de momento, cordeias saudações.

Nampula, aos 30 de Julho de 2022

O Consultor 

Benson António Pessoal

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO
Nos termos do artigo 35 do EGFAE, conjugado com o Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de junho torna-
se público a lista de classificação final dos candidatos aprovados e reprovados do concurso para a selecção 
do pessoal em regime de contrato de três (3) Técnicos Profissionais em Gestão Operacional de Recursos 
Hídricos, um (1) Engenheiro Civil, um (1) Engenheiro Químico, um (1) Engenheiro  Hidrogeológico, um (1) 
Técnico Superior em Meteorologia e um (1) Engenheiro Ambiental a que se refere ao aviso publicado no 
jornal “Notícias” do dia 14 de Dezembro de 2021, no âmbito do Programa de Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos, financiada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, nas carreiras de Técnico Superior de 
Recursos Minerais N1, Técnico Superior de Obras Públicas N1, Técnico Superior de transportes, 
comunicações e Metereóloga N1, Técnico  Superior de  Ambiente N1, e Técnico Profissional de Obras 
Públicas, para o preenchimento de lugares vagos e não providos, concurso aberto por Despacho do Director-
Geral da ARA-Norte, IP, no dia 14 de Dezembro de 2021, cuja lista fora devidamente homologada.

Carreira de Técnico Superior de Recursos Minerais N1
Aprovados

1. Joch Ngomane ………………………………………………………………..…………...…17 valores
2. Ricardo Ngomane ………………………………………………………..………………...16 valores
3. Alberto Roda ……………………………………………………………………………....…15 valores
4. Celso António ……………………………………………………………………………......12 valores
5. Assane Cabo …………………………………………………………………………....…….11 valores
6. Fernando Fernando ………….………………………..………..…………………………11 valores

Carreira de Técnico Superior de Obras Públicas N1
Aprovados

1. Omar Sirage …………………………………………………………………………......……..18 valores
2. Fredson Mpelia …………………………………………………………………………….....15 valores
3. Josefina Ntumbate ……………………………………..…...………………………….…....14.5 valores
4. Derilson T. A. Banze ……………………………………………………….……………......13 valores
5. Domingos Artur ……………………………………………………………………………...13 valores
6. Júlio M. Roda …………………………………………………………………………........….12,5 valores
7. Erasmo Votande …………………………………………………………………….....….….12,5 valores
8. Jéssica F. Egídio ………………………………………………….……………….….........….11,5 valores
9. Ângelo Daniel Soares …………………………………………………………….……..….11 valores
10. Edilson João Paulino ………………………………………………………………….….11 valores
11. Juca Gonçalves Xerinda ……………………………………………………………...….11 valores
12. Ismael Issufo …………………………………………………………………………..……11 valores

Carreira de Técnico Superior de Transportes, Comunicações e Metereóloga N1
Aprovados

1. Hélder S. Chibielo ………………………………………………………………..….......…16,75 valores
2. Jordão Victorino Saíde ……………………………………………………………....…. .14.5 valores
3. Edson Henrique Sambo ………………………………………………………………….12 valores
4. Antónia Mendonça ……………………………………………………………………...…11 valores
5. Cordeiro João ………………………………………………………………………........…..10,5 valores

Reprovados
1. António Francisco Peixe.............................................................................................8,5 valores

Carreira de Técnico Superior de Ambiente N1
Aprovado

1. Dirce da Graça Maluane …………..…………………………………………..……….…16 valores
2. Inês Amurdine ……………………………………………………………….…………..…..15 valores
3. Euderico A.M. Manjama …………………………………………………………………..14 valores
4. Vanándio M. Zimoa …………………………………………………………………………11 valores
5. Clemente M. Simão ……………………………………………………………..……...…..10 valores
6. Francisco Ribeiro. Lopes ………………………………………………………………...10 valores
7. Jorge M. I. Caixote ………………………………………………………………….…....….10 valores

Carreira de Técnico Profissional de Obras Públicas
Aprovados

1. Paulino Machava …………………………………………………….…………………..….17 valores
2. Dialvina Tinga ………………………………..………………………………………….…...14 valores
3. Muaziza Braimo …………………………………………………………………….…….....14 valores
4. Henrique Vilanculo …………………………………………………………………….......13 valores
5. Salina Zandamele ………………………………………….………………………….........10 valores
6. Samuel Zandamele……………………………………………………………………….…10 valores

Reprovados
1. Neusa Malandzine …………………………………………..…………………..….….…..9 valores
2. Momade Issufo ………………………………………………….………….………………..9 valores

Nampula, aos 13 de Julho de 2022
A Presidente do Júri

 

 

Vaga: Assistente Nacional Administrativa 

 

TEDI, Tributação Eficiente para Desenvolvimento Inclusivo – Moçambique 

 

Projeto TEDI  

 

Este cargo é parte integrante de um programa de assistência técnica financiado pela FCDO para 

apoiar a mobilização de recursos internos em Moçambique - no projecto Tributação Eficiente 

para o Desenvolvimento Inclusivo (TEDI).  

 

 

Funções e Responsabilidades   

 

Assistente Administrativa irá integrar a Unidade Gestora do  Projecto TEDI em Moçambique, 

trabalhando conjuntamente com o Gestora do Projecto, Gestora Financeira e a Oficial do 

Projecto no tratamento, execução e implementação das ações de carácter administrativo, 

especificamente, cumprirá os seguintes deveres: 

 

Principais competências e experiência  

• Formação superior em Administração/ gestão de empresas ou frequência do último ano;  

• Pelo menos 2 anos de experiência de trabalho similar; 

• Conhecimentos de informática na óptica de utilizador 

• Forte capacidade de organização, precisão e capacidade de trabalhar de forma 

independente, em equipe e sob pressão; 

• Integridade pessoal com um estilo pessoal honesto e aberto; 

• Boas relações interpessoais, com capacidade de construir relacionamentos eficazes com 

pares e colegas de diferentes áreas profissionais e origens culturais;   

• Capacidade de comunicar – se verbalmente e por escrito, e ser fluente em língua 

inglesa.   

 

 

Para concorrer  

Por favor, contacte via email para general@tedimozambique.com indicando REF: 

ASSISTENTE NATIONAL ADMINSTRATIVO, para receber os Termos de referência 

completos e instruções de como submeter a sua candidatura.  

 

Prazo para manifestação de interesse: 10 de Agosto de 2022 

 

 

 

•
•
•
•

•
•

•

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

4º CARTÓRIO NOTARIAL

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
 ISAAC MOMADE OMARGY

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de cinco de Julho de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sessenta e três verso a sessenta e quatro 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e três 
“C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ISAAC MOMADE OMARGY, 
de quarenta e três anos de idade, natural de Chicuque-Maxixe, de nacionalidade 
moçambicana, casado com Hanifa Chande Omargy, sob o regime de comunhão 
geral de bens, com a última residência em Boane, sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública que deixou como únicos e universais 
herdeiros da quota disponível de todos seus bens, sua esposa HANIFA CHANDE 
OMARGY, viúva, natural de Maputo, também como meeira e seus filhos: AKEELAH 
MOMADE OMARGY e KAHIL ISAAC OMARGY, menores, naturais de Maputo, todos 
de nacionalidade moçambicana e residentes na Matola-Rio.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da 
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 2 de Agosto de dois mil e vinte e dois

O Notário Técnico 
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religioso

Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MAHENDRALAL RUPCHANDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e nove de 
Julho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e cinco a oitenta e 
seis verso, do livro de notas para escrituras diversas número nove, traço “A”, 
desta Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, perante ANGÉLICA 
JOÃO MAUNZE, Conservadora e Notária Superior, em exercício na mesma 
Conservatória com Funções Notariais, se procedeu à Habilitação de Herdeiros 
por óbito de MAHENDRALAL RUPCHANDE, ocorrido no dia vinte de Abril 
de dois mil e vinte, no estado de casado com Kantagauri Tricamo, residente 
que foi em Maxixe, sem deixar testamento ou qualquer outra disposição de 
sua última vontade.
Mais certifico que foram declarados como seus únicos herdeiros, sua esposa 
e seus filhos:

A) KANTAGAURI TRICAMO, residente em Maxixe;
b) DHARMENDRA MAHENDRALAL, solteiro, natural de Maputo, 

residente em Maxixe e
C) SANJAI MAHENDRALAL, solteiro, natural de Chicuque-Maxixe, 

residente em Maxixe.
Está Conforme

Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, aos vinte e nove de Julho 
de dois mil e vinte e dois 

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível) 6885

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção Provincial de Maputo
UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
AN

Nos termos da alínea d) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos seguintes concursos:

N° do Concurso Objecto Modalidade do Concurso Concorrente Adjudicado Valor de Adjudicação

51/STAE/DPM/RA/2022 Contratação de serviços de Catering Concurso por Cotações
CACILDA MANUEL MACAVA 
QUISOQUE DONA CACILDA

327.600,00MT

21/STAE/DPM/RA/2022
Manutenção e reparação de viaturas da marca 
Mahindra 

Ajuste Directo MHL AUTO, SA 499.467,15MT

22/STAE/DPM/RA/2022 Manutenção e reparação de viaturas da marca FORD Ajuste Directo INTER AUTO, LDA 200.000,00MT

22/STAE/DPM/RA/2022 Manutenção e reparação de viaturas da marca FORD Ajuste Directo CFAO MOTORS MOZAMBIQUE, LDA 100.000,00MT

41/STAE/DPM/RA/2022 Aquisição de produtos de higiene e limpeza Concurso por Cotações MAIS SUPERMERCADO, LDA 93.833,00MT

42/STAE/DPM/RA/2022 Aquisição de géneros alimentícios Concurso por Cotações MAIS SUPERMERCADO, LDA 102.346,00MT

 
A Autoridade Competente:

536

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte 
___________________

Área de Aquisições 

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

N.º de 
Ordem

N.º do 
Concurso

Modalidade
Objecto do 
Concurso

Data, hora e local 
de entrega das 

propostas

Data, hora  e local de 
abertura das propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisória

1
ADIN – AA/CL – 

08/2022
Concurso 
Limitado

Fornecimento 
de material 

promocional e 
brindes para  

exposição na FACIM

16/8/2022, 9.00 
horas

Av. Ahmed Sekou 
Touré, nº 21, 9º 

andar – Cidade de 
Maputo

16/8/2022, 9.30 horas
Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 21, 9º andar – Cidade 

de Maputo

90 Dias N/AP

2
ADIN – AA/CL – 

09/2022
Concurso 
Limitado

Fornecimento 
e montagem de 
um stand para  

exposição na FACIM

16/8/2022, 11.00 
horas

Av. Ahmed Sekou 
Touré, nº 21, 9º 

andar – Cidade de 
Maputo

16/8/2022, 11.30 horas
Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 21, 9º andar – Cidade 

de Maputo

90 Dias N/AP

3
ADIN – AA/CL – 

10/2022
Concurso 
Limitado

Fornecimento e 
montagem de uma 

maquete para 
exposição na FACIM

16/8/2022, 12.30 
horas

Av. Ahmed Sekou 
Touré, nº 21, 9º 

andar – Cidade de 
Maputo

16/8/2022, 13.00 horas
Av. Ahmed Sekou Touré,
 nº 21, 9º andar – Cidade 

de Maputo

90 Dias N/AP

1. Os interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos de concurso ou adquirí-los na Área de 
Aquisições da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, das 8.00 às 14.30 horas, nos seguintes endereços:

• Av. Ahmed Sekou Touré, Nº 21, 9º andar – Cidade de Maputo/

•  Cidade de Pemba – Av. 16 de Junho, nº 144, 1º andar (Antigo SPEF);

2. A aquisição dos Documentos do Concurso é mediante a apresentação do comprovativo de depósito de 1.000,00MT 
(mil meticais) não reembolsáveis, que deverão ser depositados na Conta nº 21229371610001 do BCI.

3. As propostas deverão ser entregues no local mencionado no mapa acima e serão abertas em sessões públicas nos 
mesmos endereços, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer e, outros interessados.

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

Maputo, Agosto de 2022

A Autoridade Competente

CONSELHO AUTÁRQUICO DA VILA DA MANHIÇA
Vereação de Administração, Finanças, Planificação 

e Recursos Humanos
Secção de Recursos Humanos

EDITAL
Faz-se saber que no Conselho Autárquico da Vila 
da Manhiça, correm éditos por quinze (15) dias 
notificando o Sr. FERNANDO ANTÓNIO TIMANA, 
Auxiliar Administrativo afecto na Vereação de 
Urbanização, Construção e Energia, actualmente em 
parte incerta, para, no prazo de quinze (15) dias, a 
contar a partir da data da publicação  do presente 
edital, comparecer no Conselho Autárquico da Vila 
da Manhiça, na Secção de Recursos Humanos a fim 
de tratar assuntos do seu interesse.

Faz-se saber que por esta Secção correm termos 

processuais uns Autos de Acção Declarativa 
Ordinária de Condenação, registados sob o 
nº 14/2022/C, em que é autora HE TRUST 
LIMITADA, com domicílio na Avenida Samora 
Machel, Bairro de Tchumene, Condomínio Queens 
Village, porta nº 09, província de Maputo e a ré 
ENUPA CONSTRUÇÕES, LDA.
É desta forma citada a ré ENUPA Construções, 
Lda, actualmente em parte incerta, para, no prazo 
legal de 20 (vinte) dias, finda a dilação de 30 

(trinta) dias, tudo a contar da última publicação 
deste anúncio, contestar, querendo, os Autos de 
Acção Declarativa Ordinária de Condenação, 
que lhe move a autora HE Trust, Lda, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado da mesma encontra-se à sua disposição 
no Cartório desta Secção, podendo ser levantado 
dentro das horas normais de expediente, sob 
pena de considerarem-se confessados os factos 
articulados pela autora, seguindo os autos termos 

processuais à revelia nos termos conjugados dos 
artigos 480, 483, nº 1, do Código do Processo Civil.
Para constar se passou o presente anúncio nos 
termos do artigo 248 do Código do Processo Civil.

Matola, aos 29 de Julho de 2022
O Escrivão de Direito

Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO

6884

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

3ª Secção

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção Cível deste Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
trinta dias, citando o executado FRANCISCO 
PASCOAL SITHOI, com última residência 
conhecida no Bairro Muelé 2, Chinjinguir, 
Homoíne, província de Inhambane, ora em 
parte incerta, para no prazo de dez dias, que 
começa a correr depois de finda a dilação de 
trinta dias, contados da data da segunda e 
última publicação deste anúncio no jornal 
“Notícias”, pagar ao exequente BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a 
quantia de 410 114,43MT(quatrocentos e 
dez mil, cento e catorze meticais e quarenta 
e três centavos), em dívida nos Autos de 
Execução Ordinária nº 72/20-V, que por 
esta Secção lhe move o referido exequente, 
ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens 
suficientes para o pagamento da dívida e do 
mais que acrescer, ou deduzir a oposição que 
tiver, nos termos dos artigos 812 e seguintes 
do CPC, sob pena de, não o fazendo, devolver-
se esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que se 
encontra arquivado no Cartório desta Secção 
à sua disposição, onde poderá ser levantado 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022

A Ajudante de Escrivão
Leta Beve

Verifiquei
O Juiz de Direito

José Alfredo Macaringue
6882

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

 PROVÍNCIA DE GAZA

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS/2022

1. O Tribunal Judicial da Província de Gaza, através da sua Unidade Gestora Executora das Aquisições 
convida empresas interessadas e que estejam inscritas no Cadastro Único a apresentarem 
propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Designação
Prazo de 

entrega de 
propostas

Hora de 
abertura de 
propostas

Hora do 
Anúncio do 

Posicionamento

Garantia 
provisória

SERVIÇOS 

Concurso Limitado Nº1: 
Manutenção e Reparação de 

Viaturas e Motorizadas

8.00 horas de 
18/8/2022

9.00 horas de 
18/8/2021

9.00 horas de 
23/8/2022

7.700,00MT

Concurso de Pequena Dimensão 
Nº1: Manutenção e Reparação de 

Aparelhos de Ar-condicionado

8.00 horas de 
18/8/2022

9.30 horas de 
18/8/2022

9.30 horas de 
23/8/2022

Não Aplicável

Concurso de Pequena Dimensão 
Nº2: Manutenção e Reparação de 

Computadores e Impressoras

8.00 horas de 
18/8/2022

10.00 horas 
de18/8/2022

10.00 horas de 
23/8/2022

Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, examinar os documentos do 
concurso ou levantá-los na Repartição de Administração e Finanças (RAF), pela importância não 
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), número da conta: 11618176 – BIM – Tribunal 

Judicial da Província de Gaza, nas horas normais de expediente.

3. As propostas deverão ser entregues no Tribunal Judicial da Província de Gaza, sito na Av. Samora 
Machel, n.º 98 – Cidade de Xai-Xai, acompanhadas de uma Garantia Provisória válida em 
Numerário ou por Cheque Visado para o Concurso Limitado nº1, no prazo de 90 dias, as 
quais serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer, seguida do anúncio de posicionamento dos Concorrentes conforme a 
tabela supra.

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

Xai-Xai, aos 26 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
7275 200

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE MARRUPA
SERVIÇO DISTRITAL SAÚDE, MULHER ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORAS DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS LIMITADOS 

O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Marrupa convida empresas a apresentarem propostas fechadas 
para fornecimentos de bens e prestação de serviços abaixo descritos:

Tipo de Concurso
No de 
Lote

Objecto do Concurso
Data e Hora de 

Abertura

Limitado No 01/SDSMA/UGEA/2022 Único 
Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes 17/8/2022    10.30 horas

Limitado No 02/SDSMA/UGEA/2022 Único
Fornecimento de maquinaria, equipamento 
e imobiliário

17/8/2022    11.00 horas

Limitado No 03/SDSMA/UGEA/2022 Único 
Fornecimento de material de higiene e 
limpeza

17/8/2022    11.30 horas

Limitado No 04/SDSMA/UGEA/2022 Único Fornecimento de lanches 17/8/2022    12.00 horas

Limitado No 05/SDSMA/UGEA/2022 Único
Fornecimento de bens duradouros e não 
duradouros de escritório 

17/8/2022    12.30 horas

Limitado No 06/SDSMA/UGEA/2022 Único Manutenção de viatura e motorizadas 17/8/2022   13.00 horas
Limitado No 07/SDSMA/UGEA/2022 Único Construção de incineradoras 17/8/2022   13.30 horas
Limitado No 08/SDSMA/UGEA/2022 Único Construção de rampas 17/8/2022   14.00 horas
Limitado No 09SDSMA/UGEA/2022 Único Manutenção de incineradora e fossa séptica 17/8/2022   14.30 horas
 Limitado No 10/SDSMA/UGEA/2022 Único Reabilitação de casa de banho externa 17/8/2022   15.00 horas

 Limitado No 11/SDSMA/UGEA/2022 Único
Aquisição de acessórios de viatura e 
motorizadas

17/8/2022   15.30 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Concurso 
ou adquiri-los no SDSMAS – Marrupa, sita na EN 14, a partir do dia 05 de Agosto de 2022 pela importância não 
reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) a ser depositada na conta número 10976636510001 
BCI pertencente ao SDSMAS-Marrupa .

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

3. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 17 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão 
pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

Serão elegíveis, empresas que possuírem qualificações jurídicas, técnicas, económico  financeiras e regularidade fiscal.
	Certidão de quitação de INSS

	Certidão jurídica

	Alvará

	Declaração fiscal
	Declaração do INE  

	Certidão de Inscrição no Cadastro Único 

Marrupa, aos 28 de Julho de 2022

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 trinta dias, citando os executados: MAHEME SERVICE, com 
último endereço conhecido na Rua José Mateus, nº 233, Bairro da Polana, 
Distrito Municipal KaMpfumu e MARCELINO ARLINDO MAHEME, residente na 
Av. Acordos de Incomáti, nº 304, Bairro do Fomento, cidade da Matola, província 
de Maputo, ora todos em parte incerta do país, para, no prazo de 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”, pagarem ao exequente BCI - 
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 4 736 658,87MT 
em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 51/2022-P.G, que por esta 
Secção lhes move o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomearem à penhora 
bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzirem 
a oposição que tiverem, nos termos dos artigos 812º e seguintes do C.P.C., sob 
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição 
inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, 
onde poderão levantar dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 15 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
6883 6887

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REAGE A GOVERNADORA FRANCISCA TOMÁS

Poluição dos rios atenta 
contra a saúde pública

A 
GOVERNADORA de 
Manica, Francisca To-
más, reconheceu, há 
dias, que a poluição 
dos rios da província, 

devido ao garimpo e a mine-
ração irresponsável já está a 
tomar proporções alarmantes, 
desafiando a capacidade das 
instituições e pondo em causa 
a saúde pública.

O fenómeno, para além dos 
problemas ambientais e agrí-
colas que está a causar, cons-
titui atentado contra a saúde 
pública, devido aos poluentes 
nocivos que são drenados para 
os rios pelos garimpeiros e 
operadores mineiros. 

Entre outros produtos quí-
micos, a governante afirmou 
haver garimpeiros e empresas 
desonestas que usam mercúrio 
na decantação do ouro, vindo 
a desaguar no Révuè, que ali-
menta a albufeira de Chicam-
ba, a principal fonte de água 
para as cidades de Chimoio, 
Manica e as vilas de Gondola e 
Bandula.

Disse ser extremamente 
desafiante constatar que a água 
consumida nestes aglomera-
dos urbanos vem de uma fonte 
poluída.

Os distritos de Manica, 
Macate, Sussundenga e Báruè 
têm elevadas potencialidades  
na produção de cereais, legu-
minosas, fruteiras e carnes, 
para além de terem imensos 
recursos que podem galvanizar 
a economia nacional, mas de-
vido à inobservância das regras 
ambientais pelos mineradores 
este potencial está a ser posto 
em causa.

Acrescentou que a maior 
parte dos garimpeiros não pos-
sui bacias de decantação para a 
lavagem do ouro, como regem 
as regras, preferindo drenar os 
poluentes nos cursos de água, 
fazendo-o principalmente no 
período nocturno, quando os 
fiscais já não estão no terreno. 

Reconheceu que a conta-
minação das águas não é feita 
apenas por operadores minei-
ros nacionais, mas também do 
Zimbabwe, país onde nascem 

alguns dos rios que atravessam 
a província.

Por isso, afirmou que o 
combate à poluição dos rios da 
província deve ser feito de for-
ma concertada com o governo 
do Zimbabwe, sugerindo para 
o efeito a criação de uma co-
missão mista de trabalho que 
integre representantes dos dois 
países visando pôr fim ao pro-
blema.

Durante a recente visita 
de trabalho a Manica, Sussun-
denga e Báruè, os agricultores 
locais manifestaram a sua in-
dignação perante a poluição 
das águas dos rios.

Falando em encontros com 
a população, os produtores 
dos três distritos disseram que 
o garimpo e mineração, em 
geral, constituem a principal 
causa da poluição das águas das 
principais bacias hidrográficas 

da província, causando, entre 
outros danos, fraco desenvol-
vimento vegetativo das plantas 
e inviabilizando rendimentos 
agro-pecuários.

O agricultor João Fernan-
do, por exemplo, condenou o 
garimpo, tendo dito que o fe-
nómeno deixou improdutivas 
extensas áreas de terras aráveis 
dos distritos de Manica, Sus-
sundenga e Báruè, com exce-
lentes condições agro-ecológi-
cas para resolver os problemas 
de insegurança alimentar e nu-
tricional da província.

Por seu turno, Jorge Rainas-
se, outro agricultor, disse que o 
garimpo, para além de minar a 
actividade agrícola, contribui 
para a fuga de investidores nas 
regiões onde o cenário é alar-
mante, com maior incidência 
no distrito de Manica.

De referir que o Secretário 

do Estado na província de Ma-
nica estabeleceu o prazo de 30 
dias para o fim da poluição de 
alguns rios no distrito.

Edson Macuácua deu este 
ultimato depois de ter visitado 
alguns cursos de água poluídos 
com a mineração artesanal, na 
localidade de Maridza, povoa-
do de Penhalonga, onde traba-
lhou há dias no prosseguimen-
to da sua governação aberta.

Macuácua classificou de 
dramática a situação que en-
controu na região, por pôr em 
causa a saúde pública, na me-
dida em que a água poluída é 
usada para o consumo humano 
e irrigação dos campos de pro-
dução.

Os rios Révuè e seus afluen-
tes, Mudza, Chimeza, Chua, 
Mudza, Púnguè e Nhancuara-
ra, são alguns dos que apresen-
tam água turva.

Rio com àgua poluída devido o garimpo em Manica

Roubo de gado 
inquieta Vandúzi

LÍDERES comunitários e a população de Van-
dúzi estão inquietos com os sistemáticos rou-
bos de gado bovino, por indivíduos à monte. 
Apontam que a situação está a sair do controlo 
pois, apesar da vigilância empreendida, os la-
drões não param, estando difícil neutralizar as 
quadrilhas.

Sulemane Bongesse, líder comunitário em 
Vandúzi, disse que os ladrões estão a desenco-
rajar os criadores, pois, segundo ele, não faz 
sentido que continuem a criar para alimentar 
os ladrões que actuam à noite e muitas vezes 
armados.

Luís Pelouro, outro líder comunitário, 
disse que no seu povoado não passa um mês 
sem que haja um episódio de roubo de gado, 
sendo que ele próprio já foi vítima dos crimi-
nosos, tendo perdido muitas cabeças do seu 
curral.

Francisco Joaquim, também líder comu-
nitário, considera o problema como preocu-
pante, cuja prevalência tem a ver com a falta 
de postos policiais nas zonas de criação, sendo 
que os ladrões circulam à vontade.

Fernando Jasse, desmobilizado de guerra, 
comunga da ideia de Francisco Joaquim, ten-
do acrescentado que o governo deve montar 
postos policiais em Balasse e noutras regiões 
com maior concentração de efectivos, para 
que os ladrões se sintam desmotivados.

EM MANICA

Deslocados de Cabo Delgado 
pedem víveres e habitação
OS cerca de 150 deslocados 
devido ao terrorismo em Cabo 
Delgado e que se encontram 
abrigados na cidade de Chi-
moio, pedem apoio alimentar, 
terras para a produção agrícola 
e casas para a sua acomodação.

Para além da falta de co-
mida, os deslocados de Cabo 
Delgado pedem ainda  oportu-
nidades de emprego para que 
possam sair da penúria em que 
se encontram e sejam auto-
-suficientes.

Simão Pedro, um dos des-
locados, agradeceu o empenho 
do governo de Manica desde a 
sua chegada à região. Contudo, 
lamentou que as quantidades 
fornecidas mensalmente, que 
não cobrem 30 dias. 

Disseram ainda que se ti-
vessem emprego ou terras para 
a agricultura, poderiam reduzir 
a sua dependência. 

“Nós, deslocados de Cabo 
Delgado, temos falta de pro-
dutos como farinha, óleo, sal, 
sabão e açúcar, para cobrir as 
nossas necessidades básicas. 
Também nos falta loiça e co-
bertores. Pedimos a alocação 
de uma área para fazermos ma-
chambas e para produzirmos 
os nossos próprios alimentos. 
Pedimos também oportunida-
des de emprego”, disse Simão 
Pedro.

Pediram, igualmente, para 
que as casas construídas com 
apoio da Pipeline e outros par-
ceiros de cooperação, tenham 
dimensões aceitáveis para al-
bergar, com dignidade, as fa-
mílias que possuem mais de 
cinco membros.

A Governadora de Manica, 
Francisca Tomás, reconheceu 
que o governo não tem capaci-
dade para atender cabalmente 
as necessidades dos desloca-
dos, assegurando que os pro-
blemas serão resolvidos à me-

dida da criação das condições.
“Com o Conselho Munici-

pal identificamos alguns pro-
jectos que poderão absorver al-
gumas pessoas para que vocês 
possam ter alguma coisa para 
o vosso auto-sustento. Reco-
nhecemos que vocês querem 
se inserir aqui em Manica”, 
tranquilizou a governadora de 
Manica.

Assegurou estar em curso 
a identificação de espaços em 
Macate, Gondola e Vandúzi 
para serem cedidos aos deslo-

cados para fins agro-pecuários.
Francisca Tomás também 

prometeu providenciar insu-
mos agrícolas aos deslocados, 
nomeadamente semente me-
lhorada, enxadas, catanas e 
outros materiais para facilitar a 
produção.

Na cidade de Chimoio es-
tão acomodados deslocados 
oriundos de Muidumbe, Quis-
sanga, Palma, Mocímboa da 
Praia, Nangade e Macomia, que 
abandonaram todos os seus 
haveres devido ao terrorismo.

 Francisca Tomás interage com os deslocados

Zimbabweano viola 
menor de 13 anos
Um indivíduo de nacionalidade 
zimbabweana, de 23 anos, é indi-
ciado de violar uma menor de 13, 
na cidade de Chimoio.

A mãe da vítima explicou ao 
“notícias” que descobriu a situa-

ção quando a menina começou a 
chegar tarde à casa, trazendo pre-
sentes como vestuário e telefones 
novos.

Questionada sobre a proveniên-
cia dos bens e se ainda continuava 

virgem, esta revelou que já não era 
e que um cidadão zimbabweano, 
de nome Pedro, a aliciava com bens 
materiais para fazer sexo com pro-
messa de casamento. O violador já 
se encontra sob custódia policial.

Sulemane Bongesse

Francisco Joaquim

Luís Pelouro

Fernando Jasse

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONHECEMO-NOS na fila de matrícula escolar da Escola 
Preparatória Dr. Baltazar Rebello de Sousa, em 1976, na Bei-
ra, Sofala, escola que viria, tempos mais tarde, a designar-se 
Escola Secundária Mateus Sansão Muthemba. Eu me trans-
ferira de Maputo para aquela cidade a fim de ir viver com 
uma irmã mais velha, a Hermengarda. Quando viajei, em 
princípios de Dezembro de 1975, o meu pai já levava consigo 
todo o processo de transferência escolar provinda da Escola 
Primária Rebelo da Silva, de Maputo. Como o meu pai fosse, 
na verdade, criar condições para que eu vivesse com a minha 
irmã, aproveitou para passar o resto de suas férias na Beira. 
Assim, fiquei por lá e coube-me a primeira missão de pernoi-
tar dois dias consecutivos na fila de matrícula da Escola Pre-

paratória Dr. Baltazar Rebello de Sousa. Só no terceiro dia é 
que consegui matricular-me. Foi a primeira notícia que dei à 
mana Hermengarda quando voltou da DETA (hoje LAM), 
que era seu local de trabalho. Foi uma alegria total para todos 
nós. Portanto, foi durante essas longas horas em que pernoi-
tamos na fila da escola, na sua parte exterior, na Av. Armando 
Tivane, que viria a conhecer o Osvaldo. Juntos partilhamos 
aqueles momentos duvidosos de inscrição escolar e para a 
nossa satisfação, calhamos na mesma turma “C” do primeiro 
ano do ciclo preparatório. Depois descobrimos que vivíamos 
no mesmo bairro, pois, a minha irmã tinha decidido transfe-

rir a nossa casa da Ponta-Gêa, próximo do Jardim Bacalhau, 
para Matacuane, num dos prédios perto do “Café Nicola”. 
Assim, a minha amizade com o Osvaldo solidificou-se cada 
vez mais. Ambos passamos a estudar juntos partilhando sis-
tematicamente as nossas  casas. Pela manhã, antes de nos 
prepararmos para as aulas, comprávamos juntos a broa para 
o café da manhã com as nossas famílias, e só depois disso é 
que íamos juntos à escola. Juntamente conquistamos amigos 
comuns dos quais me recordo agora do Proença e do Juma 
(já falecidos, sendo este último muito recentemente), do 
Bernardo Wing (Bica), do Luís Filipe, que mais tarde veio 
a destacar-se no Badmington, do Camilo, Amir, Catoja, da 
Sandra Martins, enfim, foram tantos que não poderão caber 
nestas linhas. Juntamente com o Osvaldo fomos descobrin-

do uma complexidade das nossas semelhanças que incluía a 
nossa aberração à disciplina de Matemática. Detestávamos 
esta disciplina a tal ponto de não gostar dos dias da terça-feira 
e da quinta-feira. Eram os dias em que tínhamos aulas du-

plas de Matemática. Nem eu, nem Osvaldo tínhamos queda 
para os números. E, para piorar, tínhamos a professora, irmã 
Maria Augusta, muito “às direitas” que nos pressionava a 
aprendizagem através de um montão de equações, decifração 
de números naturais, inteiros, racionais, números primos, ra-

zões e proporções entre muitos outros exercícios de que não 
gostávamos. Como consequência disso, passamos também a 
não gostar da irmã Maria Augusta. Creio que ela deve ter- se 
apercebido da nossa aversão à disciplina, pelo que nos cha-

mava frequentemente ao quadro, ou para resolver o TPC ou 
então para resolver os exercícios durante à aula. Deste modo, 
a Matemática e a irmã Maria Augusta passaram a ser o nosso 
(eu e Osvaldo) “bico-de-obra”. Tema de estudo e de conversa 
todos os dias que não conseguíamos superar. O certo é que 
ela nos mandava ir sempre ao quadro e nós não gostávamos. 
Associado a isso, eram as reguadas que recebíamos sempre 
que errássemos algo. Sei que foi a partir dessa altura que co-

meçamos a ouvir muitas propostas de soluções bizarras para 
superar o nosso drama. Uns diziam que (para que a pequena 
tábua de madeira se partisse durante as “reguadas”,) tínha-

mos de quebrar simultaneamente porções de feijão-nhemba 
na boca com os dentes. Outros nos diziam que para não ser 
chamado a resolver problemas e outros exercícios no qua-

dro, tínhamos de, antes, amarrar pequenos feixes de capim. 
Com isso acreditava-se que a professora chamaria outra pes-
soa para o efeito. Lembro-me de termos seguido este último 
conselho várias vezes, já que de casa para a escola tínhamos 
de atravessar uma área com alguma vegetação, incluindo 
arrozais dos camponeses vizinhos da escola. Era ai onde 
amarrávamos o capim, mas sem sucesso nenhum. Acabamos 
passando por esse dilema até concluirmos toda a fase do ciclo 
preparatório. Depois disso fizemos o Liceu e tivemos cursos 
e profissões diferentes. O Osvaldo teve uma morte trágica em 
1986, e da irmã Maria Augusta nunca mais ouvi falar.

MANHÃ da última terça-feira. O dia nasce com os 
termómetros a marcarem temperaturas baixas. Tran-

quilamente tomo o pequeno almoço num simpático e 
pequeno “café” algures na baixa da cidade. Meia dú-

zia de pessoas fazia a sua refeição em conversa amena 
e quase soturna.

O servente, um rapaz bem-humorado e com fei-
ções e perfil de um bailarino indiano, sugere-me uma 
refeição leve:

“Tome um chá quente e uma torrada simples e 
ovos mexidos...” e antes mesmo de aceitar a suges-

tão, ele tratou de fazer o pedido. Pelo velho televisor 
incrustado na parede espreitávamos fragmentos do 
noticiário de uma televisão portuguesa. Já degustava 
com algum requinte a torrada simples e ovos mexi-
dos quando é anunciado em parangonas que um tal 
de Ayman al-Zawahiri havia sido morto. Uma natu-

ral atenção foi destinada à notícia e aguçamos quase 
todos os sentidos para perceber o que de facto tinha 
acontecido. Um drone norte-americano desancou li-
teralmente um dos mais proeminentes líderes do Al 
Qaeda. Ayman foi morto por um ataque de drones dos 
EUA no Afeganistão. Era conhecido como o principal 
ideólogo da Al-Qaeda.

E surgiu pela tela a imagem de um sinistro perso-

nagem. Barbudo e com um turbante desconcertante. 
Afinal de contas o tipo até era cirurgião-oftalmolo-

gista.  Ajudou a fundar o grupo militante Jihad Islâ-

mica Egípcia, assumiu a liderança da Al-Qaeda após 
a morte de Osama Bin Laden pelas forças americanas 
em Maio de 2011.

Zawahiri era considerado o braço direito de Bin 
Laden. Alguns especialistas acreditam que ele foi o 
“cérebro operacional” por trás dos ataques de 11 de 
Setembro de 2001, nos Estados Unidos. Antes mesmo 
desta incursão, os norte-americanos já tinham posto 
fora de combate Abu Bakr al-Baghdadi. Depois de 
Osama Bin Laden, al-Baghdadi era o mais conhecido 
terrorista ligado ao Estado Islâmico. A notícia corria 
em todos os canais de televisão. Bem ao lado, uma 
mesa acolhia quatro cidadãos, todos eles com sinais 
evidentes de islamização de consciência. Estavam 
vestidos a preceito, com vestes longas e brancas e 

lenços com uma corda preta torneando a cabeça. Por 
baixo usavam uma espécie de pano enrolado pela cin-

tura e falavam bastante alto. 
Mais ao fundo da sala dois jovens atentos ao noti-

ciário fizeram um comentário suficientemente audível 
para todos:

“Apanharam esse pulha terrorista muçulma-
no...”. Os quatro cidadãos viraram quase que em 
simultâneo com olhares reprovadores e sobretudo 
ameaçadores. Um deles, com o dedo indicador em 
riste, investiu sobre os dois rapazes:

“O que você sabe sobre terrorismo rapaz? 
Acha você que os imperialistas americanos são 
melhores que cada um de nós?”

O rapaz, afoito e conversador, resolveu responder:
“Não disse isso. O que entendo é que os muçul-

manos no geral acreditam que a violência contra 
os que chamam de infiés é aceite e apoiada pelos 
fundamentos de Maomé. Daí que sejam conheci-
dos como fundamentalistas, até porque...” - o rapaz 
foi violentamente interrompido.

“Aí é que te enganas rapaz. Você construiu es-
tereótipos e aplica-os em qualquer situação. Para 
ti e muitas outras pessoas, árabe, muçulmano ou 
islâmico quer dizer a mesma coisa...nem te deste 
conta de que estão a falar de um líder islâmico...
você traçou preconceitos a partir do que pouco co-
nhece.”

A discussão começou a ganhar contornos alar-
mantes, sobretudo pelos comentários de cariz religio-

so e político. 
“Mas poucas são as vezes que ouvi dizer que 

um cristão se fez explodir em nome de Cristo...” 

-retrucou o jovem.
“Não tens razão. Um dia vais perceber que os 

americanos, que te fazem acreditar que são os sal-
vadores deste mundo, que são os donos da demo-
cracia e que prezam o bem-estar da humanidade, 
não passam de expansionistas. Um dia perceberás 
da justiça dos povos islâmicos. Espero que não seja 
tarde demais...”

Saí do pequeno “café” e confesso que fiquei mais 
confundido ainda....

Abu Bakr al-Baghdadi e Ayman 
al-Zawahiri ou o discurso
da islamização do terrorismo

Irmã Maria Augusta
EGÍDIO VAZ

A ASSOCIAÇÃO de Amizade e Solidariedade 
com a Palestina (ASP) repudiou, a 25 de Julho 
de 2022, através de um Comunicado públicado 
no Jornal Savana, a 29 de Julho de 2022, o ale-

gado estabelecimento de relações diplomáticas 
entre a República de Moçambique e o Estado 
de Israel.

No comunicado, a ASP refere que foi com 
profunda consternação e indignação que tomou 
conhecimento do recente estabelecimento  de 
relações  diplomáticas entre Moçambique e Is-

rael.
A ASP recorda que, após a sua fundação, a 

Frelimo estabeleceu  relações com Israel, mas 
que na sequência da Guerra de Seis dias, em 
1967, decidiu cortar relações com o Estado de 
Israel e reafirmar o seu apoio à luta do povo pa-

lestino, política que segundo a ASP se manteve 
inalterada após a independência de Moçambi-
que.

Refere, ainda, que nos últimos anos têm 
surgido notícias sobre uma cooperação entre a 
República de Moçambique e o Estado de Israel 
na esfera da defesa e segurança.

A ASP acusa o Estado de Israel de ser um 
regime de Apartheid, colonial e racista, respon-

sável por assassinatos, prisões e saque de ter-
ras do povo palestiniano. A ASP defende que 
a cooperação para o desenvolvimento com o 
Estado de Israel não vai trazer os resultados es-

perados pelo Governo de Moçambique.
A ASP reitera a sua solidariedade inabalá-

vel e o seu apoio total  e incondicional à luta do 
povo palestino pelo seu direito  a auto-determi-
nação e pelo fim da ocupação do território da 
Palestina pelo regime do Apartheid.

Ora,
O repúdio do alegado estabelecimento de rela-

ções diplomáticas entre a Repúblia de Moçam-

bique e o Estado de Israel é infundado e parece 
resultar, em grande medida, da ignorância so-

bre alguns factos relativos à política externa da 
República de Moçambique. A ASP ignora que 
a acreditação do novo Embaixador de Israel em 
Moçambique não marca o estabelecimento de 
relações diplomáticas entre os dois Estados e 
que esta é uma prática diplomática que vem se 
realizando desde 1993.

Com efeito, a República de Moçambique 
tem relações diplomáticas com o Estado de 
Israel, há bastante tempo. E as relações en-
tre a República de Moçambique e o Estado 
de Israel conheceram progressos assinalá-
veis desde a acreditação do primeiro Embai-
xador daquele país em Moçambique, com re-
sidência em Luanda, Angola, em Novembro 
de 1993. 

Assim, e no quadro do estreitamento das 
relações entre os dois países, a República de 
Moçambique tem um Cônsul Honorário em Tel 
Avive, Senhor Peter Milic, de nacionalidade is-

raelita. Por outro lado, Israel tem um Cônsul 
Honorário em Maputo, Sr. Rogério Levy Fon-

seca, desde nove de Junho de 2000.
A 20 de Julho de 2022, Sua Excelência Fi-

lipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de 
Moçambique, recebeu cartas credenciais de 
Sua Excelência Shimon Solomon, novo Embai-
xador do Estado de Israel para Moçambique. 
Este é o 8.º Embaixador do Estado de Israel a 
ser acreditado na República de Moçambique, 
com residência em Angola.

Os dois países têm desenvolvido esforços 
para alargar a cooperação para a área económi-

ca e social. Neste contexto, a área da saúde foi 
aquela que mereceu atenção especial por par-
te de Israel, tendo as autoridades israelitas em 
Novembro de 1998 demonstrado abertura para 
enviar especialistas em oftalmologia para os 
Hospitais Centrais de Maputo, Beira e Nampu-

la, assim como a concessão de bolsas de estudo 
de pós-graduação. 

Em Janeiro de 1999, Israel doou a Moçam-

bique um lote de medicamentos no valor de 65 
milhões de Meticais destinados às vítimas das 
cheias nas províncias de Tete, Sofala e Zambé-

zia. No drama das cheias de 2000 e 2001, Israel 
enviou três médicos para apoiar nas operações 
de socorro às vítimas. 

No quadro da expansão das áreas de coope-

ração bilateral, foi realizada a visita de trabalho 
do parlamentar israelita, Sr. Nahoum Langental 
(Partido Religioso Nacional), de 26 a 28 de No-

vembro de 2000. 
Em 2010, Israel disponibilizou um montan-

te de 10 milhões de dólares americanos para 
o projecto da construção do Hospital Rural no 
Distrito de Jangamo, Província de Inhambane. 

Na sua Política Externa, a República de 
Moçambique apoia e é solidária com a luta dos 
povos pela libertação nacional e pela democra-

cia, e defende a primazia da solução negociada 
dos conflitos.

Relativamente ao conflito Israelo-Palesti-
niano, o Governo da República de Moçambi-
que tem reiterado a sua posição de princípio da 
necessidade do diálogo e de negociações para a 
resolução pacífica do mesmo.

Portanto, não entendo onde é que o Gover-
no moçambicano reatou as relações diplomáti-
cas, se ela já existe desde a fundação da Freli-
mo. Melhor que esta exposição estão os factos. 

Sobre o repúdio da Associação de Amizade e Solidariedade 
com a Palestina pelo alegado estabelecimento de relações 
diplomáticas entre Moçambique e Israel

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CANTO DO INOVADOR

   SAIBA MAIS

U
MA das características 
que ressalta à vista de 
qualquer visitante do 
Parque Nacional da 
Gorongosa (PNG) é o 

verde vivo que, por estas al-
turas do ano, nunca tinha sido 
visto, uma vez que a vegetação 
se resumia no capim seco. Mas, 
com as chuvas abundantes e 
constantes em plena época fria, 
o cenário mudou.

A descrição foi feita por Pe-
dro Muagura, administrador 
do PNG, que afirmou se estar 
claramente numa situação in-
fluenciada pelas mudanças cli-
máticas. Para ele esta matéria já 
não é de investigadores.

“Antes a abordagem so-
bre mudanças climáticas era 
assunto de outros, um verda-
deiro tabu para nós e pouco 
interesse tínhamos no assunto. 
Hoje, mais do que nunca, pas-
sou a ser de interesse de todos 
porque os resultados já se ma-
nifestam não somente na flora, 
fauna bravia assim como na 
vida dos seres humanos, que 
vêem seus hábitos e costumes 
alterados”, referiu.

Muagura afirma que nos 
últimos anos aquece demasia-
damente e as secas são cada vez 
mais prolongadas. Entretanto, 
o cenário deste ano é total-

mente diferente: chove fora do 
tempo, alterando muita coisa. 

Se por um lado a chuva 
retrai os turistas que normal-
mente visitam o Parque, por 
outro precipita a movimenta-
ção de animais em busca de um 
habitat seguro, onde vão causar 
problemas de co-existência.

“Agora, por exemplo, o ca-
pim está muito verde. É uma 
vegetação típica de Dezembro, 
mas que acontece em plena 
época fria, período também 
marcadamente seco. O mais 
comum era termos capim seco. 
A queda excessiva de chuvas 
propicia a multiplicação de in-
sectos e surgimento de doen-
ças em plantas. Temos folhas 
de plantas infestadas o que não 
é comum nesta estação”, fri-
sou.

A influência das mudan-
ças climáticas no PNG é igual-
mente visível na distribuição 
dos animais. Muagura explica 
que estes vivem agrupados de 
acordo com a sua estirpe, mas 
com as chuvas eles se disper-
sam chegando onde não de-
viam. 

O exemplo disso foi, segun-
do o administrador do PNG, a 
dispersão de animais registada 
na passagem do ciclone Idai. 
Muitos abandonaram o seu ha-

A APENDICITE é a inflamação de uma 
parte do intestino localizado no lado in-
ferior direito do abdómen. Normalmente, 
ela ocorre como resultado do acúmulo 
de fezes e bactérias no interior do apên-
dice e, por isso, pode surgir em qualquer 
momento da vida. No entanto, as causas 
específicas ainda não são totalmente co-
nhecidas.

O principal sintoma da apendicite é 
dor abdominal forte e aguda, que pode vir 
também acompanhada de falta de ape-
tite, enjoo, vómitos e febre, que varia de 
acordo com a idade da pessoa e da posição 
do seu apêndice inflamado.

Geralmente, o primeiro sinal é dor na 
região próxima ao umbigo, que pode ser 
fraca no início, mas vai se tornando cada 
vez mais aguda e grave conforme as horas.

 À medida que aumenta a inflamação 
no apêndice, num processo que varia de 
12 a 18 horas, a dor tende a se mover para 
baixo e à direita,  local directamente aci-
ma do apêndice. 

Se o apêndice se rompe, a dor pode 
desaparecer por um breve período e a 
pessoa se sente melhor repentinamente. 
No entanto, uma vez que o revestimento 
da cavidade abdominal fica inflamada e 
infectada (uma condição chamada peri-
tonite) a dor piora e os sintomas se inten-
sificam  principalmente quando a pessoa 
caminha ou tosse.

Os sintomas posteriores incluem ca-
lafrios, constipação, diarreia, febre, perda 
de apetite, náusea a vómitos e tremores.

FACTORES  DE  RISCO 

Qualquer um pode desenvolver in-
flamação no apêndice, mas a apendicite 
é mais comum entre pessoas de 10 a 30 
anos.

Não há, contudo, comportamentos 

considerados de risco e que possam con-
tribuir para a inflamação.

CAUSAS 

Na maioria das situações de apendicite 
não é possível identificar a causa específi-
ca da inflamação do apêndice, no entan-
to, a obstrução desse local do intestino 
parece ser a causa mais frequente. Quan-
do isso acontece, pode ocorrer o acúmulo 
de fezes e bactérias no seu interior, que 
acabam provocando uma infecção e a in-
flamação.

Acredita-se que a obstrução do apên-
dice possa surgir devido a várias situações 
relativamente comuns, como uma panca-
da forte no local ou vermes, mas também 
devido a problemas mais graves como tu-
mores intestinais.

TRATAMENTO

A forma mais utilizada para tratar a 
apendicite é a cirurgia, para retirar todo 
o apêndice. Essa cirurgia, conhecida 
como apendicectomia é feita através de 
um pequeno corte no abdómen, por isso, 
a pessoa normalmente precisa ficar inter-
nada depois do tratamento por um ou dois 
dias, de forma a avaliar o correcto funcio-
namento do intestino e aferir-se a garan-
tia de não surgimento de complicações 
como sangramento ou infecção.

Mesmo nos casos em que o diagnós-
tico não seja necessário, a cirurgia reco-
menda-se, principalmente porque o risco 
da existência de uma apendicite e acabar 
rompendo é maior. É que, caso não seja 
removido, pode resultar no rompimento, 
conhecida por apendicite supurada, au-
mentando a possibilidade de libertar bac-
térias no abdómen e levar à ocorrência de 
peritonite e formação de abcessos.

Fonte: MISAU 

Chuvas fora
de época interferem
nos ecossistemas do PNG

Uma das inovações introdu-
zidas no PNG é a produção 
do café como cultura de ren-
dimento dentro da área de 
conservação, contrariando a 
ideia que se tem de serem lu-
gares somente para animais 
bravios.

Pedro Muagura explica 
que esta cultura foi introdu-
zida dentro da floresta e não 
em machambas abertas para 
o fomento do café e respei-
ta princípios saudáveis para 
o meio ambiente. Assim, ao 
mesmo tempo que se produz 
o café, preserva-se o meio 
ambiente, porque esta cultu-
ra é desenvolvida em sombras 
de árvores, o que obriga ao re-
florestamento e desencoraja o 
abate.

Reconhece que o café 
da “Gorongosa” é bastante 
apreciado nacional e interna-
cionalmente, pelo facto de ser 
orgânico, aliado ao ambiente 
em que é produzido: é uma 
cultura amiga do ambiente. 

O rendimento em termos 

Café numa área de conservação 

económicos já é visível para 
os promotores e também para 
os intervenientes no processo 
de produção, que passaram a 
ter uma fonte de rendimento, 
ao mesmo tempo que se dedi-
cam a outras culturas.

Recentemente, Muagu-

ra foi reconhecido pelos seus 
feitos na gestão do PNG. So-
bre o feito, afirmou que o 
mérito é de toda equipa e não 
dele como responsável.

Vê ainda no gesto, uma 
forma de inspirar os outros a 
inovarem cada vez mais pois, 

explica, como é sabido, his-
toricamente Moçambique 
não tinha o café como cultura 
de eleição para o rendimento, 
tudo pela imposição dos co-
lonizadores. 

“A partir desta experiên-
cia acredito que está lançada 

A chuva que cai em plena época fria introduz mudanças no Parque 

Movimentação de animais para outras áreas é outra consequência da chuva

Pedro Muagura, administrador do PNG
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DOIS inovadores estão a desenvolver sis-
temas de bombeamento fotovoltaico de 
água, com vista a contribuir na melhoria 
de condições de abastecimento de água e 
saneamento no país.  

Trata-se de Jacinto Matias e César 
Gove, ambos com 23 anos, estudantes fi-
nalistas nos cursos de Engenharia e Física, 
respectivamente, na Universidade Eduar-
do Mondlane (UEM). 

Segundo Matias, o sistema é constituí-
do por motobomba, reservatório de água,  
pontos de consumo, gerador fotovoltaico, 
um equipamento de controlo e condicio-
namento da potência, que regula o acio-
namento da bomba de acordo com o nível 
de água.   

“A ideia do projecto surgiu quando 
notamos que os sistemas de abastecimen-
to de água existentes no país não respon-
dem com eficácia à demanda existente 
nas várias cidades”, explicou. 

E este problema é causado pela falta de 
acesso à rede eléctrica, infra-estruturas, 
sistemas com capacidades limitadas em 
face da demanda, modelos ineficientes de 
prestação de serviços, ligações clandesti-

nas, entre outros, disse. 
Avançou ainda que a implementação 

desta tecnologia pode melhorar a vida da 
sociedade e viabilizar a prestação de ser-
viços de fornecimento de água em diver-
sas regiões do país, minimizando o sofri-
mento de várias famílias que percorrem 
longas distâncias em busca do precioso 
líquido. 

César Gove contou que a equipa já ins-
talou automação do sistema de abasteci-
mento de água numa residência no bairro 
de Magoanine, na cidade de Maputo.  

“A instalação do controlo monitor 
inclui a exibição da capacidade de cada 
tanque e o volume de água em litros, sin-
cronização com telefone (Android), ges-
tão do funcionamento da bomba mesmo à 
distância, facturação e outros”, explicou. 

Segundo Gove, a implementação do 
método varia de acordo com a necessida-
de de cada proprietário de furo de água, 
mas pode se fazer a montagem desde o 
iniciou até ao fim do projecto, o que inclui 
a abertura do poço de água, instalação dos 
tanques, canalização, placas fotovoltaicas 
e sistema automático.

Jovens constroem sistema 
de bombeamento 
fotovoltaico de água 

Protótipo do sistema de bombeamento fotovoltaico de água 

bitat procurando lugares mais 
seguros e não mais regressaram 
ao Parque.

“Tivemos uma situação em 
que os animais passaram a ha-
bitar na zona tampão (uma área 

transitória entre o parque e as 
comunidades) pondo em ris-
co a vida das populações, bem 
como a sua produção, pois a 
coexistência não tem sido pa-

cífica. Temos de sensibilizar a 
população para esta nova rea-
lidade. Precisamos de advogar 
mais na ponderação”, salienta.

A solução para o conflito 
homem fauna-bravia é, para 

os gestores e comunidades, um 
problema difícil porque não se 
deve deixar os seres humanos 
no sofrimento, ao mesmo tem-
po que não se deve exterminar 

os animais.
Muagura aponta como saí-

da para este dilema a trans-
locação de animais para áreas 
de maior segurança. A outra 
estratégia consiste em incutir, 
nas comunidades, a prática de 
uma agricultura que privilegia 
culturas não apreciadas pelos 
animais bravios, tal é o caso do 
gergelim, tabaco, algodão, en-
tre outros.

Porque as culturas aprecia-
das pelos animais bravios são a 
base para o auto-sustento do 
homem, o administrador do 
PNG referiu que a saída seria 
a aposta em culturas de alto 
rendimento, pois só assim se 
livrarão dos ataques, ao mes-
mo tempo que terão dinheiro 
para adquirir cereais e outros 
produtos alimentares de que 
necessitam no dia-a-dia.  Ou-
tra forma de contrariar a acção 
destruidora dos animais bra-
vios é a aposta em construções 
resilientes, porque quando os 
celeiros e as casas onde as co-
midas são armazenadas forem 
de material resistente as comu-
nidades terão menos prejuízos, 
em termos de infra-estruturas.

“Acontece em muitas co-
munidades que os camponeses 
têm celeiros e casas precárias. 
Assim, em caso de ataque dos 
elefantes, por exemplo, eles 
perdem os excedentes, celeiros 
e até as casas, tendo em conta 

a existência de muitas famí-
lias que dormem, cozinham e 
armazenam os seus produtos 
agrícolas no mesmo espaço”, 
disse.

a ideia e outros concidadãos 
podem embarcar nesta cultu-
ra”, disse.

Afirma que o prémio mo-
netário é gratificante, mas 
mais do que o lado material 
da distinção, maior ganho é 
o legado de que num parque 
é possível produzir culturas 
de alto rendimento e gerar-
-se dinheiro, no lugar de criar 
animais apenas.

Quando passou a ser parte 
dos quadros do PNG, em 2019, 
Muagura fê-lo como gestor de 
reflorestamento, sendo técni-
co superior em florestas e fau-
na. Conta que nunca fez parte 
dos seus sonhos administrar 
um Parque da dimensão da 
“Gorongosa”, uma referência 
nacional e mundial.

Natural do Posto admi-
nistrativo de Machipanda, 
distrito de Manica, província 
do mesmo nome, no bairro 
Chekweya, antes de ser ad-
ministrador Muagura desem-
penhou as funções de director 
de Conservação.   

Sobre a apendicite

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

 “Para que as luzes do outro sejam percebidas 
por mim devo por bem apagar”

- Mia Couto é um escritor e biólogo moçambicano

QUARTO CRESCENTE - Será na sexta-feira, às 13.06 horas 

00:00- MÚSICA

02:10- CONSULTÓRIO MÉDICO

02:40- MÚSICA

03:15- DESPORTO, CULTURA E SAÚDE

03:45- MÚSICA

04:30- ENERGIA PARA TODOS

04:35- MÚSICA

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:35- MÚSICA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:20- O NOSSO PORTUGUÊS

08:25- MÚSICA

08:50- ENERGIA PARA TODOS

08:55- MÚSICA

10:30- AGRICULTURA SUSTENTAVÉL

11:10- MÚSICA

11:20- ENERGIA PARA TODOS

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL 
DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- PANORAMA POLÍTICO

13:30- GIRAMUNDO

14:10- MÚSICA

14:15- 5 MINUTOS DE ESPANHOL

14:30- MOMENTO JOVEM

15:10- DEBATE POLÍTICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:15- MÚSICA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:15- MÚSICA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- RÁDIO NOVELA”OURO NEGRO”

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- QUESTÃO DO FUNDO

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- MÚSICA

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23:15- INSS

23:20- MÚSICA

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 
19.30,21,22 E 23:30 HORAS

PREIA-MAR - Às 07.20 horas, às 
19.30 com 3.0 e 3.10 metros re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 1.09 horas e às 
13.15, com 1.0 e 0.90 metros, re-
spectivamente

INHAMBANE

25/19

VILANKULO

27/15

TETE

26/18

QUELIMANE

26/18

NAMPULA

25/18

PEMBA

28/19
LICHINGA

22/10

BEIRA

26/15

XAI-XAI

25/16

CHIMOIO

24/12

MAPUTO

24/16

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL 
 

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “DIREITO À 
SAÚDE”  
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/PROVEDOR 
DE JUSTIÇA  
REPETIÇÃO

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15.00  NOTÍCIAS  

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  

16.05  ENCONTROS DA MALTA  
DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

18.00  CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO  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 - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL 

De acordo com a Deliberação n.º 8/P/CSMJA/2022, de 23 de Março, revista 

pela Deliberação n.º 28/CP/CSMJA/2022, de 9 de Junho, ractificada pela 
Deliberação n.º 112/P/CSMJA/2022, de 17 de Junho, todas do Conselho 

Superior da Magistratura Judicial Administrativa e no uso das competências 

que lhe são conferidas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 12 da Lei n.º 23/2013, 

de 1 de Novembro, que regula a organização, composição e funcionamento do 

Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa e nos termos da 

conjugação do artigo 27 e n.º 1 do artigo 28, ambos da Lei n.º 9/2018, de 27 de 

Agosto, que define a organização, composição e funcionamento e competências 
dos tribunais fiscais, do artigo 40 do Estatuto dos Funcionários dos Tribunais 
Fiscais e Carreiras e Qualificadores Profissionais dos Magistrados dos Tribunais 
Fiscais, aprovado pelo Decreto n.º 48/2005, de 22 de Novembro, do artigo 13 do 
Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, 
de 1 de Agosto, e dos artigos 2 e 13 do Regulamento de Concurso nas Carreiras 

de Regime Geral e Especial da Área Comum do Aparelho do Estado, aprovado 
pelo Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, está aberto o concurso de 
ingresso de Juízes de Direito de tribunais fiscais, para o provimento de dezasseis 
(16) vagas nos Tribunais Fiscais das Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, 
Manica, Cabo Delgado e Niassa, e das que vierem a verificar-se dentro de três 
(3) anos, contados a partir da data de publicação da lista de classificação final no 
Boletim da República.

1. Requisitos:

a) Nacionalidade moçambicana;

b) Idade igual ou superior a 25 anos;
c) Licenciatura em Direito;

d) Pleno gozo de direitos civis e políticos;

e) Sanidade mental e física compatível com o exercício de actividade de 
Juiz; 

f) Situação militar regularizada; e, 

g) Não ter sido aposentado ou reformado do Estado.

2. A admissão ao concurso para ingresso é solicitada por requerimento, com 

a assinatura devidamente reconhecida, dirigido à Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura Judicial Administrativa e instruído com os 

seguintes documentos:

a) Certidão de Registo de Nascimento ou fotocópia autenticada de Bilhete 

de Identidade;
b) Fotocópia autenticada do Certificado de Licenciatura em Direito;
c) Certificado de Registo Criminal;
d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
e) Duas fotografias tipo-passe;
f) Curriculum Vitae detalhado.

3. O requerimento de admissão ao concurso deve ser submetido na Secretaria 

do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, sita na Av. 

Vladimir Lenine, n.º 1985, 7.º Andar, dentro do período de trinta (30) dias, a 

contar da última publicação do presente aviso no jornal de maior circulação.

4. O concurso obedecerá as seguintes fases obrigatórias de selecção:

1ª Fase: Inscrição e exame documental;
2ª Fase: Teste psicotécnico;
3ª Fase: Prova de conhecimento geral;

4ª Fase: Entrevista;
5ª Fase: Curso de formação específica, para os vinte e cinco (25) candidatos 

melhor classificados, segundo a lista de graduação final da 4.ª fase.
6ª Fase: Estágio.

5. Cada fase tem carácter eliminatório.
6. As listas de classificação de cada fase serão afixadas na Secretaria do Conselho 
Superior da Magistratura Judicial Administrativa, e publicadas no jornal de 

maior circulação.

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

O Presidente do Júri

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL ADMINISTRATIVA

AVISO
Concurso para Ingresso na Carreira de Juízes de Direito dos Tribunais Fiscais

6888

COBRAR menos taxas e financiar mais o sector do 
cinema e audiovisual em Moçambique é uma das 
propostas deixadas há dias, em Maputo, por al-
guns cineastas, que discutiam os desafios da área.

A cineasta Gigliola Zacara lamentou o facto de 
a elaboração de instrumentos jurídicos acontecer 
sem que os profissionais do sector sejam consul-
tados.  A autora das premiadas curtas-metragens 
“Silêncio” e “Nkwama”, que também referiu ser 
difícil uma mulher fazer cinema no país, criticou 
os altos vistos de rodagem previstos no Regula-
mento da Lei do Cinema e Audiovisual, em re-
visão pelo Ministério da Cultura e Turismo, por 
considerar que não incentivam o florescimento 
de artistas emergentes. 

“Gostaria que existisse uma taxa para os no-
vos cineastas, porque no caso dos filmes que fa-
zemos para um concurso, acabamos por pagar 
uma taxa mais alta que os próprios prémios”, 
lamentou.

Defender os artista e proteger o cineastas é a 
visão do realizador Sol de Carvalho, que em 2023 
projecta o lançamento do filme “O Miradouro do 
Tempo”, inspirado no romance “A Varanda do 
Frangipani”, de Mia Couto. Diz ainda que neste 
momento os artistas precisam de amparo, prin-
cipalmente do Estado, que também deve manter 
um ambiente legislativo saudável para estimular 
o seu trabalho. “A lei deve trazer vantagem para 
os fazedores desta arte”, defendeu Sol de Car-
valho, acrescentando que os filmes precisam de 
financiamento do Estado.

O grande desafio do cinema moçambicano 
está, segundo Carvalho, na falta de uma aplica-
ção rigorosa da lei, que prevê a alocação de fun-
dos de apoio à produção audiovisual.

Os intervenientes falavam no âmbito da pri-
meira conferência nacional de economia criati-
va, organizada pela Federação Moçambicana das 
Indústrias Culturais e Criativas.

O 
CARTOONISTA bra-
sileiro Maurício Sou-
sa, autor da banda 
desenhada “Turma 
da Mónica”, é uma 

das grandes atracções da edi-
ção 2022 da Feira do Livro de 
Maputo.

Sob o lema “A Complexi-
dade da História Não se Esgo-
ta com o Tempo”, o evento, 
que vai na sua oitava edição, 
está previsto para Outubro.

Maurício Sousa, de 85 
anos, é um dos cartoonistas e 
guionistas mais celebrados do 
Brasil, sobretudo pelos leito-
res da banda desenhada “Tur-

ma da Mónica”, por si criada e 
revelada pela primeira vez em 
1963. 

A personagem caiu no 
gosto popular e ganhou uma 
revista exclusiva em 1970, 
que se estima que tenha sido 
lida por mais de mil milhões 
de pessoas em quase todo o 
mundo. As suas histórias fo-
ram ainda adaptadas para 
animações, filmes e parque 
temático.

A Feira do Livro de Ma-
puto deste ano prestará uma 
homenagem a Luís Bernardo 
Honwana, o autor do icónico 
livro de contos “Nós Matá-

“DEUS nos Acudi” é tí-
tulo da peça de dança do 
bailarino e coreógrafo 
moçambicano Pak Nd-
jamena, que será exibi-
da amanhã, na cidade de 
Maputo.

Na performance de 
dança contemporânea, 
Pak Ndjamena evoca a 
ancestralidade africana e 
não só, marcada pela ora-
lidade, símbolos, manus-
critos, objectos sagrados 
e movimentos corporais. 

Discute questões 
como a diferença racial 
que confere poder e mar-
ginaliza, criando “mo-

mentos em que tudo está 
preto e não vemos com 
os olhos, apalpamos a 
vida num sonho profun-
do de angústia e dor, mas 
quando despertamos en-
contramo-nos em caos e 
somos apenas um corpo 
no mundo, trazendo na 
bagagem toda essa vi-
vência, mesmo que in-
consciente”, conforme a 
explicação dos curadores.

Ndjamena é também 
promotor cultural, mú-
sico e actor. Não vê a arte 
de uma forma linear, mas 
colaborativa, tendo du-
rante a carreira colabora-

do com artistas de vários 
géneros artísticos e pro-
venientes de múltiplas 
geografias. 

Apesar de se sentir 
orgulhoso das suas raízes 
africanas, considera-se 
um cidadão mundial e 
encara a arte como uma 
língua que permite co-
municar com interlocu-
tores de qualquer região. 

Como resultado desta 
visão, já viajou para mais 
de 10 países para expor a 
sua arte e venceu o pré-
mio Mozal Artes e Cultura 
Award 2019, na categoria 
de dança.

MAURÍCIO SOUSA

Criador da “Turma da Mónica” 
na Feira do Livro de Maputo

mos o Cão Tinhoso”, primei-
ramente publicado em 1964 
e considerado obra-prima e 
fundacional da literatura mo-
çambicana moderna.

Também autor de “A ve-
lha Casa de Madeira e Zinco”, 
Luís Bernardo Honwana fre-
quentou o curso de Direito, 
mas não o concluiu (portan-
to, não é formado em Direito 
conforme escreveu o “Notí-
cias” na edição de segunda-
-feira) na Universidade Clás-
sica de Lisboa. 

O certame tem como 
patrono o poeta-mor José 
Craveirinha (1922-2003), 

lembrado por ocasião da ce-
lebração dos seus 100 anos de 
nascimento.

Para a oitava edição do 
certame são esperados con-
vidados de 27 territórios, no-
meadamente Angola, Guiné-
-Bissau, São Tomé e Príncipe, 
Cabo Verde, Guiné- Equato-
rial, Brasil, Portugal, Timor-
-Leste, Macau, Rússia, Cuba, 
Venezuela, Bolívia, Estados 
Unidos, Inglaterra, Itália, Ar-
gentina, Espanha, Colômbia, 
Honduras,  Nicarágua, Repú-
blica Dominicana, Polónia, 
Uruguai, Finlândia, Panamá e 
El Salvador.

DEFENDEM CINEASTAS

Produção cinematográfica
deve ter amparo do Estado

Pak Ndjamena dança 
“Deus nos Acudi”

Maurício Sousa

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



NECROLOGIA

MARIA TECLA ALEIXO 
TIMBANGA  

FALECEU
Sua irmã Maria Helena Machindano, sobrinhos Florina, Arsé-
nio, Marilena, Carlota e Edson, netos Anisse, Biché, Taynara, 
Kevin e demais familiares lamentam com tristeza a partida do 
seu ente querido MARIA TECLA ALEIXO TIMBANGA, ocorrida no dia 30/7/2022, 
vítima de doença, no Hospital Provincial de Pemba, cujo funeral se realizou no 
dia 2/8/2022, no Cemitério Municipal de Pemba. Que Deus lhe conceda eterno 
descanso. Paz à sua alma!           66

SAMUEL ZAQUEU MACARINGUE
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e 
todos os trabalhadores comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do Sr. SAMUEL ZAQUEU MACARINGUE, 
pai do Sr. Sidónio Macaringue, trabalhador reformado deste 
banco, ocorrido no dia 1/8/2022, cujas cerimónias fúnebres têm 
lugar hoje, dia 3/8/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, ante-
cedidas de velório, pelas 9.00 horas, na capela do Hospital Central de Maputo. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

SAMUEL ZAQUEU MACARINGUE
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e 
todos os trabalhadores comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do Sr. SAMUEL ZAQUEU MACARINGUE, 
pai do Sr. Eduardo Macaringue, trabalhador deste banco, 
ocorrido no dia 1/8/2022, cujas cerimónias fúnebres têm lugar 
hoje, dia 3/8/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas 
de velório, pelas 9.00 horas, na capela do Hospital Central de Maputo. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

PEDRO JOÃO

FALECEU

Sua esposa, filho, irmãos, sobrinhos e demais familiares co-
municam com profunda dor e consternação o falecimento do seu ente querido 
PEDRO JOÃO, ocorrido no dia 30/7/2022, vítima de doença. Mais informam que 
o velório e funeral se realizam em data a anunciar. Paz à sua alma.

6896

Quarta-feira,3 de Agosto de 202240

SUIFA MUSSAGY 
AMADE

FALECEU
Seus filhos Farouk Suifa 
Mussagy e Zulfa Mussagy 
Patel, netos Camilo, Fáusia, 
Ducho, Rosila, Érica, Danilo, 
Arnaz, Noshir, Yanick e Yum-
na, bisnetos Zulfinha, Muzna, Mika, Cyra, Casey, 
Kevin, Kayla, Shanaya e demais familiares co-
municam com profundo pesar e consternação o 
desaparecimento físico do seu ente querido SUI-
FA MUSSAGY AMADE, ocorrido no dia 2/8/2022, 
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se 
realizam hoje, dia 3/8/2022, saindo da Mesquita 
Chadulia depois do Salat Zhur, às 12.30 horas, 
para o Cemitério de Lhanguene (zona mahome-
tana). Nos nossos corações ficarão as memórias 
do seu sorriso, humildade, alegria, simplicidade, 
atenção, carinho e amor incondicional. A saudade 
é avassaladora, mas sabemos que onde estiver, 
estará olhando por todos nós. Que Allah lhe con-
ceda Jannat.           6895

SIMONE ISSACA 
MAGALO

(1º ano de 

eterna saudade)

As famílias Magalo, Manolate e Naiete 
recordam com imensas saudades a pas-
sagem do 1º ano do desaparecimento 
físico do seu ente querido SIMONE IS-
SACA MAGALO. Mais informam que no 
dia 6/8/2022, pelas 8.00 horas, haverá 
deposição de flores em sua memória, 
na sua última morada, no Cemitério de 
Michafutene. Paz à sua alma!

6868 

DOMINGOS JOSÉ 
MATABEL

FALECEU

O Serviço Provincial de Actividades 
Económicas de Gaza e funcionários em geral comu-
nicam com profunda dor e consternação o desapa-
recimento físico do Sr. DOMINGOS JOSÉ MATABEL, 
funcionário deste Serviço, ocorrido no dia 1/8/2022, 
vítima de acidente de viação, cujo velório se realiza às 
10.00 horas de hoje, dia 3/8/2022, na Igreja Mazengane, 
Bairro 4 e o funeral, pelas 14.00 horas, no Cemitério 
de Marien Ngoabi. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. paz à sua alma.   

142

ÂNGELO HENRIQUE 
ALMEIDA CRUZ

(Lito)

FALECEU

Com profunda dor e consternação, 
sua esposa Lília Momplé, irmã Al-
merinda Castro, cunhado Luís Momplé, primos Rita 
e Mário, afilhados Palmira, Ricardo e demais amigos 
comunicam o falecimento de ÂNGELO HENRIQUE 
ALMEIDA CRUZ, vítima de doença, ocorrido no dia 
1/8/2022, cujas cerimónias fúnebres decorrem hoje, 
dia 3/8/2022, pelas 13.00 horas, na capela do HCM, 
seguidas de cremação no Cemitério de Lhanguene. 
Paz à sua alma.          6893

NÉRCIA MUIANGA

FALECEU

Seus pais João Muianga e 
Celeste Banze, filho Kleyton, 
irmãos Joana, Samora, Dodoca, Tutu, Tininha 
e demais familiares comunicam com profun-
do pesar o desaparecimento físico de sua 
querida filha, mãe e irmã NÉRCIA MUIANGA, 
ocorrido no dia 2/8/2022, na África do Sul, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza em 
data a anunciar. Paz à sua alma.

6897

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

JOANA SAMO 
CHAÚQUE
(Agradecimento)

Seus filhos Joaquina, Amade, Fi-
lipe e Anastância, irmãos Sancho, 
Paula, Lídia e Rolinha, genro Carlos, nora Nádia, 
cunhadas Hanifa e Amina, netos e demais familia-
res, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
vêm através desta agradecer a todos que directa ou 
indirectamente se dignaram a acompanhá-los neste 
momento de dor pela perda irreparável do seu ente 
querido JOANA SAMO CHAÚQUE, ocorrida no dia 
28/7/2022, cujo funeral se realizou no dia 29/7/2022. 
Aqueles que amamos nunca morrem. Descanse em 
paz, mãe.

6875

MARIA TECLA 
ALEIXO 

TIMBANGA
 

FALECEU

Seu filho Alberto Gilberto, irmãos Ir. Anastácia, 
Helena,  Alberto, Pio e Mário, sobrinhos, netos e 
demais familiares lamentam o falecimento do seu 
ente querido MARIA TECLA ALEIXO TIMBANGA, 
ocorrido no dia 30/7/2022, no Hospital Provincial de 
Pemba, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 2/8/2022, no Cemitério Municipal de Pemba. 
Que Deus lhe dê  eterno repouso. Paz à sua alma!

67

ANTÓNIO MAHAMA 
RENDIÇÃO
FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Mapu-
to, Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, 
Guardas da PRM e funcionários do Quadro Técnico 
Comum comunicam com profunda mágoa e consternação o desapa-
recimento físico do membro ANTÓNIO MAHAMA RENDIÇÃO, Superin-
tendente Principal da Polícia, ex-efectivo do Comando da PRM-Cidade, 
em situação de reserva, ocorrido no dia 31/7/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 3/8/2022, pelas 10.00 horas, no Cemi-
tério de Lhanguene, antecedido de velório no mesmo local, pelas 9.00 
horas. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

6625

ÂNGELO CRUZ
FALECEU

O Secretariado da Associação dos Escri-
tores Moçambicanos - AEMO, membros 
e funcionários em geral lamentam com 
profundo pesar e consternação o falecimento do Sr. ÂN-
GELO CRUZ, esposo da escritora Lília Momplé, membro 
efectivo desta agremiação, ocorrido no dia 1/8/2022, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 3/8/2022, no 
crematório de Lhanguene, pelas 14.00 horas. À família 
enlutada apresentam sentidas condolências.        6892

ANÍBAL SARMENTO 
MASSINGARELA

FALECEU
Suas filhas Isabel e Maria, irmãos Alda, 
Deolinda, Florentino, Orlando, Celeste, El-
vira, Florência, Valéria, Gracinda e Cláudio, 
sobrinhos, netos e bisnetos comunicam o desaparecimento 
físico de ANÍBAL SARMENTO MASSINGARELA, ocorrido no 
dia 1/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza ama-
nhã, quinta-feira, dia 4/8/2022, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório, na capela do mesmo cemitério, pelas 
10.00 horas. Paz à sua alma.          6894

   PUBLICIDADE
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VIATURAS

ARRENDA-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VENDE-SE

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

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

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

IMOZA vende flat tipo 3, num 2º andar, no 
Bairro Central, na Praceta das Edições 
Paulinas por 8 500 000,00MT; flat tipo 2, 
com anexo, num 3º andar, próximo às 
edições  Paulinas, no Bairro Central por 
6 000 000,00MT. Contacto: 84-7988443 
ou 86-7988443.

6774

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

INSTALAÇÕES para restaurante, com 
e sem equipamento, espaço interior e 
exterior, prontas a usar, no Alto Maé, na 
Av. Tanzania, nº 114, R/C, arrendam-se. 
Contacto: 84-6948857, Hamina ou 82-
1368026, Hermínia.

6889

FLAT tipo 3, num 1º andar, na Malhan-
galene,  vende-se por 4 500 000,00MT; 
flat tipo 3, num R/C, no B. Central por 6 
000 000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar, 
na Polana por 8 200 000; geminada 
tipo 3, num 1º andar, na Polana por 
20 000 000; vivenda tipo 4, num R/C, 
no Museu por 40 000,000. Tem mais 
casas. Contacto: 84-3795635, Dércio.

6899

VIVENDA num R/C e 1º andar, tipo 3, 
com suites, salas, no Bairro de Mapu-
lene, vende-se por 7 500 000,00MT; flat 
tipo 1, num R/C, na Malhangalene por 
3 600 000,00MT; propriedades de 12 
hectares, à beira da Estrada Circular 
por 7 500 000,00MT; geminada tipo 
5, no Triunfo por 11 000 000,00MT; 
3 geminadas inacabadas tipo 4, no 
Triunfo por 7 800 000,00MT. Contacto: 
84-6259632, Vilanculos.

6881

ESPAÇOSO apartamento tipo 2, num 
7.º andar, com elevador, no Bairro do 
Alto Maé, na Belita, prédio do Banco 
FNB, vende-se por 4 700 000,00MT. 
Contacto: 87-4125233, 87-4125239 ou 
84-4125233, Linkdin Sama Imobiliária.

6779

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE KAMAXAKENI

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMax-
akeni, nos Autos de Acção de Divórcio Litigioso nº 61/2021-C, em 
que é autora SARA DENISE SILVA CHOLE, residente nesta cidade de 
Maputo, no Bairro da Polana Caniço “A”, Qº 47, casa nº 9661, e réu LEO-
POLDO GONÇALVES MUIANGA, casado, moçambicano actualmente 
residente em parte incerta, com a sua última residência conhecida no 
Bairro da Maxaquene “B”, é este citado para no prazo de 20 dias, que começa a correr 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, con-
forme consta do duplicado da petição inicial, que se encontra deposit-
ado 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 2022verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Armando Machona Júnior
O Escrivão de Direito

Cornélio Faustino Sidumo

6827

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, a anuncia-se a adjudicação dos seguintes objectos de 

concursos:

Item Modalidade de Contratação e 

respetiva referência

Objecto do Concurso Nome da Empresa 

Adjudicada

Valor de adjudicação 

incluindo IVA

01 Concurso Público Nº07/INSS/

DPN/UGEA/C.P/042.02/2022, 

Fornecimento de máquinas de costura MOMEX MULTI SERVICE  690.000,00MT

02 Concurso Público Nº08/INSS/

DPN/UGEA/C.P/042.02/2022 

Prestação de serviços de reestruturação de rede de 

dados, voz e corrente limpa na Delegação Distrital de 

Cuamba

GM PROJECT E.I

1.388.896.91MT

03 Concurso Público Nº09/INSS/

DPN/UGEA/C.L/042.02/2022 

Fornecimento de material de escritório e consumíveis 

informáticos 

GREEN COMPUTER

773.285,00MT

Lichinga, Agosto de 2022

Autoridade Competente

201

ANÚNCIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA

Uma empresa do ramo imobiliário pretende admitir 
para o seu quadro de pessoal em Maputo, quatro (4) 
guardas, devendo os concorrentes obedecerem aos 
seguintes requisitos:

•	 Idade compreendida entre 18 e 35 anos;

•	 Habilitações literárias mínimas - 7ª classe;

•	 Espírito de trabalho em equipa;

•	 Alto sentido de responsabilidade, zelo e diligência;

•	 Eficiência na execução das tarefas;
•	 Experiência relevante na área;

•	 Disponibilidade para trabalhar em turnos.

Os interessados deverão enviar os seus CV´s para Av. 25 
de Setembro, nº 1230, 6º andar, prédio “33 andares”, das 
8.00 às 16.00 horas, até ao dia 9 de Agosto de 2022. 

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

6885

VW Polo 1.5 de 2006, com 30 000Km, 
vende-se por 250 000,00MT, nego-
ciáveis. Contacto: 86-8253991, José 
Carlos.

6709

PROPRIEDADE (quinta/farma) 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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL DE TRABALHO DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela 3ª Secção do Tribunal de Trabalho da Cidade de Maputo 
correm éditos citando a ré PREMIER HUMAN CAPITAL 
MOZAMBIQUE, LDA, representada pelo senhor Fungisai 
Ngorima, com contactos: 86-1025500 ou +27112347323, com 
último domicílio conhecido nesta cidade, ora em parte incerta, 
para, no prazo de 8 (oito) dias, depois de finda a dilação de 10 
(dez) dias, que começa a contar a partir da data da segunda 
publicação deste anúncio, contestar, querendo, os Autos de 
Acção Emergente de Contrato de Trabalho nº 48/2022-M, que 
por esta Secção lhe move o autor LEONEL AILTON MESQUITA 
MENDES, 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-se-lhe de que a falta de contestação 
implica, em princípio, que se considerem confessados os factos 
articulados pelo autor.

Maputo, aos 21 de Junho de 2022

A Ajudante de Escrivão

Ronília Francisco RungoVerifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ana Carla de Sousa Chaves de Sousa
6880

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de 
Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas oitenta verso a 
folhas oitenta e dois, do livro de notas para escrituras diversas número 
vinte e nove, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em 
exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de LUÍS ANTÓNIO, de 
então sessenta e um anos de idade, solteiro, maior à data da sua morte 
e com última residência habitual em Manzini-Suazilândia.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: OSÓRIA LUÍS NHACA, EUSÉBIO LUÍS 

NHACA, TERESA LUÍS NHACA e RODRIGUES LUÍS NHACA, solteiros, 
maiores, residentes na 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 5 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DA JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LUÍS ANTÓNIO

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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6808

“AFRICANO” DE VÓLEI DE PRAIA

Moçambique deixa marca em Agadir

C
AIU o pano na noi-
te de segunda-feira 
sobre o Campeona-
to Africano de Vólei 
de Praia de seniores 

IVO TAVARES, 

com o patrocínio da:

Chegaram de mãos a “abanar” e saíram “carregados”

“FALHÁMOS o acesso à fi-
nal, mas conseguimos supe-
rar a dupla da Nigéria e con-
quistar a medalha de bronze. 
Agora temos o “Mundial” 
e faremos de tudo para es-

tar no nosso melhor. Vamos 
trabalhar a partir de já para 
estarmos em forma e de-
fendermos com dignidade a 
bandeira nacional”, Vanessa 
Muianga. 

“FIZEMOS um grande jogo, so-
bretudo no primeiro “set”, mas 
infelizmente não conseguimos 
vencer. Chegamos a ter dois 
pontos de vantagem e não con-
seguimos manter e o segundo 
“set” acabou sendo reflexo do 
final do primeiro. Mas agora 

temos que olhar para frente e 
temos o campeonato do mun-
do que é de longe uma prova de 
outro nível. Vamos treinar duro 
para chegarmos lá e honrarmos 
a camisola da Selecção Nacio-
nal”, Jorge Monjane. 

“ESPERO continuar a conquistar mais medalhas em competições 
africanas. Trabalhámos muito para estar no pódio. Mas não quere-
mos parar por aqui, queremos ir mais longe em próximos eventos. 
Para que tal aconteça, iremos continuar a treinar para melhorar e 
sermos cada vez mais fortes”, José Mondlane. 

“FOI um jogo bem disputado, 
mas no momentos decisivos 
éramos. Penso que a diferença 
esteve mesmo ai. Cometemos 
mais erros do que eles e posto 
isto não há dúvidas que foram 
melhores, embora a arbitragem 
tenha nos prejudicado num 
momento importante do jogo. 

Mas, não quero com isso culpar 
a arbitragem pela derrota. Va-
mos fazer uma auto-avaliação 
e vermos o que temos a me-
lhorar para estarmos melhor no 
“Mundial”, um evento muito 
competitivo no qual o nosso 
objectivo é passar a fase de gru-
pos”, Ainadino Martinho. 

“MUITO feliz por ter ganho a medalha de bronze. Não foi fácil 
chegar aqui, é resultado de muito trabalho por isso custou muito 
terminar em terceiro lugar. Esta vitória deve-se muito ao apoio do 
povo moçambicano. Não foi em vão, contou muito para consegui-
mos a medalha de bronze”, Osvaldo Mungoi. 

“HOJE (segunda-feira) foi posta à prova a nossa capacidade de su-
peração porque conseguimos em menos de 24 horas estar em cam-
po e fazer um grande jogo. Depois de termos perdido a possibilida-
de de conquistar o título, tínhamos a obrigação de estar no pódio, 
algo que nos conforta muito. No “Mundial” esperámos representar 
bem o país e mostrar o que sabemos fazer. Vamos regressar à casa 
e estaremos a competir para nos próximos eventos fazermos ainda 
melhor”, Ana Paula Sinaportar. 

VANESSA MUIANGA

JORGE MONJANE

JOSÉ MONDLANE

AINADINO MARTINHO

OSVALDO MUNGOI

LIGA EGÍPCIA

ANA PAULA

Despedida 
digna

Continuar 
a treinar duro

A ideia é voltar
sempre mais fortes 

Fazer uma 
auto-avaliação

Não foi 
nada fácil

Zamalek dispara na liderança

Demos a volta 
por cima

masculinos e femininos e 
o rescaldo da participação 
nacional no evento, que 
decorreu durante seis dias 
em Agadir, cidade a sul do 
Marrocos, só pode ser posi-
tivo.

Três das quatro duplas 
moçambicanas que estive-
ram a disputar a mais im-
portante competição con-
tinental de vólei de praia 

subiram ao pódio. A dupla 
masculina Ainadino Mar-
tinho e Jorge Monjane foi a 
que obteve a melhor per-
formance ao terminar em 
segundo lugar, que lhe 
conferiu a medalha de pra-
ta e um prémio monetário 
de três mil dólares (cer-
ca de 200 mil meticais). Já 
a outra dupla masculina 
classificou-se em terceiro, 

tendo sido agraciada com 
dois mil dólares, além do 
troféu. Igual premiação ti-
veram Ana Paula Sinaportar 
e Vanessa Muianga terceiras 
classificadas em femininos. 

Refira-se que os prémios 
foram oferecidos pela Con-
federação Africana de Vo-
leibol (CAVB), que se fez re-
presentar pela presidente, a 
marroquina, Bouchra Hajij.

O ZAMALEK está cada vez mais 
perto de revalidar o título no 
Egipto, sendo que na segunda-
-feira goleou o Pyramids, se-
gundo classificado, por 3-0, em 
partida da 28.ª jornada do cam-
peonato local.

Com o triunfo, a turma do 
Cairo reforçou a liderança do 
campeonato, passando a ter 
sete pontos de vantagem.

Na capital egípcia, Zizo, 
logo aos dois minutos, abriu a 
contagem na marcação de uma 
grande penalidade, passando a 
somar 14 golos na prova e refor-
çou o estatuto de melhor mar-
cador.

Ainda na primeira parte, aos 
24 minutos, Jaziri aumentou a 
diferença e Shikabala fechou o 
marcador já nos descontos, aos 
90+5, num golo de levantar o 
estádio.

Com este resultado, o Za-
malek, campeão egípcio, pas-
sou a ter sete pontos de van-

tagem sobre o Pyramids, que 
continua no segundo posto, e 
11 sobre o Al Ahly que joga esta 

noite frente ao Pharco. A equi-
pa de Luís Miquissone tem, en-
tretanto, dois jogos em atraso.

O AJAX informou os seus adep-
tos que não vai permitir mais 
cartazes a pedir camisolas aos 
jogadores no decorrer e no fi-
nal dos jogos no Arena Johan 
Cruyff, evocando, acima de 
tudo, razões de segurança.

Num comunicado dirigido à 

associação dos adeptos do clu-
be, o Ajax começa por explicar 
que é impossível responder a 
todos os pedidos, uma vez que 
há cada vez mais adeptos a le-
var cartazes para as bancadas 
com pedidos, muitos deles exi-
bidos por crianças, e os jogado-

res acabam por ser criticados e 
classificados como “arrogan-
tes” quando não correspondem 
aos pedidos.

O clube de Amesterdão 
considera que a situação está 
fora de controlo e defende que 
a multiplicação de cartazes nas 

bancadas apresenta um risco 
acrescido de incêndio.

A medida já foi parcialmen-
te aplicada na Supertaça dos 
Países Baixos, em que o PSV ba-
teu o Ajax (5-3), e que muitos 
dos cartazes foram apreendidos 
à entrada do estádio.

Ajax proíbe pedido 
de camisolas aos jogadores

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
MATCHEDJE rece-
be hoje, na Matola, o 
Desportivo, em de-
safio inserido na 18.� 
jornada do Campeo-

nato Nacional de Futebol da 
II Divisão - Fase da Cidade de 
Maputo. Um jogo em que os 
“militares” estão focados em 
vencer para conservar a segun-
da posição da prova, que equi-
vale, por enquanto, ao primeiro 
lugar de apuramento à fase re-
gional.

Os “militares” somam 35 
pontos, contra 24 do Despor-
tivo, sendo uma oportunidade 
para os “alvi-negros” renova-
rem as esperanças de conseguir 
o apuramento.

Na terceira posição com 32 
pontos, o Maxaquene tem um 
adversário dócil, 1º de Maio, 
na cauda da classificação, com 
apenas quatro pontos.

Estrela Vermelha, quarto 
posicionado com 31 pontos, 
joga no campo da Black Bulls 
com Académica, 21 pontos. 
Costa do Sol “B” vai enfrentar 
Racing, enquanto Águias Es-
peciais visita os “touros” no 
Tchumene. Na baixa da capital 
do país, Ferroviário das Maho-
tas recebe Liga Desportiva.

Devido à realização do jogo 
da Taça de Moçambique, hoje, 
entre as formações do Ferro-
viário e Vulcano, foram adiados 
para o dia 10 de Agosto as par-
tidas Vulcano-Mahafil e Ferro-
viário “B” - Nacional.

O ATLÉTICO Moçambique goleou a Pe-
tromoc por 5-0 naquele que era o jogo 
mais importante da décima jornada (a 
primeira da segunda volta) do Campeo-
nato de Futsal da Cidade de Maputo, 
resultado que o coloca cada vez mais 
perto do título.

Com este triunfo categórico, o Atlé-
tico passa a somar 27 pontos, contra 19 
do segundo classificado, Grupo Des-
portivo Iquebal, que não esteve em cena 
no fim-de-semana devido ao número 
ímpar (nove) na prova.

São oito pontos de vantagem para os 
“atléticos” e só uma hecatombe é que os 
pode tirar o tão almejado título. É que o 
Atlético não só tem vantagem pontual, 
como também tem em golos marcados 
e sofridos, mostrando a cada jornada ser 
superior aos restantes contendores.

Noutras partidas da ronda, des-
taque vai para a Liga Desportiva, que 
voltou aos triunfos, impondo uma go-
leada por 7-1 ao Beula FC, “lanterna 
vermelha”.

Os Jovens da Comunidade tam-

bém regressaram às vitórias ao aplicar 
“chapa-5” ao ADDECC. 5-1 foi o resul-
tado final.

Naquele que foi o duelo mais nive-
lado da jornada, o ISCIM bateu a Ges-
petro por apertados 3-2.

Esta prova decorre no sistema clás-
sico de todos-contra-todos em duas 
voltas. Os três primeiros classificados 
ganham acesso directo ao Campeonato 
Nacional que terá lugar entre Novem-
bro e Dezembro numa cidade ainda por 
indicar.

A SUBMISSÃO de candidatu-
ras às eleições do Maxaquene 
termina hoje, dez dias antes 
da realização da Assembleia-
-Geral (13 de Agosto), con-
forme reza o Regulamento 
Eleitoral. 

Até ao momento, apenas 
uma candidatura deu entrada 
na secretaria do clube, con-
cretamente a encabeçada por 
Abraão Muianga, que já per-
tenceu ao elenco de Ernesto 
Júnior e Arlindo Mapande.

Na semana passada, a re-
ferida candidatura foi retirada 
do clube para alguns acertos 
à lista de propostos do elenco 
de Muianga, destacando-se a 
retirada de Caló Abreu da área 
de Marketing. 

Desta forma, a composi-
ção da última versão da lista 
de candidatura é seguinte: 

MESA DA ASSEMBLEIA-
GERAL 

Presidente: António Cos-
ta;

Vice-residente: Mário Si-
dónio;

Secretário: uma das em-
presas integradoras.

MOÇAMBIQUE conta com uma 
vitória em masculinos e femi-
ninos, respectivamente, ao fim 
de quatro jornadas nas Olim-
píadas de Xadrez, que decor-
rem desde o dia 29 de Julho, em 
Chennai, Índia, e que se pro-
longarão até o dia 9 deste mês. 

Com este desfecho, Mo-
çambique está em 134.º lugar 
em masculinos, depois de ter 
arrancado em 143.º de um total 
de 188 países.

Estreou-se perdendo com 
Uruguai, por 1-3. Perdeu de se-
guida com o País de Gales, por 
1,5-2,5. Redimiu-se na terceira 
jornada frente à Papua-Nova 
Guiné (3-1). Voltou a perder na 
quarta ronda diante dos Emira-
dos Árabes Unidos, por 1,5-2,5.

Na classificação individual, 
Donaldo Paiva e Rafael Chirin-
dza somam cada dois pontos 
em três jogos, enquanto Hamid 
Gulamo conta com um e meio 
em igual número de partidas. 
Vasco Viageiro e Lourenço Na-
poleão têm respectivamente 
um e meio ponto também em 

O FERROVIÁRIO de Maputo 
recebe o Vulcano FC, a partir 
das 14.30 horas, no Estádio 
da Machava, em jogo da se-
gunda eliminatória da Taça 
de Moçambique, ao nível 
da cidade de Maputo, que 

tem o condão de qualificar o 
vencedor para preencher a 
última vaga ainda em aber-
to nos oitavos-de-final da 
segunda competição mais 
importante do calendário 
futebolístico nacional.

O jogo desta tarde estava 
inicialmente marcado para 
o fim-de-semana de 16 e 17 
de Julho, mas não se reali-
zou a pedido do Ferroviário 
de Maputo que alegou ter 
dois jogadores (Shaquille e 

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Matchedje busca
conforto frente
ao Desportivo

“Alvi-negros”, em queda, vão procurar redimir-se contra os “Militares”

“OITAVOS” DA TAÇA

Ferroviário e Vulcano 
disputam última vaga

A rubricar uma prestação suficiente no “Moçambola”, Ferroviário pretende seguir na Taça de Moçambique

Yude) ao serviço da Selecção 
Nacional que, à época, dis-
putava a Taça COSAFA, na 
cidade sul-africana de Dur-
ban.

O vencedor deste jogo 
visita o Clube de Chibuto, 
nos oitavos-de-final, quan-
do iniciar a disputa da fase 
regional da Taça de Moçam-
bique.

Para além desse jogo, ao 
nível da zona Sul do país, os 
outros são os seguintes: 

Estrela Vermelha de Ma-
puto – AD Vilankulo, Des-
portivo da Matola – Black 
Bulls e Desportivo de Maputo 
– Costa do Sol.

Na zona Centro, os jo-
gos dos oitavos-de-final são 
os seguintes: FC Bagamoyo 
(Tete) – Ferroviário da Bei-
ra, Estrela Vermelha da Bei-
ra – UD Songo e Sumeia FC 
(Zambézia) – FC Chimoio.

Finalmente, na zona 
Norte, o Baía FC de Pemba 
recebe o Ferroviário de Na-
cala, o mesmo acontecendo 
com o Ferroviário de Lichin-
ga que terá a visita do Ferro-
viário de Nampula.

Refira-se que os jogos dos 
oitavos-de-final ainda não 
têm data marcada. 

O EXTREMO internacional 
moçambicano Luis Miquisos-
ne está na porta de saída do Al 
Ahly do Egipto, fazendo parte 
da lista de seis dispensados do 
gigante de Cairo, segundo a 
imprensa sul-africana, cres-
centando que Percy Tau, um 
esteio dos “Bafana-Bafana”, 
também está em vias de ser 
descartado pelos “faraós”.

Desde a sua chegada na 
segunda metade da época 
2020-2021 ao Egipto, Miquis-
sone nunca teve um lugar ca-
tivo no Al Ahly, sendo que a 
sua situação se agravou com 
o despedimento do treinador 
Pitso Mosimane que o apontou 
a “dedo” para reforçar os “dia-
bos vermelhos” depois do bri-
lharete no Simba da Tanzania.

Em cerca de época e meia, 
o internacional moçambicano 
fez 18 jogos pelo Al Ahly em 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone na lista 
dos dispensados do Al Ahly

OLIMPÍADAS NA ÍNDIA

Xadrezistas arrancam
primeiras vitórias

Xadrezistas nacionais que participam nas Olimpíadas de Chennai

três jogos. 
Em femininos, Moçam-

bique iniciou a disputa per-
dendo com Suíça (0-4), ven-
cendo de seguida a República 
Centro Africana pelo mesmo 
resultado. Perdeu depois com 

Paraguai e Islândia, respecti-
vamente, por 1-3. Ocupa, na 
classificação geral, a posição 
115. 

Na contagem individual, 
Vânia Vilhete e Cheila Sitoe 
somam dois pontos, Neusa de 

Castro e Chineva Rufino têm 
ambas um ponto. Naira Sinóia 
ainda não pontuou. 

No cômputo geral, Mo-
çambique destaca-se entre os 
países africanos que participam 
no evento.

ELEIÇÕES NO MAXAQUENE

Submissão de candidaturas termina hoje

todas a competições, sendo 16 
para a Liga Egípcia, duas para a 
Taça e outras duas para a Liga 

dos Campeões Africanos. 
Miquissone marcou por 

três vezes pela equipa de Cai-

ro, sendo que aos 27 anos terá 
de dar continuidade a carreira 
noutras latitudes.

Na “pole-position” para 
a contratação do prodígio da 
Angónia está o Simba, clube 
que guarda boas recordações 
do moçambicano.

Já Percy Tau, contratado 
quase que em simultâneo com 
Miquissone fez 28 jogos, oito 
golos e seis assistências pelo Al 
Ahly. Salário alto (100 mil dó-
lares mensais) e dificuldades 
de adaptação, agravados pela 
saída de Mosimane depois de 
perder o título africano para o 
Wydad Casablanca de Marro-
cos.

Para além de Miquissone 
e Tau, fazem parte do sexteto 
Ali Shobrer, Mahmoud Wahid, 
Mohamed Mahmoud e Mah-
moud Metwaly, todos de na-
cionalidade egípcia.

DIRECÇÃO
Presidente: Abraão Vasco 

Muianga;
Administração e Finanças: 

Aeroportos de Moçambique 
(vice), Cândido Honguana (1º 
vogal), António Maundze (2º 
vogal);

Futebol: Fernando Simbi-
ne (vice), Mussa Murrombe (1º 
vogal), Dilson Tomé (2º vogal);

Marketing: Celso Manave 
(vice), Valter Manhiça (1º vo-
gal), Dadivo José (2º vogal);

Modalidades de Salão: Del-
fim de Deus (vice), Emília Za-
queu (1º vogal), Bento Timane 
(2º vogal);

Jurídico: Alberto de Deus 
(vice), Efraime Naftal Tembe 
(1º de vogal), Viegas Cossa (2º 
vogal);

Património: Kaimane de 
Deus (vice), Ismael Ofiço (1º 
vogal), LAM (2º vogal);

Conselho Fiscal: Leovigildo 
Ezequiel Miguel, Inocélio Ussi-
vane, Empresas;

Comissão de Sócios: Di-
niz Peniche, Nelson Vilanku-
los, Nelson Zavala, Conceição 
Simango, Sídónio Nhancale, 
Artur Jeque e Samson Monjane.

FUTSAL NA CIDADE DE MAPUTO

Atlético embalado

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
GOVERNO chinês 
condenou ontem nos 
mais fortes termos a 
visita da presidente da 
Câmara dos Deputa-

dos dos Estados Unidos à região 
chinesa de Taiwan consideran-
do-a “uma grande provocação 
política” e “extremamente pe-
rigosa”.

Num comunicado divul-
gado pela agência noticiosa 
oficial Xinhua, o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros chinês 

afirma condenar veemente-
mente a visita ontem de Nan-
cy Pelosi, que “desconsiderou 
a forte oposição da China”, e 
“envia sinais errados” às “for-
ças separatistas que procuram 
a independência de Taiwan”.

“Esta é uma grave violação 
ao princípio de uma só China.
Tem um grande impacto nas 
relações políticas entre a China 
e os Estados Unidos e infrin-
ge gravemente a soberania e a 
integridade territorial da Chi-

na, prejudicando gravemente 
a paz e a estabilidade em todo 
o estreito de Taiwan”, lê-se no
comunicado, que adianta que
Beijing já apresentou “fortes
protestos” contra os EUA.

“Há apenas uma só Chi-
na no mundo, Taiwan é uma 
parte inalienável do território 
da China, e o Governo da Re-
pública Popular da China é o 
único governo legal que repre-
senta toda a China”, afirma no 
comunicado, acrescentando 

que esse facto foi claramente 
reconhecido pela Resolução 
2758 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas de 1971.

Lembra que desde a fun-
dação da República Popular da 
China, em 1949, 181 países es-
tabeleceram relações diplomá-
ticas com Beijing com base no 
princípio de uma-China. 

“O princípio de uma só 
China é um consenso universal 
da comunidade internacional e 
uma norma básica nas relações 

internacionais. Os EUA reco-
nhecem o Governo da Repú-
blica Popular da China como o 
único Governo legal”, indica a 
nota.

Portanto, “o Congresso, 
como parte do Governo dos 
EUA, é obrigado a observar es-
tritamente a política de uma-
-China e abster-se de ter qual-
quer intercâmbio oficial com
a região de China-Taiwan”,
defende a chancelaria chinesa. 

Beijing sempre se opôs a 

visitas a Taiwan por membros 
do Congresso e defende que o 
poder executivo dos EUA tem 
a responsabilidade de impedir 
tais deslocações. 

Como a presidente Pelosi é 
a líder do Congresso dos EUA, 
a sua visita e actividades em 
Taiwan “é uma grande provo-
cação política para renovar os 
intercâmbios oficiais dos EUA 
com Taiwan. A China absolu-
tamente rejeita isso”, justifica 
o Governo chinês. - (XINHUA)

VISITA DE NANCY PELOSI A TAIWAN

China condena “grande” 
provocação política dos EUA

O PRESIDENTE dos Estados Unidos confirmou 
ontem a morte do líder da Al-Qaeda, Ayman 
al-Zawahiri, após uma operação anti-terrorista 
que permitiu “fazer justiça” ao eliminar um dos 
mentores dos ataques de 11 de Setembro.

“Esteve profundamente envolvido no pla-
neamento dos ataques de 11 de Setembro de 
2001. Durante décadas foi responsável por or-
questrar ataques contra cidadãos norte-ameri-
canos. Agora, foi feita justiça e este líder terrorista 
já não existe”, frisou Joe Biden, numa declaração 
a partir da Casa Branca, esta segunda-feira, já na 
madrugada ontem em Maputo.

Biden referiu que o mundo já não precisa te-
mer este “assassino impiedoso”, destacando em 
particular, os familiares das vítimas do 11 de Se-
tembro. “Espero que esta acção decisiva permita 
mais um virar de página para as famílias que per-
deram alguém no 11 de Setembro”, atirou, sobre 
os ataques organizados pela Al-Qaeda, na altura 
liderada por Osama bin Laden, com Ayman al-
-Zawahiri como “número dois”.

“Não interessa quanto tempo demore, ou
onde quer que se escondam, se forem uma amea-
ça à população dos EUA, vamos encontrar-vos e
eliminar-vos”, sublinhou ainda, dirigindo-se a
“todos aqueles um pouco por todo o mundo que 
querem prejudicar os Estados Unidos”.

Um alto funcionário do Governo norte-ame-

ricano tinha revelado aos jornalistas que decor-
reu no fim-de-semana uma “operação anti-ter-
rorista contra um grande alvo da Al-Qaeda” no 
Afeganistão.

Os media norte-americanos adiantaram de 
imediato que o alvo de um ataque de ‘drone’ da 
Agência Central de Inteligência (CIA) “bem-
-sucedido”, em Cabul, era o líder da Al-Qaeda,
Ayman al-Zawahiri.

Joe Biden revelou que os agentes dos serviços 
de informação norte-americanos rastrearam Al-
-Zawahiri, que se encontrava numa casa no cen-
tro de Cabul, escondido com a família.

O chefe de Estado norte-americano aprovou 
a operação na semana passada e esta foi executa-
da no domingo de manhã, acrescentou.

Segundo a Casa Branca, apenas o líder da Al-
-Qaeda morreu na operação, e não houve danos
colaterais, nem mesmo dos membros da família
do líder da organização terrorista, sendo que a
mesma informação foi transmitida por Biden.

Nascido no Egipto em 1951, Zawahiri assumiu 
a liderança da organização terrorista após a mor-
te de Osama bin Laden, numa operação norte-a-
mericana no Paquistão, em 2011. O Departamen-
to de Estado norte-americano oferecia até 25 
milhões de dólares (1.6 mil milhões de meticais) 
de recompensa por informações que levassem à 
captura do líder da Al-Qaeda.

A COMISSÃO Eleitoral Inde-
pendente do Quénia (IEBC, na 
sigla em inglês) garantiu ontem 
que não haverá fraude eleitoral 
nas eleições gerais da terça-fei-
ra, após ter criado mecanismos 
para garantir um voto justo.

“As pessoas que estão a 
pensar na fraude eleitoral têm 
em mente acontecimentos de 
2013 e 2017 (nas eleições). Te-
mos quase 100% de certeza de 
que ninguém pode fazer isso. 
Nem mesmo o presidente (do 
IEBC, Wafula Chebukati) pode 
mudar os números”, afirmou 
o comissário Francis Wanderi,
numa conferência de impren-
sa.

Para a votação de 2022, fo-
ram estabelecidos diferentes 
mecanismos para evitar que os 
resultados sejam falsificados, 

incluindo um sistema biomé-
trico com mais garantias do 
que os usados anteriormente, 
adiantou a comissão.

Da mesma forma, por 
exemplo, o número exacto de 
boletins de voto correspon-
dente ao número de eleitores 
inscritos na assembleia de voto 
será distribuído em cada local 
de votação e tanto esses bo-
letins como os formulários de 
registo dos resultados de cada 
assembleia de voto terão mar-
cas de segurança.

A Comissão Eleitoral, que 
se queixou repetidamente da 
falta de recursos, tem sido alvo 
de muitas críticas nas eleições 
dos últimos anos no Quénia. 

O ex-primeiro-ministro e 
líder da oposição Raila Odin-
ga está a liderar a corrida para 

Presidente do Quénia, de acor-
do com as sondagens sobre in-
tenções de voto, contra o seu 
grande rival e vice-presidente 
cessante, William Ruto.

Ontem, a Human Rights 
Watch (HRW) advertiu que a 
impunidade pela violência da 
Polícia queniana em eleições 
anteriores e as execuções ex-
trajudiciais pelas forças de se-
gurança aumentam o risco da 
repetição dos mesmos abusos 
nas eleições da próxima sema-
na. 

As eleições quenianas dos 
últimos anos, especialmente 
em 2007 e 2017, foram marca-
das por ondas de violência po-
liticamente instigada, sem que 
tivessem resultado na respon-
sabilização efectiva dos seus 
autores. (Lusa)

MORTE DO LÍDER DA AL-QAEDA

 PRESIDENCIAIS NO QUÉNIA

Biden diz que foi feita justiça

Comissão Eleitoral garante
ausência de fraude

O PRESIDENTE russo, Vladimir Putin, decla-
rou-se contra qualquer conflito nuclear, numa 
altura em que a ofensiva militar do Kremlin na 
Ucrânia reavivou o medo de uma deriva atómi-
ca.

“Partimos do princípio de que não poder 
haver vencedores numa guerra nuclear e de 
que esta última não deve nunca ser desenca-
deada”, disse Putin, numa mensagem dirigi-
da aos participantes numa conferência dos 191 
signatários do Tratado de Não-Proliferação Nu-
clear (TNPN).

Na mensagem, divulgada segunda-feira no 
“site” da Internet do Kremlin, o chefe de Es-
tado russo garantiu que o seu país continua a 
cumprir “à letra e espírito” esse tratado.

A Rússia anunciara ter colocado as suas for-
ças nucleares em estado de alerta pouco depois 
do início da sua ofensiva na Ucrânia, a 24 de Fe-
vereiro. Putin, por sua vez, referira retaliações 
“rápidas como um raio” em caso de interven-
ção directa do Ocidente no conflito.

Na mesma linha, a imprensa estatal russa 

e responsáveis políticos multiplicaram refe-
rências e ameaças veladas sobre a utilização de 
armas nucleares no conflito.

Na terça-feira, os Estados Unidos, o Reino 
Unido e França pediram, por isso, a Moscovo 
para “pôr fim à sua retórica nuclear.   

O Presidente dos Estados Unidos pediu à 
Rússia que negocie um novo acordo de contro-
lo de armas nucleares e prove boa-fé, avisando 
a China que também deve reduzir os riscos. 

Implementado em 2011, o New Strategic 
Arms Reduction Treaty (Novo Tratado de Re-
dução de Armas Estratégicas ou Novo START) 
limita o número de armas nucleares dos EUA e 
da Rússia, sendo considerado o único acordo 
de controlo de armas remanescente entre as 
duas potências.

Por isso, argumentou, “a Rússia deve de-
monstrar que está pronta para retomar o tra-
balho de controlo de armas nucleares com os 
Estados Unidos. Mesmo no auge da Guerra Fria, 
(ambos) foram capazes de trabalhar juntos para 
garantir uma estabilidade estratégica”. (Lusa)

Putin contra conflito nuclear

Somália nomeia 
ex-extremista ministro
UM ex-vice-líder do grupo extremista al-Shabab foi nomeado 
ministro do novo executivo da Somália, o que é visto como uma 
oportunidade de persuadir os combatentes do movimento a pôr 
fim à violência. Mukhtar Robow fica, assim, com a pasta dos as-
suntos religiosos, disse ontem o Governo do presidente Hassan 
Sheikh Mohamud. Nem todos os somalis apoiaram esta nomea-
ção, alguns consideram até ser um desrespeito para com aqueles 
que perderam ente queridos nos ataques do al-Shabab. Robow, 
desertou do al-Shabab, ligado à Al Qaeda, em 2017, e ao princípio 
foi recebido com elogios pelo Executivo da Somália. Mas quando 
tentou a liderança da região Sudoeste do país, em 2018, foi detido. 
A razão que levou à sua prisão nunca foi esclarecida e o actual pre-
sidente da Somália, em várias ocasiões, disse que a detenção não 
tinha fundamento legal. O Governo da Somália não comentou até 
agora a sua nomeação.

Ex-PM maliano nega 
acusações de corrupção
O EX-PRIMEIRO-MINISTRO do Mali, Boubou Cissé, deposto em 
2020 num golpe perpetrado pela junta militar que governa o país, 
negou as acusações de corrupção que o Supremo Tribunal do Mali 
apresentou contra si. Boub Cissé, junto com outros dois ex-minis-
tros malianos - Mamadou Diarra, da Economia, e Tiéman Hubert 
Coulibaly, da Defesa - está a ser investigado pela Procuradoria do 
Supremo Tribunal do Mali, que emitiu em 28 de Julho, um manda-
do internacional de prisão contra todos. De acordo com o manda-
do de prisão, os antigos responsáveis políticos são acusados de fal-
sificação de documentos e atentados ao património público, entre 
outros crimes, no âmbito do caso “Paramount”, em que está a ser 
investigado um contrato público para compra de equipamentos 
militares. 

Sonegação de justiça 
contra alegados golpistas
O  VICE-PRESIDENTE da Liga Guineense dos Direitos Humanos, 
Bubacar Turé, disse segunda-feira à Lusa que existe uma situação 
de sonegação de justiça aos suspeitos e detidos no caso da tentati-
va de golpe de Estado, do passado dia 1 de Fevereiro no país. Buba-
car Turé acusou o Governo de alegadamente se recusar “de forma 
sistemática” a cumprir com ordens de libertação para cerca de 15 
pessoas detidas desde então, entre militares e civis. O dirigente da 
Liga dos Direitos Humanos citou o caso de detidos, a quem a Juí-
za de Instrução Criminal libertou, mas cuja ordem ainda não foi 
cumprida. O despacho da Juíza, de acordo com Bubacar Turé, é 
datado de 19 de Julho. O dirigente da Liga dos Direitos Humanos 
voltou a exortar o Governo a fazer cumprir ordens judiciais no país.

Golfo da Guiné novo epicentro 
da pirataria marítima
O MINISTRO da Defesa Nacional de São Tomé e Príncipe, Jorge 
Amado, disse segunda-feira que a região do golfo da Guiné é ac-
tualmente “um novo epicentro da pirataria marítima”. O gover-
nante, que intervinha na cerimónia de abertura de uma acção de 
formação de cinco dias para combate ao crime marítimo, destacou 
a importância da concertação da cooperação dos Estados da região 
para combater o crime organizado. O dirigente disse que as con-
sequências económicas são graves para as nações e parceiros en-
volvidos, especialmente os que dependem do comércio marítimo, 
sendo necessário uma resposta forte e concreta da comunidade 
internacional e dos países da região”, porque, frisou, “os crimi-
nosos sabem tirar partido da falta de cooperação entre os Estados-
-membros”. O crime organizado e a pirataria marítima “implicam 
a definição de uma política própria, a adopção de um princípio de
cooperação internacional”, defendeu.

TSE brasileiro apela a não 
cederem à desinformação
O PRESIDENTE do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro 
apelou na segunda-feira aos eleitores para não cederem à de-
sinformação, quando faltam cerca de dois meses para as eleições 
presidenciais no país. “Não ceda aos discursos que apenas querem 
espalhar notícias falsas e violência. O Brasil é maior que a intole-
rância e a violência”, afirmou Edson Fachin. Na sessão de abertura 
do segundo semestre forense de 2022 na Justiça Eleitoral, Fachin 
voltou a garantir que o as autoridades vão garantir liberdade do 
voto, a transparência e a segurança das urnas electrónicas, que 
têm sido alvo de ataques por parte do Presidente Jair Bolsonaro. 
“Desqualificar a segurança das urnas electrónicas tem um único 
objectivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e 
sua vontade foi respeitada”, frisou. 

MPLA desvaloriza 
existência de mortos
nos cadernos
O SECRETÁRIO do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais 
desvalorizou a existência de mortos nos cadernos eleitorais e afastou 
qualquer riscos de fraude. João Martins, que falava segunda-feira 
em Luanda numa conferência de imprensa disse aos jornalistas 
que este “é mais um elemento que tem estado a ser empolado para 
tentar desacreditar o processo eleitoral”, respondendo às críticas 
dos partidos da oposição, em particular da UNITA. O dirigente 
do MPLA salientou que, “em qualquer parte do mundo é difícil” 
retirar os mortos das listas e indicou que as listas actuais resultaram 
do cruzamento da base de dados do Ministério da Administração 
do Território que tem 9,3 milhões de eleitores e da base de dados 
do Ministério da Justiça que tinha mais de 11 milhões, incluindo 
2,6 milhões de cidadãos que já tinham sido tirados por serem 
considerados presumivelmente mortos. 

A ONU e os países envolvidos tra-
balham para que os navios com 
cereais ucranianos saiam dos por-
tos “se possível a cada dia”, e as 
exportações da Ucrânia “atinjam 
um patamar aceitável”, garantiu 
ontem à Lusa fonte do organismo.

O porta-voz do gabinete hu-
manitário das Nações Unidas na 
Ucrânia, Saviano Abreu, disse que 
com a ideia se pretende ter vários 
navios para que as exportações 

ucranianas cheguem a um pata-
mar próximo do que era antes da 
guerra. 

A Rússia e a Ucrânia assinaram 
acordos separados com a Turquia 
e as Nações Unidas, abrindo cami-
nho para Kiev - um dos principais 
‘celeiros’ mundiais - exportar 
22 mil de toneladas de cereais e 
outros produtos agrícolas que fi-
caram retidos nos portos do Mar 
Negro devido à guerra.

O primeiro carregamento de 
cereais resultantes desses acordos 
deixou o porto de Odessa nesta 
segunda-feira, onde se encon-
trava Saviano Abreu, que relatou 
“um momento muito especial”, 
e que envolveu muito trabalho de 
concertação de detalhes entre as 
partes envolvidas.

O porta-voz da ONU realçou 
que “o mundo” e “a Ucrânia” 
precisam que as exportações de-

corram, entretanto, não adiantou 
para já com que frequência vão 
sair os navios nos próximos dias.

“Ainda é cedo para adiantar 
isso. O processo de negociação 
continua, com responsáveis dos 
dois governos da Rússia e Ucrâ-
nia, da ONU e da Turquia sentados 
em Istambul, a tratarem de todos 
os processos para que mais navios 
possam sair do porto”, frisou.

Por agora, os envolvidos no 

processo estão concentrados no 
primeiro navio, que está em rota 
para que chegue ao Líbano de for-
ma segura, acrescentou.

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, anunciou se-
gunda-feira que o Programa Mun-
dial de Alimentação vai fretar um 
navio para transportar 30 mil de 
toneladas de trigo ucraniano que 
pretende adquirir para responder 
à crise alimentar global. (Lusa)

UCRÂNIA
ONU trabalha para tirar cereais todos os dias
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