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U
MA auditoria realiza-
da pelo Ministério da 
Economia e Finanças 
(MEF) detectou vá-
rias irregularidades na 

gestão dos fundos alocados para 
atender a prevenção da Co-
vid-19.

Segundo o MEF, as irre-
gularidades detectadas estão 
associadas a processos de 

contratação, deficiências 
na prestação de contas, paga-
mento irregular de ajudas de 
custo de funcionários e outras 

despesas não elegíveis. 
No seu mais recente Rela-

tório de Gestão dos Fundos da 
Covid-19, a que o “Notícias” 
teve ontem acesso, o MEF re-
vela que todos os processos 
de contratação abrangidos 
foram notificados para regu-
larização, situação normali-
zada após uma auditoria.

“Os casos que consubs-
tanciaram anomalias foram 
submetidas à Unidade 

Funcional de Supervisão 
das Aquisições para o devido 

acompanhamento e no que se 
mostrar conveniente 

proceder com o desencadea-
mento do expediente cor-
respondente para sancionar 
os não cumpridores”, frisa o 
Ministério. 

Em relação a situações da 
falta de prestação de contas, 
segundo a fonte, foram no-
tificados os sectores visados 
para a apresentação dos do-
cumentos justificativos, ten-
do-se feito a compilação e a 
devida remessa ao Tribunal 

Administrativo (TA).
“Relativamente aos pro-

cessos de pagamento de aju-
das de custo indevidos, o 
Governo, através de órgãos 
competentes, notificou aos 
visados para a correcção das 
irregularidades verificadas, 
tendo se efectuado a comu-
nicação dos funcionários e 
agentes do Estado envolvidos 
para fazerem a sua devolu-
ção”.

O Ministério da Economia 
e Finanças explica que para 

GESTÃO DE FUNDOS DA COVID-19

Economia e Finanças
detecta irregularidades

evitar a violação dos proce-
dimentos contratuais e situa-
ções de desvio de aplicação 
bem como o cometimento 
de infracções lesivas ao erário 
público foram desencadeadas 
acções de monitoria contínua 
a nível do SISTAFE.

“Adicionalmente, inten-
sificaram-se acções de for-
mação e fiscalização periódi-
cas bem como a actualização 
dos dispositivos legais para 
garantir o seu enquadramen-
to à dinâmica das práticas 
procedimentais, que preco-
nizam o apuramento de res-
ponsabilidades dos prevari-
cadores”, aponta.  De referir 
que o Governo elaborou um 
Plano de Resposta à Covid-19, 
após a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) ter declara-
do, a 30 de Janeiro de 2020, a 
doença como uma emergên-
cia de saúde pública de âmbi-
to internacional.

Para a operacionalização 
do plano, o Executivo mobi-
lizou recursos junto dos seus 
parceiros de cooperação para 
responder aos desafios da 
pandemia, tendo as neces-
sidades sido orçadas em cer-
ca de 700 milhões de dólares 
norte-americanos. 

Do montante solicitado, 
o nosso país recebeu pouco
mais de 386 milhões de dóla-
res, dos quais foram transfe-
ridos para a aplicação em di-
versos sectores cerca de 298,4 
milhões de dólares. 

A FALTA de um plano 
de reestruturação com a 
banca, fornecedores in-
ternacionais e nacionais 
impede a empresa Linhas 
Aéreas de Moçambique 
(LAM) de sanar grande 
parte da sua dívida no 
mercado. A informação 
foi avançada ontem, em 
Maputo, pelo director-
-geral da LAM, João Pó
Jorge, na visita de tra-
balho que a Comissão do
Plano e Orçamento da
Assembleia da República
efectuou à empresa, no
âmbito da fiscalização e
supervisão parlamentar.

Para o efeito, a LAM 
está a trabalhar com o Ins-
tituto de Gestão das Parti-
cipações do Estado (IGE-

PE) para reestruturar por 
um período mais longo e 
depois passar a suportar 
a dívida com os próprios 
rendimentos.

Pó entende que sanar 
a dívida do passado, en-
quanto a empresa for pe-
quena como é neste mo-
mento, é um desafio muito 
grande e praticamente 
sem soluções que venham 
de dentro da LAM.

Segundo João Pó Jor-
ge, 2023 poderá ser um 
ano crucial para a empresa 
ultrapassar os problemas 
financeiros, devido aos si-
nais positivos da recupe-
ração da actividade eco-
nómica nacional.

“Temos uma dívida 
do passado com a banca e 

fornecedores nacionais e 
internacionais que temos 
estado a pagar na medida 
do possível. Mas a grande 
parte da dívida não es-
tamos a conseguir sanar 
porque ainda não temos 
um plano de reestrutura-
ção. Estamos a trabalhar 
com o IGEPE para isso”, 
disse.

De acordo com o ges-
tor, a situação dos capitais 
próprios da empresa é ne-
gativa, o que faz com que, 
sob ponto de vista de le-
gal, a empresa esteja tec-
nicamente numa falência. 
A reestruturação iniciada 
em 2018 procura tornar a 
empresa estável do pon-
to de vista operacional, 
cumprindo os custos com 

as receitas próprias.
Acrescenta que neste 

momento a empresa está 
a receber instruções claras 
de como operar e permitir 
criar perspectivas do futu-
ro da companhia e encon-
trar caminhos de sanea-
mento da dívida.

“Nós vamos ter que 
trazer pessoas que vêm 
viver a vida financeira da 
empresa. O mais impor-
tante é ver o futuro da 
LAM e depois ver qual é a 
capacidade dos sócios de 
gerir os problemas da dívi-
da”, frisou.

Por seu turno, o pre-
sidente da Comissão do 
Plano e Orçamento, An-
tónio Niquice, disse ter 
constatado que, com todo 

o potencial que tem para
garantir a livre circulação
de pessoas e bens, a LAM
enfrenta dificuldades de 
vária ordem.

Explica que a empresa 
tem estado a registar ren-
dimentos negativos, mas 
reconhece que há um es-
forço por parte do Conse-
lho de Administração para 
garantir que a mesma con-
tinue a fazer aquilo que é o 
seu papel no mercado.

“Existem boas pers-
pectivas para recapitalizar 
a empresa e nós recomen-
damos a elaboração de um 
plano de negócio realís-
tico que permita também 
a realização do serviço da 
dívida financeira e sair 
nessa situação de empre-

DÍVIDA COM A BANCA E FORNECEDORES

LAM defende plano de reestruturação

PR garante celeridade
na aprovação da Lei
O GOVERNO tudo fará para garantir a celeri-
dade na aprovação dos instrumentos legais que 
protegem a liberdade de imprensa, recente-
mente depositados na Assembleia da Repúbli-
ca.

O compromisso foi assumido ontem pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, numa 
mensagem por ocasião do Dia Mundial da Li-
berdade de Imprensa, assinalado sob o lema “O 
Jornalismo e as Liberdades Fundamentais na 
Era Digital”.

Nyusi refere, na mensagem, que a liberdade 
de imprensa constitui um direito fundamental 
que permite fazer chegar ao público informa-
ções de interesse político, económico-social, 
humanitário e cultural, para manter uma de-
terminada sociedade informada sobre os acon-
tecimentos.

Os desastres naturais, originados pelas mu-

danças climáticas, bem como as acções terro-
ristas que se registam no norte da província de 
Cabo Delgado são exemplos de assuntos que 
devem merecer um tratamento isento de ví-
cios, à luz do plasmado na Lei Fundamental no 
que tange à liberdade de expressão e de infor-
mação.

“Uma sociedade bem informada exige dos 
profissionais da comunicação social o exercí-
cio da sua actividade com profissionalismo na 
transmissão de informações fiáveis, abraçando 
as mais modernas plataformas de informação e 
comunicação da era digital que garantem a di-
vulgação de conteúdos informativos em tempo 
real”, indicou. 

Por isso, apelou aos escribas a se empenha-
rem, cada vez mais, na produção de conteúdos 
com qualidade, observando o respeito à priva-
cidade e dignidade das fontes de informação. 

O INSTITUTO de Gestão 
das Participações do Esta-
do (IGEPE) presta hoje, em 
conferencia de Imprensa, 
esclarecimento público so-
bre a empresa Correios de 
Moçambique EP.

O esclarecimento surge 
na sequencia de informa-
ções postas a circular se-
mana finda, por certa orga-
nização da sociedade civil, 
dando conta da conclusão 
da avaliação dos imóveis 
dos Correios de Moçambi-
que.

O IGEPE reitera em 

nota a que o Notícias teve 
acesso, que o processo de 
extinção e liquidação dos 
Correios tem vindo e con-
tinuará a ser conduzido 
com integridade, transpa-
rência, rigor e lisura e que 
o processo de avaliação,
em particular o relatório
de avaliação dos imóveis,
estará disponível ao públi-
co logo que as entidades
competentes o aprovarem,
altura em que poderá tam-
bém ser consultado junto
do instituto.

O IGEPE reputa de bem 

vinda as recomendações 
dessa organização para a 
intervenção da Inspecção 
Geral das Finanças e do 
Tribunal Administrativo 
para auditar o processo de 
identificação e avaliação 
dos imóveis e a interven-
ção contínua no processo 
de liquidação, assim como 
para a intervenção da As-
sembleia da República no 
processo de liquidação dos 
Correios, principalmente 
no que diz respeito à iden-
tificação e avaliação dos 
seus imóveis.

IGEPE esclarece sobre
Correios de Moçambique
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Moçambique e Índia reforçam 
cooperação na Defesa 

O MINISTRO da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, recebe 
hoje, em Maputo, o vice-conselheiro nacional de Seguran-
ça da República da Índia, Vikram Misri. Uma nota recebi-
da na Redacção do “Notícias” indica que a visita acontece 
no quadro da cooperação entre os dois países no domínio 
da Defesa. Segundo a fonte, tomarão parte do encontro os 
membros do Conselho Consultivo do Ministério da Defesa 
e directores de departamentos do Estado-Maior General 
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

Obras levam a restrições 
no fornecimento de água 
ARRANCAM amanhã os trabalhos de manutenção 
preventiva na conduta adutora que atravessa  a 
ponte sobre o rio Incomáti, no distrito da Moamba, 
província de Maputo. Um comunicado da empresa 
Águas da Região Metropolitana de Maputo refere 
que estas intervenções, a decorrerem até domin-
go, irão perturbar o fornecimento de água, com 
redução dos volumes distribuídos nos postos ad-
ministrativos de Sábiè e Pessene, assim como nos 
bairros Matola-Gare, Tchumene II, Tsalala, Guava, 
Vila Olímpica do Zimpeto e Magoanine “C”. 

UEM acolhe colóquio
sobre língua portuguesa 
A UNIVERSIDADE Eduardo Mondlane (UEM) aco-
lhe hoje um colóquio subordinado ao tema “Co-
dificação do Português de Moçambique”, que 
marcará o lançamento oficial do projecto de elabo-
ração do Dicionário do Português de Moçambique 
(DiPoMo). O encontro enquadra-se nas comemo-
rações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que 
amanhã se assinala, e contará com a presença da 
Ministra da Educação e Desenvolvimento Huma-
no, Carmelita Namashulua, e do embaixador de 
Portugal,  António Costa Moura. 
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EconomiaRetoma do apoio do FMI dá 
novo alento ao sector privado
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Citrinos espreitam
mercado asiático

PRODUZIDOS EM MASSINGIR
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Empreendedora refaz negócio
perdido em ataque a Palma

Citrinos espreitam
mercado asiático

Operadores florestais
querem mais benefícios
para as comunidades

Parque Verde catapulta
turismo na Beira

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

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

sa tecnicamente falida”, 
acrescentou Niquice.

A visita de trabalho dos 
deputados visava, de entre 
outros, verificar o desem-

penho dos indicadores das 
actividades da empresa 
definidos nos principais 
instrumentos de progra-
mação, o grau de solvabi-

lidade, liquidez e susten-
tabilidade, oportunidades 
de negócio e iniciativas 
para explorar o potencial 
da companhia.
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MUNHAZI, em língua citswa, ntona, em 
Cicope (ou Xichope, ou simplesmente 
Chope) ou nhatsi é azeite de mafurra, 
uma fruta silvestre consumida sobretudo 
na Zona Sul de Moçambique, entre De-
zembro e Março. O ntona ou munhazi é 
uma referência infalível e obrigatória à 
gastronomia do povo chope, uma etnia 
que habita predominantemente os dis-
tritos de Inharrime e Zavala, província 
de Inhambane, e uma parte do norte de 
Gaza.

O processo de transformação da 
mafurra em óleo começa, segundo Mar-
garida Chihanhe, uma idosa machope de 
62 anos, com a colheita da mafurra, no 
chão ou arrancada na árvore depois de 
madura, que posteriormente deverá ser 
exposta ao sol por pelo menos dois dias, 
até secar. “Posto isto, a mesma deverá ser 
conservada por dois meses, numa esteira 
de caniço designada entre os machopes 
por cithati. Aqui, a mafurra deverá ser 
mantida em ambiente fresco e seco”, ex-
plica.

Passado este período, chega-se à fase 
de transformação da mafurra. Neste mo-
mento peneira-se a mafurra, para sepa-
rá-la dos possíveis resíduos que possam 
ter sido misturados aquando da apanha 
do fruto. Depois de separá-la dos resí-
duos, coloca-se o conteúdo num reci-
piente, podendo ser um bidão ou um 
objecto de barro. Neste deverá colocar-
-se água suficiente para cobrir a mafurra.
Em seguida, cobre-se o recipiente com o
conteúdo com folhas de mafurreira, que
servirá como tampa.

Margarida refere que um dia e meio 
é o período que a mafurra deve ficar na 
água, para que possa amolecer o sufi-
ciente. Feito isto, tira-se o conteúdo e 
coloca-se no cithati (local onde a mafur-
ra ficou dois meses conservada), no qual 
deverá ficar cerca de 45 minutos para es-
correr a água. Enquanto isso, organiza-se 
a peneira, bacia, água e um coador, este 
último que “de preferência deverá ser 
um cesto em chope designado por cire-
ma, pois facilita o processo”. 

Passados os 45 minutos, tira-se a 
mafurra para a peneira e esmaga-se com 
as mãos. Depois de bem esmagada, põe-
-se numa bacia, na qual se deverá pôr
água suficiente que permita que, depois
de misturada, a pasta fique com uma es-
pessura densa. Finalizado o processo, se-
para-se o conteúdo das sementes, estas
que deverão ser esmagadas novamen-
te para que se possa explorar todo o seu
conteúdo externo. Passa-se então para
a fase em que deverá ser coada a pasta
numa panela de barro ou de alumínio,
para separar o conteúdo a ser usado para
o óleo do bagaço da mafurra. A nossa en-
trevistada menciona que antigamente se 
tinha preferência por panela de barro, 
pois permitia uma fervura mais lenta e, 
consequente, mais óleo. 

A esta altura, já é momento de fazer o 
fogo, que deve ser preferencialmente de 
lenha. Com o fogo aceso, coloca-se a pa-
nela neste que deverá manter intenso até 
que o conteúdo atinja o ponto de fervu-

ra. Vinte minutos após a fervura deverá 
se reduzir  ligeiramente a intensidade do 
fogo, para que a fervura seja mais lenta. 
Neste momento o óleo de mafurra já de-
verá estar à vista e usa-se uma colher de 
pau para extrair o ntona da panela, este 
que deverá ser cautelosamente tirado 
com a infalível discriminação do bagaço 
da mafurra, pois uma gota que seja do 
bagaço, é suficiente para comprometer 
a conservação do produto final. O óleo é 
posteriormente colocado em uma panela 
de barro para arrefecer, na qual se deverá 
pôr uma pitada de sal que, segundo refe-
re a Sra. Chihanhe, ajuda para que o óleo 
não seque no tempo de frio. 

Para a conservação do óleo de mafura, 
aconselha-se que seja colocado em um 
recipiente de vidro limpo e seco, e guar-
dado fora do alcance da luz. Nestas con-
dições,  o ntona pode durar até três anos.

CONSUMO

A sra. Margarida Chihanhe refere que 
não há limitações quanto à utilidade ali-
mentar do óleo de mafura. Podendo ser 
consumido com mandioca cozida, qual-
quer tipo de carne assada, com a excep-
ção da carde de porco, devido ao seu alto 
teor de gordura, ou ainda Feijão Nyemba 
simples misturado apenas com ntona. 
Carlos Amadeu, machope de sessenta e 
nove anos, refere que “o ntona realça o 
sabor dos alimentos aos quais é mistura-
do, tornando-os mais apetecíveis para o 
consumo”.

CURIOSIDADES

A produção do óleo de mafurra no 
caso é acompanhada por alguns tabus. 
Conforme a nossa entrevistada refere, 
são factos que podem ser verificados por 
qualquer um. Entre os tabus está o que 
refere que:

Há que ter cautela em relação às pes-
soas que vão participar da produção do 
óleo de mafurra, pois, segundo refere 
Chihanhe, uma mulher menstruada ou 
que se envolveu em acto sexual há pou-
cas horas da preparação do óleo, se par-
ticipar na produção do ntona, a sua ex-
tracção fracassa;

Existe ainda o que ela chama de “não 
ter mão para fazer óleo de mafurra”, o 
que significa que há pessoas que são na-
turalmente desabilitadas a produzir o 
alimento. Segundo Margarida, isto acon-
tece não para que as pessoas visadas não 
possam cumprir rigorosamente com as 
medidas exigidas, mas porque quando 
chega a altura de colocar a panela no fogo 
para extracção do óleo, este simples-
mente não sai. Este é o caso da Marga-
rida, que sempre que pretende produzir 
o óleo, conta com a ajuda das filhas para
pôr as panelas no fogo.

A quantidade de óleo a ser extraído 
da panela não depende da quantidade da 
mafurra amassada, mas do que ela chama 
de “mão de cada um”.

- Escrito por Vanila Amadeu para Tsevele

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

UMA EXALTAÇÃO À VIDA

Munhazi ou ntona: uma 
relíquia gastronómica
do povo chopeM

OREIRA Chonguiça 
pegou no saxofone, 
como um soldado 
segura uma arma, 
equipou-se, chamou 

a sua banda e partiu rumo à lo-
calidade de Munguine, provín-
cia de Maputo. 

O destino era a Escola Práti-
ca do Exército, a maior do país, 
“escondida” nas matas desta 
localidade do distrito da Ma-
nhiça. 

O caminho usado é um 
exemplo do desafio por si mes-
mo imposto, afinal teve que se-
guir a Estrada Nacional Número 
Um (EN1), o “coração” de todo 
o país, começando por aqui o
sentido de unidade nacional,
apregoada e frisada pelo músico 
nesta deslocação. 

O quartel de Munguine fica 
a poucas horas da EN1, na loca-
lidade de Maluana, e a pouco 
mais de 75 quilómetros da cida-
de de Maputo. Para encontrá-lo 
é preciso percorrer estradas al-
catroada, de terra batida e de 
muito areal.

É ali onde o músico tocou 
para milhares de soldados. De 
formandos a generais, ninguém 
resistiu à “vibração” do seu sa-
xofone. 

O palco foi instalado ao ar 
livre, num vasto campo, desa-
fiando a equipa da produção a 
montar um som de qualidade 
e potente, pelo menos ao pon-
to de “intimidar” os “ruídos” 
criados pela natureza. 

NA ESCOLA PRÁTICA DO EXÉRCITO

Chonguiça juntou-se à tropa 
e “combateu” com saxofone

E, como se estava na “tro-
pa”, a organização do evento 
obedeceu uma ordem militar. 
Eram também militares os que 
compunham o público. Eram 
os soldados a cantar,  dançar e 
no protocolo. 

Em frente ao palco prin-
cipal estava um campo aberto 
que se transformaria numa are-
na de dança. Nas suas laterais, 
estavam montadas duas tendas 

para as hierarquias superiores 
das FADM e convidados espe-
ciais e, ao fundo, militares em 
pé, na sua maioria formandos.

Enquanto o público chega-
va, se acomodava e igualmen-
te se faziam os últimos testes,  
Chonguiça se reunia, do outro 
lado, para os últimos acertos, 
com a direcção da Escola Práti-

ca do Exército. 
Foi também um momento 

de partilha de narrativas sobre 
o jazz e o dia mundial, 30 de
Abril, celebrado naquele mes-
mo sábado, sob o lema “Paz e
Integridade”. Importa referir
que, o músico e banda actua-
ram, mais tarde, no programa
“Jazz no Franco”, no Centro
Cultural Franco-Moçambicano
(CCFM), na capital do país. 

Em Munguine, mais do que 
falar do nascimento do estilo, 
nos Estados Unidos, e do Dia 
Internacional do Jazz, declara-
do pela Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO), em 2011, 
para destacar o género e seu 
papel diplomático de unir pes-
soas, fez-se pequena resenha 

da história de Moçambique.
É que o local da reunião, 

contou Benjamin Chabualo, da 
comunicação das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambi-
que (FADM), foi desenhado nos 
primeiros anos da indepen-
dência pelo saudoso Presidente 
Samora Machel. “Os primeiros 
instrutores foram tanzania-
nos”, contou.

Foi a partir deste canto do 

quartel que iniciou o concerto 
de Moreira Chonguiça. O músi-
co soprou o saxofone enquanto 
caminhava, marchava com a 
sua equipa, sem escapar dos 
cliques da imprensa. 

Acompanhando os passos e 
pausas, o coral da Escola Práti-
ca do Exército cantava hinos da 
vitória, acompanhados por al-
guns movimentos de capoeira.

No meio do caminho, rumo 
ao palco, já se podia ouvir um 
outro som, afinal a festa iniciara 
dos dois lados. Na área princi-
pal, já os “Massoudja”, a banda 
do exército, já faziam o “show” 
de abertura, enquanto Chon-
guiça esperava pela sua hora. 

Os militares cantaram mú-
sicas de apelo à unidade nacio-
nal, fazendo uma mistura de 
ritmos, dentre eles marrabenta 
e tufo, dançados na arena, onde 
depois exibiram um pouco da-
quilo que treinam, como fle-
xões, marchas, alongamentos e 
abdominais, bem como simu-
lação de salvamento.

Este último exercício coin-
cidiu com uma música, na qual 
os militares exaltavam a união 
dos moçambicanos, fazendo, 
de igual maneira, um apelo à 
maior solidariedade para com 
as vítimas do terrorismo no 
Norte do país. “Moçambique é 
minha terra, Cabo Delgado do 
coração”, ouvia-se.

De quando em vez, a banda 
gritava “moral” e, num brado 
de guerra, os soldados corres-
pondiam. Chonguiça também 
entrou na onda e assim agiu 
quando chegou a sua vez de su-

bir ao palco. 
 Depois de alguns minutos, 

o saxofonista foi chamado e
recebido com muitas palmas.
Começou ali onde dançavam
os militares, em sentido, como
um “recruta” que já sabe o bá-
sico.

Pegou no saxofone, colo-
cou-o na boca e entoou uma 
música que todo o moçambi-
cano conhece, o Hino Nacional. 
Todos se levantaram e assim 
começou o seu espectáculo.

Às vezes, Moreira Chongui-
ça desaparecia, misturando-se 
entre os soldados, numa agra-
dável agitação, que lhe custou 
muito suor, até ao ponto de o 
forçar a tirar o casaco. 

Sempre regressava ao pal-
co, mas não conseguia “livrar-
-se” dos soldados, que o se-
guiram, em busca de uma boa
“selfie” com o músico e eterni-
zar a ocasião. 

Seguiu-se então o momen-
to da convidada especial, Oné-
sia Muholove, juntar-se à festa, 
dando um cheirinho daquilo 
que será o próximo disco do 
saxofonista, que também conta 
com a participação da cantora. 

No fim Chonguiça deixou 
uma mensagem de força e co-
ragem aos soldados na linha da 
frente no combate ao terroris-
mo em Cabo Delgado e à popu-
lação local. A festa foi grande 
que o concerto, de pouco mais 
de duas horas, não poderia aca-
bar sem o comandante daquela 
instituição de ensino militar 
mostrar que também sabe fazer 
outras coisas, como dançar. 

Música para encorajar

O CONCERTO moralizou a tropa. 
Foi assim com Filipe Matimbe, 
comandante da Escola Prática do 
Exército. 

“É um momento que fica 
para história, percebemos que o 
povo está connosco, sentimo-
-nos mais encorajados a con-
tinuar a desempenhar o nosso
papel de bem servir”, comentou.

O comandante sublinhou 
ainda não haver algo melhor que 
a música para espalhar a ideia da 
unidade nacional, afinal, na sua 
opinião, a cultura aproxima po-
vos, indo de acordo com um dos 
principais objectivos do Dia In-
ternacional do Jazz.  “É algo que 
se for bem usado, pode servir de 
base para o alcance da paz”, fri-

sou Matimbe, apelando para a 
continuação de gestos idênticos 
por parte de outros artistas. 

Adiantou ser esta a primeira 
vez que este estabelecimento de 
ensino militar é palco deste tipo 
de espectáculo, posição também 
sustentada por Vânia Nhampulo, 
educadora cívica e técnica auxi-
liar de cultura, nesta escola. 

“É uma grande honra e emo-
cionante e posso ver a mesma 
coisa nos meus colegas, porque 
é uma oportunidade única”, 
afirmou, referindo que a mu-
sica é uma companheira fiel do 
exército, porque “proporciona 
momentos de calma e descon-
tração”.

O formando Edmilson Taimo 
corroborou e disse “momentos 
como estes relaxam a mente”. 
Quem também se mostrou feliz 
por manter um contacto com 
o saxofonista foi Nercio Sousa,
que “só via Moreira Chonguiça
na televisão” e sublinhou que a
música o ajuda a reflectir sobre as
dificuldades do país, como o ter-
rorismo em Cabo Delgado.

Militares cheios de força
GRATIDÃO por contribuir para a elevação da moral do 
exército moçambicano, que incansavelmente luta pela 
pátria, foi o sentimento deixado pela cantora Onésia 
Muholove. 

“Foi muito bom sentir esse calor, os militares estão 
cheio de forças, dançaram do início ao fim da apresen-
tação, cantaram com toda a sua energia. Foi uma mistura 
de sentimentos, que nem sei se rio ou choro”, comentou.

Anotou que esta foi a melhor forma de passar o Dia 
Internacional do Jazz, pois música é emoção, inovação, 
criatividade e harmonia, conforme se pode ver em Mun-
guine.

Chonguiça fez a festa do jazz com saxofone

Ninguém resistiu à agradável agitação

Tropa moralizada por Onésia Muholove

É tanta a ansiedade pelo próximo “show”
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 “Economia para To dos”

O que é crescimento económico?

Crescimento económico é o aumento registado na produção de bens e serviços 

de um período para o outro, isto é, o aumento da riqueza na sociedade.

Como é medido o crescimento económico?

Em geral, mede-se o crescimento económico pelo cálculo da variação 

do PIB, que mede a riqueza criada na economia.

O que faz crescer a economia?

O crescimento económico ou o aumento do PIB depende:

• Do aumento do consumo das pessoas para satisfazer os

seus desejos ou necessidades;

• Do aumento do investimento das empresas para produzir

mais bens e serviços;

• Do aumento das despesas do governo para satisfazer

necessidades colectivas; e

• Do aumento das exportações ou venda de bens e serviços

para outros países.

O QUE É CRESCIMENTO ECONÓMICO?

A 
PRODUÇÃO agrária, na 
capital do país, conti-
nua a não cobrir as ne-
cessidades de consumo, 
facto que concorre para 

gastos com importações.
Entre os principais produ-

tos importados da África do Sul, 
destacam-se batata reno,  repo-
lho, cenoura, frango congelado, 
ovos e peixe.

Segundo a directora dos Ser-
viços das Actividades Económi-
cas, no Conselho dos Serviços de 
Representação do Estado, Lúcia 
Luciano, que falava, recente-
mente, sobre as estratégias para 
alavancar a produção agrária, a 
cidade de Maputo, espera pro-
duzir 178.183,8 toneladas de pro-
dutos diversos na presente cam-
panha, 2021-2022, das 191.686,1 
necessárias, o que representa um 
défice de 35.811 toneladas. 

Indicou, igualmente, que se 
perspectiva produzir 7206 to-
neladas de carne de frango, das 
33.827 necessárias, o correspon-
dente  26.980,6 toneladas a mais.

Face a este cenário, Luciano 
apontou que as autoridades pre-
tendem, entre várias medidas, 
investir na disponibilização de 
água para rega, através da cons-
trução de novos sistemas, uso de 
semente melhorada e tolerante à 
seca, fomento pecuário, proces-
samento de hortícolas e aves.

O sector tenciona treinar 

CAPITAL

Produção agrária aquém 
das necessidades do consumo A CIDADE de Maputo terá, até Junho próximo, 45 novas 

salas de aula, em diferentes escolas do ensino primário e 
secundário, resultantes da implementação do Plano Eco-
nómico e Social e Orçamento do Estado para 2021-2022.

Artur Dombo, porta-voz do Conselho dos Serviços de 
Representação do Estado na cidade de Maputo, disse, na 
XXII sessão plenária do Observatório do Desenvolvimen-
to que a construção destas salas vem responder a deman-
da, minimizando situações de turmas ao relento.

“Espera-se que as salas entrem em funcionamento 
até Junho. Em breve, receberemos cinco na Escola Pri-
mária Completa (EPC) de Mutsekwa, na KaTembe, uma 
escola crítica, devido à predominância de condições de 
ensino precárias”, explicou.

Acrescentou que a maior preocupação do governo era 
a EPC 10 de Julho, também na KaTembe,  em que os alu-
nos frequentam a escola em dias alternados por falta de 
infra-estruturas para acomodar a demanda. No âmbito 
deste projecto, a mesma vai contar com mais cinco salas 
convencionais.

Para além das dez salas destinadas ao distrito munici-
pal KaTembe, KaMubukwana e KaMavota terão dez e 20, 
respectivamente. As restantes cinco estão previstas para 
a EPC Artur Canana  e Secundária Mártires de Mbuzine, 
no KaMubukwana, devendo beneficiar perto de 4500 
alunos.

“O nosso maior desafio é que a produção reflicta di-
rectamente na vida da população, com o aumento do 
número de pessoas que tem acesso aos serviços básicos”, 
vincou.

APELO À PREVENÇÃO DA COVID-19 

O Conselho dos Serviços de Representação do Es-
tado (CSRE) na cidade de Maputo reiterou sexta-feira, 
a observância das medidas de prevenção da Covid-19 
na capital do país, face à subida de casos na República 
da África do Sul.

Artur Dombo referiu que o maior desafio do sector 
da Saúde na cidade de Maputo é ver todos os cidadãos 
vacinados, mas também continuarem a observar a 
prevenção da Covid-19, visto que nalgum momento 
se confunde o alívio  das medidas com o fim da pan-
demia.

Segundo Dombo, houve subida de casos na RAS e a 
experiência que se tem é  que quando os números au-
mentam naquele país, a probabilidade de atingir Mapu-
to é maior devido à conexão que se tem com aquele país.

“Apelamos a todas as pessoas para que continuem 
a observar, com rigor, as medidas de prevenção con-
tra a Covid-19”, reiterou.

Mais 45 novas 
salas de aula

Detido por roubo em residências
UM jovem de 30 anos en-
contra-se sob custódia 
policial na 7.ª Esquadra da 
PRM T3, desde domingo, 

indiciado de roubo em re-
sidências, no município da 
Matola.

Segundo a porta-voz da 

PRM na província de Ma-
puto, Carminia Leite, a Po-
lícia recebeu a denúncia de 
uma das vítimas, tendo sido 

possível recuperar congela-
dor, cama, máquina de cor-
tar relva, quatro mesinhas 
de cabeceira, estante, uma 

mesinha de centro, quatro 
cadeiras e um colchão. Lei-
te garantiu que o suspeito 
será responsabilizado.

extensionistas e produtores em 
matéria de mudanças climáti-
cas ou práticas de agricultura 
de conservação para melhorar a 
produtividade. 

“Perspectivamos transfor-
mar e modernizar a agricultura, 

sobretudo no modo de organi-
zação da produção e comercia-
lização, envolvendo o sector pri-
vado e maior integração do ramo 
familiar no mercado nacional 
e internacional, seleccionando 
culturas estratégicas para o con-

sumo interno e exportação, facto 
que vai acelerar o crescimento, 
criar mais emprego e, sobretudo, 
fornecer alimentos à popula-
ção”, afirmou.

A cidade de Maputo possui 
1300 hectares de terra arável, 

distribuídos pelos distritos de 
KaMavota, KaMubukwana, Ka-
Tembe e KaNyaka. Conta ainda 
com mais de 14.500 agricultores 
agrupados em 33 associações 
assistidas por 46 extensionistas 
agrários.

Produção de alimentos ainda insuficiente na capital do país

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  011/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Maio
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,98 4,06      4,02
  Botswana Pula 5,21 5,31      5,26
  eSwatini Lilangueni 3,98 4,06      4,02
  Mauricias Rupia 1,49 1,51      1,50
  Zâmbia Kwacha 3,73 3,80      3,77

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 486,72 496,42    491,57
  Malawi Kwacha 78,41 79,98     79,20
  Tanzânia Shilling 27,24 27,78     27,51
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,56 12,82     12,69
  Canada Dolar 49,19 50,17     49,68
  China/Offshore Renminbi 9,48 9,67      9,58
  China Renminbi 9,56 9,75      9,66
  Dinamarca Coroa 8,97 9,15      9,06
  Inglaterra Libra 79,33 80,92     80,13
  Noruega Coroa 6,73 6,86      6,80
  Suécia Coroa 6,42 6,55      6,49
  Suíça Franco 64,93 66,22     65,58
  União Europeia Euro 66,78 68,11     67,45

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,9107100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.862,96000
Venda..............  1.863,73000

Maputo,  04.05.2022
(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.

O SECTOR empresarial nacional 
está preocupado com a escassez 
de fertilizantes para a produção 
agrícola, produto maioritaria-
mente importado da Rússia e 
Ucrânia, países que estão em 
guerra desde o mês de Fevereiro 
do ano em curso.

O conflito militar também 
gerou um aumento acentuado 
dos preços de matérias-primas, 
óleo e combustíveis, entre ou-
tros. 

A Confederação das Asso-
ciações Económicas de Mo-
çambique (CTA) aponta, como 
exemplo, o preço da tonelada de 
trigo que disparou no mercado 
internacional. 

De acordo com o relatório 
sobre o Índice de Robustez Em-
presarial em Moçambique da 
CTA, referente ao I trimestre de 
2022, o país importou da Rússia 
e Ucrânia 35 por cento do vo-
lume de trigo para o consumo 
interno, tendo investido cerca 
de 192 milhões de dólares em 
2020 e 216 milhões de dólares 
em 2021.

“O impacto do conflito 
Rússia-Ucrânia provocou a es-
cassez de insumos para a pro-
dução agrícola, aumento do 
preço de matéria-prima, dos 
alimentos, tais como o óleo de 
girassol, e  de combustíveis”, 

CADEIA DE VALOR DA MADEIRA

Operadores sugerem
aumento da taxa
para comunidades

ALERTAM EMPRESÁRIOS

Conflito Rússia-Ucrânia 
gera escassez de insumos

O BANCO Millennium bim registou um au-
mento de 40,5 por cento no resultado líquido 
de 2021, de acordo com o relatório e contas 
da instituição.

O resultado subiu de 5,3 para 7,4 mil 
milhões de meticais devido à “evolução fa-
vorável da margem financeira das comissões 
líquidas e à mais-valia resultante da venda 
de 70% da participação no capital da Segura-
dora Internacional de Moçambique” à Fide-
lidade, lê-se no documento consultado pela 
Lusa.

O banco destaca ainda a “redução da 
imparidade de crédito de 2,4 mil milhões de 
meticais para 300 milhões de meticais. 

“Esta redução traduz a prudência que 
o banco teve, em 2020, face a um contexto
económico mais complexo, que essencial-
mente consistiu na penalização da renta-
bilidade e reforço da robustez do balanço”,
refere-se no relatório.

Noutros indicadores, a instituição man-

tém “níveis confortáveis de solvabilidade, 
fixando-se em 44,8% em 2021 face a 43,9% 
no ano anterior”, ou seja, mais do triplo aci-
ma do mínimo regulamentar.

O banco destaca ainda que as plataformas 
de acesso móvel voltaram a ser “um canal de 
eleição dos clientes”, com um aumento nas 
adesões de 36% para 267% dentro do leque 
de aplicações disponibilizadas.

O Millennium bim soma 1,8 milhão de 
clientes, 199 balcões e 2.500 colaboradores, 
sendo o principal dos três bancos sistémi-
cos do sistema financeiro moçambicano 
(segundo a última actualização do Banco de 
Moçambique), seguido pelo BCI que em 2021 
quase duplicou o resultado líquido.

O Standard Bank, terceiro banco es-
trutural do sistema, registou uma queda de 
9,8% no resultado líquido.

A economia moçambicana cresceu 
2,16% em 2021, depois de uma contracção 
de 1,28% em 2020.

Millennium bim com
resultado líquido positivo

O
S intervenientes na 
cadeia de explora-
ção da madeira, na 
província de Nam-
pula, defendem o 

aumento de 20 para 30 por 
cento do valor das taxas de 
consignação da actividade flo-
restal para as comunidades. 
Esta foi uma das várias sugestões 
apresentadas no debate realiza-
do semana finda, na cidade de 
Nampula, no âmbito da auscul-
tação pública da Lei Florestal. 
Ficou patente que os aspectos 
novos trazidos pelas autoridades 
para a discussão não são de do-
mínio integral dos operadores, 
pelo que foi sugerido que o an-

te-projecto continue a ser socia-
lizado e as propostas e sugestões 
sejam encaminhadas a quem de 
direito.

O vice-presidente da Fede-
ração de Operadores de Madeiras 
de Moçambique, António Silva, 
confirmou que a sua agremiação 
é uma das proponentes do an-
te-projecto e destacou que são 
preocupações comuns em todas 
as províncias onde já foi realizada 
a auscultação pública.

“É uma preocupação, de 
facto, porque as comunidades 
que albergam os operadores e, 
em Nampula, por exemplo, não 
recebem os seus 20 por cento. 
Outra sugestão é que o Governo 

regulamente use as taxas, por-
que o que tem acontecido é que 
quando o valor é recebido há 
problemas na sua divisão”, afir-
mou.

A outra preocupação é a 
falta de um preço de referên-
cia para a venda da madeira, 
situação diferente em relação 
a outros recursos, como o al-
godão. Este facto concorre 
para a disparidade de preços 
fixados pelos compradores. 
“Na AQUA (Agência Nacional 
para o Controlo da Qualidade 
Ambiental) há cobranças ilíci-
tas e o Executivo deve dar um 
basta. Como parceiros do Go-
verno, queremos levar estas 

inquietações à direcção máxi-
ma desse organismo para que 
na fiscalização haja mudança 
de comportamento”, afirmou. 
Em entrevista à AIM, Rena-
to Timane, do Ministério da 
Terra e Ambiente (MTA), des-
tacou alguns pontos fortes do 
ante-projecto da Lei Florestal. 
Apontou, por exemplo, a elimi-
nação da licença simples à favor 
das concessões de exploração 
madeireira, além da proibição 
da exportação deste recurso não 
processado.

“O primeiro aspecto de 
mudança nesta proposta é a 
modalidade de exploração do 
sistema de licença simples para 

PUBLICIDADE

concessões florestais, com uma 
duração de 50 anos renováveis. 
Essas concessões podem ser de 
pequena dimensão até um má-
ximo de 20 mil hectares, só para 
nacionais, sejam elas comuni-
dades locais ou pessoas colecti-
vas”, explicou. 

O funcionário do MTA diz ter 
ficado com a percepção de que 
os intervenientes na cadeia de 
valor da madeira concordam ser 
necessária a revisão da actual lei.

“Grosso modo concorda 
com a revisão da lei, porque 
entende também que a vigente 
apresenta uma série de lacuna. 
anotou.

Por seu turno, o governador 
da província de Nampula, Ma-
nuel Rodrigues, afirma ser jus-
tificada e pertinente a revisão da 
Lei Florestal.

“Esta é uma matéria que 
certamente pretende assegu-
rar a exploração sustentável dos 
recursos naturais para a nossa 
sobrevivência e o nosso bem-
-estar. Há necessidade da revi-
são do instrumento regulador e
orientador para a componente
florestal que se mostra desajus-
tado à actual conjuntura nacio-
nal e internacional”, apontou.

Nampula dispõe de cerca de 
7,8 milhões de hectares de flo-
restas com excelentes condições 
para serem aproveitadas para a 
produção, turismo cinegético e 
de montanha.

O seu potencial obrigou ao 
estabelecimento de cinco reser-
vas florestais, nomeadamente de 
Mecubúri, com 230 mil hectares 
e tida como a segunda maior de 
África, Matibane, Baixo Pinda, 
Ribáuè e Mpalué.

As espécies florestais mais 
exploradas nesta província são 
jambire, chanfuta, umbila, pau-
-preto e pau-rosa. (AIM)

lê-se no documento, apresen-
tado recentemente pela CTA, 
na cidade da Beira, durante a 
abertura da VIII edição do Eco-
nomic Briefing.

Para evitar a subida do preço 
do pão, produto que tem como 
matéria-prima o trigo, o em-
presariado moçambicano aponta 

para a isenção do Imposto Sobre 
o Valor Acrescentado (IVA) dos
direitos aduaneiros no fermento, 
facto que irá reduzir a estrutura
de custos na ordem de 1,39 por
cento.

Para o estabelecimento de 
contratos de fornecimento de 
cereais com preços estabiliza-

dos, a CTA diz que a opção seria 
importar o produto dos países 
que não estão em conflito, como 
Argentina, Canada, Austrália e 
Estados Unidos da América.

O relatório da CTA indica 
uma queda de dois pontos per-
centuais do Índice de Robustez 
Empresarial, no primeiro tri-

mestre de 2022, se comparado 
com o quarto trimestre de 2021, 
passando de 29 para 27 por cento.  
A queda, segundo a CTA, deve-
-se ao efeito combinado do im-
pacto das calamidades naturais
que assolaram o país no primeiro
trimestre do ano em curso, o que 
aumentou a inflação. (AIM)

O GOVERNO apreciou e apro-
vou a proposta de lei de revisão 
da Lei Cambial, a submeter à 
Assembleia da República.

Esta informação vem con-
tida num informe do Conse-
lho de Ministros, que ontem, 
em Maputo, realizou a sua 14ª 
Sessão.

Um comunicado do secre-
tariado deste órgão enviado ao 
“Notícias” refere que a pro-
posta de lei visa ajustar o regi-
me jurídico vigente ao estágio 
actual de crescimento econó-
mico do país. O objectivo é de 
reduzir a burocracia na reali-
zação de operações cambiais, 
tornando o mercado cada vez 
mais célere e alinhado com as 
mudanças tecnológicas, a fa-

vor da fluidez do tráfego das 
relações comerciais interna-
cionais.

Ainda na mesma sessão, o 
Conselho de Ministros apre-
ciou o relatório da visita de 
Estado do Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, ao Ugan-
da, que decorreu de 27 a 29 de 
Abril último.

Igualmente, foram apre-
ciadas as informações atinen-
tes aos exames do ano lectivo 
de 2021 e os efectivos escolares 
do presente ano bem como o 
processo de retorno dos deslo-
cados às suas zonas de origem, 
depois de terem sido forçados 
a abandonar os seus distritos, 
na província de Cabo Delgado, 
devido às acções terroristas.

O Conselho de Ministros 
apreciou também o progra-
ma com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), parti-
cularmente no que diz res-
peito às medidas acordadas; 
e ainda o ponto de situação 
do programa do desenvolvi-
mento do Compacto II com o 
Millennium Challenge Corpo-
ration (MCC).

A realização em Maputo, 
de 13 a 15 de Outubro próximo, 
da VII edição da Feira Inter-
nacional de Turismo (FIKANI 
Moçambique) e a situação de 
cólera nas províncias de Sofala 
e Zambézia bem como do sa-
rampo nas províncias de Tete e 
Niassa foram ainda objecto de 
apreciação.

Aprovada revisão 
da Lei Cambial

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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A VOZ DO MUNÍCIPE

DEZ MESES DEPOIS DE ABRIR

Mais de 250 mil já
visitaram o Parque Verde

HORÁCIO JOÃO

M
AIS de 250 mil pes-
soas, muitas das 
quais estrangeiras, 
visitaram o Parque 
de Infra-Estruturas 

Verdes da cidade da Beira, cer-
ca de dez meses depois da sua 
abertura ao público. Os núme-
ros estão a ser, naturalmente, 
impulsionados pelo relaxa-
mento das medidas restritivas 
impostas para conter a pande-
mia da Covid-19.

É assim que o peculiar 
complexo ambiental, turís-
tico e cultural, considerado 
uma raridade no país e mes-
mo ao nível da Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), está a atrair as 
atenções do “mundo”.

Nilsa Binda, directora da 
Empresa Municipal do Rio Chi-
veve (EMERICH), indicou que, 
desde a sua abertura, a infra-
-estrutura recebeu visitantes
principalmente provenientes
da Europa, Américas, Ásia e do 
resto de África e também cida-
dãos nacionais provenientes de 
outros pontos do país.

Sendo mais concreta, Nilsa 

Binda revelou que os estran-
geiros que já escalaram o lo-
cal são franceses, canadianos, 
alemães, belgas, norte-ame-
ricanos, brasileiros, chilenos, 
indianos, angolanos, zimba-
bweanos e sul-africanos.

A entidade gestora deste 

mega-empreendimento ex-
plica que, no período em re-
ferência, os mais de 250 mil 
visitantes que escalaram as in-
fra-estruturas do Parque Ver-
de, concretamente entre Julho 
e Março passados, proporcio-
naram um encaixe financeiro 

de aproximadamente 10,5 mi-
lhões de meticais.

A nossa fonte apontou o 
mês de Setembro como o pico 
nesta fase, com o registo de 
45.128 visitantes, enquanto 
em Julho registou-se a menor 
demanda, 2029 turistas. En-

tre tais visitantes destacam-se 
trabalhadores excursionistas, 
estudantes, grosso modo no 
período de férias.

A prática do turismo de 
lazer e observação tornou-se, 
assim, uma realidade indiscu-
tível na cidade da Beira, com 
crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e anciãos a transfor-
marem este espaço no seu ha-
bitual local de relaxamento, 
sobretudo aos fins-de-semana 
ou mesmo ao fim de cada jor-
nada diária de trabalho.

Catorze portões permitem 
o acesso ao local, e cada entra-
da custa 20,00 meticais.

Com todas as quatro bacias 
de retenção do rio Chiveve em 
pleno funcionamento, a cir-
culação de pessoas está cada 
vez mais facilitada naquele 
recinto.

No início o movimento 
de visitantes era caracteriza-
do por longas filas, mas gra-
ças à pronta intervenção dos 
gestores, em parceria com a 
Inspecção Nacional das Acti-
vidades Económicas (INAE) e 
membros de Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), a 
situação ficou controlada.

Relaxamento dita
novas regras

O RELAXAMENTO das me-
didas de prevenção do novo 
coronavírus, em meados de 
Abril último, forçou a enti-
dade gestora deste recinto a 
reinventar-se para se adap-

tar à nova realidade.
Tal resulta do facto de se 

estar a registar alguma osci-
lação no movimento de visi-
tantes, pois a reabertura das 
praias, bares, restaurantes e 

Projecto-evolutivo

ENQUANTO isso, uma de-
legação conjunta dos Ban-
co Mundial e do KfW esca-
lou recentemente a cidade 
da Beira para encontros 
com a EMERICH sobre o 
projecto-evolutivo das in-

fra-estruturas do Parque 
Verde.

À volta deste assun-
to, constatámos que se 
pretende construir, na 
Bacia-3, uma biblioteca, 
um museu, um posto de 

socorros e um armazém, 
enquanto na Bacia-1 está 
confirmada a implantação 
de um posto de polícia e a 
sede do Bairro Chaimite.

Está igualmente em 
projecção a introdução, 

em Junho próximo, da re-
creação náutica, resultan-
te de um entendimento 
entre a gestora deste com-
plexo e a empresa estatal 
chinesa de construção e 
engenharia CHICO, que 
ergueu este empreendi-
mento.

A mesma missão de fi-
nanciadores escalou a zona 
do Goto, tendo considera-
do relevante a construção 
de uma estrada a partir da 
Bacia-4, na Ponta-Gêa, 
até à Escola Secundária 
Mateus Sansão Muthemba.

No mesmo âmbito, vai 
ser erguido um parque in-
fantil na mesma zona do 
Goto, cujo financiamento, 
fiscalizador e empreiteiro 
ainda estão por ser defini-
dos pelos investidores.

Numa avaliação geral, 
a brigada de investidores 
estrangeiros mostrou-se 
surpresa com o actual ní-
vel de conservação do re-
cinto, no qual decorrem, 
contudo, rectificações de 

alguns defeitos de cons-
trução.

Recentemente foram 
reportados casos de van-
dalização de algumas pe-
ças no interior do parque, 
mas Nilsa Binda assegu-
rou-nos que essa situação 
foi devidamente ultrapas-
sada, depois de alguns in-
diciados terem sido enca-
minhados às autoridades 
policiais.

Sobre a limpeza, fez 
questão de realçar o papel 
que vem sendo desem-
penhado pela Associação 
de Combate ao Fecalismo 
(COFOCE), que trabalha 
na sensibilização da co-
munidade, concretamente 
no Bairro do Goto, contra 
este mal.

DOIS ginásios a céu aberto 
estão disponíveis para uso 
gratuito para actividades 
de fisioterapia, no cumpri-
mento da responsabilidade 
social do Parque de Infra-
-Estruturas Verdes, sob ges-
tão público-privada.

Numa primeira fase a 
Empresa Municipal do Rio 
Chiveve já manifestou in-
teresse neste sentido junto 
ao Hospital Central da Bei-
ra, cuja iniciativa poderá ser 

extensiva a mais unidades 
sanitárias da cidade.

A directora da EMERICH 
adiantou que já foi emitido 
o respectivo ofício à maior
unidade hospitalar do Cen-
tro do país, aguardando-se
pelo sua resposta.

“Também temos parques 
infantis que são para pessoas 
sem condições. A EMERICH 
vai criar visitas programadas 
três vezes por mês e vamos 
mandar meios de transporte 

para as crianças conhece-
rem este parque. Este em-
preendimento pertence a 
todos, independentemente 
da condição social de cada”, 
assegurou.

Binda sublinhou que os 
valores arrecados com as 
entradas visa, exclusiva-
mente, garantir a manu-
tenção da infra-estrutura. 
Reconheceu que não fosse 
essa necessidade tudo seria 
gratuito.

Responsabilidade social

Ganhos do empreendimento
AS infra-estruturas do Parque 
Verde foram implantadas para 
proteger as áreas de inun-
dações contra as acções que 
possam causar algum impacto 
ambiental negativo ao sistema 
de saneamento e drenagem da 
cidade da Beira.

O empreendimento de-
senvolve-se numa área total de 
47 hectares, dividida em qua-
tro bacias de drenagem, cuja 
zona de intervenção é de 19 
hectares. Absorveu durante a 
construção mais de 36 milhões 
de dólares (2,2 mil milhões de 
meticais).

Conta ainda com um com-
plexo de escritórios e salas de 
conferências, cinco parques 
infantis, muros-bancos e um 
anfiteatro a céu aberto.

Também foi instalado um 
mercado com 83 bancas, fun-
damentalmente para a venda 
de vegetais e produtos de pri-
meira necessidade.

O complexo tem igual-
mente uma torre de água com 
varandas panorâmicas, cami-
nhos pedonais e ciclovias para 

exercícios físicos, mobiliário 
urbano composto por bancos 
de descanso e mesas de pique-
nique. As vias têm iluminação 
pública e placas de sinalização 
e informação.

Conta ainda com escul-
turas, pinturas e murais de 15 
artistas nacionais e estran-
geiros bem como oito zonas 

de estacionamento.
Num ambiente natural, 

o parque gera benefícios so-
ciais e económicos directos e
indirectos ligados ao usufru-
to dos espaços, entre os quais 
as 38 lojas de conveniência.

O anfiteatro, com capa-
cidade de 300 espectadores, 
erguido por detrás da Casa 

dos Bicos e ao lado da Casa de 
Cultura, é o único local sob 
gestão directa da EMERICH.

Na Bacia-3 existe um jar-
dim botânico com plantas 
e flores nativas de origens 
africana, asiática e euro-
peia, cuja beleza natural 
comove a alma de qualquer 
visitante.

Roubos voltam a preocupar
OS frequentes roubos de telemóveis nos 
locais de maior concentração de viajan-
tes preocupam sobremaneira os mora-
dores da cidade da Beira. 

Entrevistada pelo nosso Jornal, 
Constância Francisco aponta que, neste 
momento, a situação acontece princi-
palmente nos terminais de transpor-
tes ferroviário - na Estação Central dos 
CFM - e rodoviário, concretamente dos 
transportes urbanos e interprovinciais.

João Gopane alinhou pelo mesmo 
diapasão, associando o problema ao 
que considerou de deficiente empenho 
da Polícia na manutenção da ordem e 
tranquilidade públicas. 

Já para Daúde Tomás, o problema de 
fundo é que os elementos que deviam 
garantir a segurança estão cada vez mais 
preocupados com a fiscalização rodo-
viária, na qual podem, segundo suas 
palavras, extorquir os automobilistas, 
principalmente os dos transportes se-
micolectivos de passageiros, “chapas”.

Mais longe foi Helena Buramo, se-
gundo a qual agora ninguém se preo-
cupa pela segurança das pessoas. Basta 
notar que os assaltos acontecem em 
plena luz do dia, disse.

Recordou que até há pouco tempo a 
situação estava controlada, mas agora 
os bandidos voltaram em força. “Pedi-
mos à Polícia para tentar travar esta si-
tuação”, rogou.

Constância Francisco João Gopane

Daúde Tomás Helena Buramo

O Parque Verde dinamiza a vida social e turística da cidade da Beira
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Nilsa Binda

Investidores têm na mente novos projectos

Ciclovias e equipamentos convidam a exercícios físicos

O espaço tem acolhido eventos diversos

outros locais de lazer aumen-
tou o leque de opções para as 
pessoas em termos de locais de 
lazer. 

Nestes termos, a entida-
de gestora das infra-estrutu-
ras avançou na promoção de 
eventos dentro daquele recin-
to, sobretudo desde o dia 30 de 
Abril passado, começando-se 
com uma feira gastronómica, 
concretamente na Bacia-1, 
entre o Cais-Manarte e o an-
tigo edifício da Televisão de 
Moçambique (TVM).

Já a Bacia-3, entre a Casa 
dos Bicos e o Campo de Golfo, 
acolheu a primeira excursão 
dos trabalhadores por ocasião 
das festividades do Dia 1 de 
Maio.

“Vamos inovar sempre na 
promoção de convívios e ou-
tro tipo de eventos”, prome-
teu Nilsa Binda, adiantando 
que a instituição está aberta 
a acolher outras iniciativas 
dos munícipes e/ou organi-
zações.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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A ESTAÇÃO Zootécnica de 
Chobela (EZC), no distrito de 
Magude, província de Mapu-
to, está a desenhar projectos 
que permitam a produção de 
receita, a partir de recursos 
ali existentes, tendo em vista 
aliviar o Estado nas despesas 
para o seu funcionamento. 

Trata-se de uma unidade 
experimental do Instituto de 
Investigação Agrária de Mo-
çambique (IIAM) criada com 
objectivo de gerar tecnologias 
sustentáveis para o desenvol-
vimento da produção agro-
-pecuária nas comunidades
dentro do seu raio de cober-
tura.

De acordo com Avelino 
Nhate, chefe da EZC, a ideia de 
gerar receitas nesta instituição 
de investigação em tecnologia 
agro-pecuária surge do apelo 
feito por Vitória Diogo, secre-
tária de Estado na província de 
Maputo, aquando da sua visita 

de trabalho àquele centro, na 
semana passada.

Nhate contou que Vitória 
Diogo orientou para o dese-
nho de um plano visando me-
lhorar as condições do centro, 
passando pela produção de 
receitas para suportar as des-
pesas.

O chefe da EZC disse ao 
“Notícias” que a instituição 
que dirige vai elaborar um es-
boço do plano de actividades 
contemplando a componente 
extensão e produção de recei-
tas a ser submetida à aprova-
ção das instâncias superiores.

Explicou que o proces-
so deve seguir estes trâmites 
porque, desde a sua fundação, 
em 1917, a estação nunca teve 
fins lucrativos, apostando na 
investigação e treinamento 
em tecnologias de agro-pe-
cuária, produção de conhe-
cimento e soluções tecnoló-
gicas para o desenvolvimento 

sustentável do agro-negócio, 
segurança alimentar e nutri-
cional.

Indicou que, por enquan-
to, existem três formas de ge-
rar dinheiro, nomeadamente 
através da venda de leite, feno 
e gado descartado.

Afirmou que neste me-
mento a EZC desenvolve ac-
tividades dinamizadoras da 
agro-pecuária, através do 
fornecimento de conheci-
mento técnico aos produtores 
familiares e comerciais, mo-
nitorando os recursos e tes-
tando novas tecnologias.

Referiu ainda que é da res-
ponsabilidade do centro dis-
ponibilizar material genético 
animal e vegetal aos produto-
res locais.  

A EZC conta actualmente 
com 470 animais, sendo 31 
búfalos, 150 bovinos de corte, 
40 vacas leiteiras, 175 capri-
nos e 74 ovinos.

WALTER MBENHANE

PARTE do dinheiro da Direc-
ção Nacional do Trabalho Mi-
gratório (DTM) destinado à 
materialização de projectos de 
reinserção social dos ex-mi-
neiros e/ou seus dependentes 
era usado para o pagamento 
de despesas de vários sectores 
do Ministério do Trabalho.

A informação foi revelada 
ontem pelo declarante Aníbal 
Lucas, antigo chefe da Direc-
ção de Administração e Fi-
nanças (DAF) no Ministério do 
Trabalho, ouvido no Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo 
no prosseguimento do julga-
mento do caso de desvio de 113 
milhões de meticais da DTM .

O declarante referiu, a tí-

tulo de exemplo, que o sector 
de Recursos Humanos teria 
usado mais de 500 mil meti-
cais dos ex-trabalhadores das 
minas na África do Sul para 
a aquisição de instrumentos 
musicais. 

Acrescentou que o valor foi 
também usado para patroci-
nar eventos de confraterniza-
ção por ocasião de despendida 
de funcionários reformados, 
comemoração de datas fes-
tivas, aquisição de cabazes e 
compra de motorizadas para 
os funcionários do Ministério.

No entanto, o declarante 
não conseguiu explicar à juíza 
da 10ª Secção, Evandra Ua-
musse, que está a julgar o caso, 
a relação destas despesas com 
os projectos de reinserção so-

cial dos ex-mineiros e/ou seus 
dependentes.

Por seu turno, Ana Ma-
tsinhe, também constituída 
declarante neste processo, na 
qualidade de  responsável pela 
Unidade Gestora Executora 
das Aquisições (UGEA) no Ins-
tituto Nacional de Emprego e 
Formação Profissional (INEFP) 
na altura dos factos, disse em 
resposta a uma pergunta do 
Tribunal que o concurso para 
a construção do bloco oficinal 
de Malema, na província de 
Nampula, foi atípico, porque 
tinha dois júris. 

Esclareceu que o primei-
ro, que presidiu, era compos-
to por outros funcionários do 
INEFP, entre os quais Cândido 
Manasse e Gabriel Manjule.

Os membros do júri traba-
lharam nas propostas e con-
cluíram que a Construções 
KuYaka não reunia requisitos 
para adjudicação pois não ti-
nha garantia provisória, tendo 
mais tarde apresentado um 
cheque não visado e em man-
darim, o que concorreu para a 
sua desqualificação. Assim, foi 
nomeado o segundo, porque 
os membros do primeiro não 
aceitavam mudar o relatório. 
Agostinho de Araújo, che-
fe do Departamento Central 
das Finanças no INEFP entre 
2013 e 2015,  igualmente de-
clarante, disse ao Tribunal que 
soube que a empresa Constru-
ções KuYaka foi apurada para 
a execução das obras, tendo 
sido paga parte do valor, cujo 

montante não se recorda, de-
pois da realização da primeira 
parte dos trabalhos.

Cândido Manassse, quarto 
declarante a ser ouvido pelo 
Tribunal, disse que foi vogal 
na comissão que apurou a em-
presa KuYaka, não se recor-
dando dos outros membros.

Adelino Navais, quin-
to declarante, então direc-
tor de Formação Profissional 
no INEFP, disse ter assistido 
à abertura das cartas, não se 
recordando se na condição de 
observador ou convidado do 
júri.

Questionado sobre a mu-
dança de júri, respondeu que 
não teve conhecimento da 
existência de um anterior-
mente.

MOÇAMBIQUE recebeu do Fundo Glo-
bal (FG) mais de 730 milhões de dóla-
res (46,7 mil milhões de meticais) para 
programas de prevenção e combate à 
malária, tuberculose e HIV & SIDA, três 
problemas com maior peso na saúde 
pública no país. 

O valor foi alocado ao Ministério da 
Saúde à Fundação para o Desenvolvi-
mento da Comunidade (FDC), à Visão 
Mundial (VM) e ao Centro de Colabo-
ração em Saúde (CCS) para um período 
de três anos (2021-2023). 

O presidente em exercício do Me-
canismo de Coordenação do País do 
Fundo Global (MCP), Francisco Mbo-
fana, referiu que Moçambique é o se-
gundo país, depois da Nigéria, dos 100 
seleccionados, que mais financiamen-

to recebeu desta organização interna-
cional. 

Explicou que tal se deve, em parte, 
ao reconhecimento de que a malária, o 
HIV & SIDA e a TB continuam um de-
safio importante no contexto nacional.   

Falando semana passada numa ses-
são de partilha de informação sobre o 
FG e MCP com profissionais de comu-
nicação social, Mbofana explicou que 
este financiamento, entre outros que o 
país tem vindo a receber dos parceiros, 
visa garantir o alcance da meta dos Ob-
jectivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) de eliminar estas três en-
fermidades como problemas de saúde 
pública até 2030.

Mbofana disse que Moçambique 
está num bom caminho no combate 

a estas doenças pois tem clareza dos 
principais desafios e possíveis soluções 
para ultrapassá-los. 

Avançou que há necessidade de 
mobilização geral para que cada um 
contribua com o seu saber e capacidade 
para o alcance dos objectivos traçados, 
uma vez que estas doenças, para além 
da componente de saúde, estão asso-
ciadas a questões sociais e culturais que 
precisam de ser levadas em considera-
ção. 

“Se cada um de nós contribuir 
podemos alcançar os ODS até 2030”, 
disse, acrescentando que no que diz 
respeito ao HIV& SIDA, por exemplo, 
houve progressos importantes, com 
84 por cento das pessoas infectadas a 
conhecer o seu sero-estado, dos quais 

75 por cento estão em tratamento an-
ti-retroviral e 66 atingiram a supressão 
viral.     

A anúncio dos fundos é feito num 
contexto em que, segundo Mbofana, o 
FG preparar-se para mobilizar fundos, 
numa reunião a ter lugar este ano nos 
Estados Unidos, para apoiar os países 
na luta contra a malária, TB, HIV & 
SIDA.  

“O Fundo Global mobiliza dinheiro 
usado de forma estratégica para pro-
duzir resultados. Por exemplo, em cada 
100 milhões de dólares espera-se evitar 
2,5 milhões de novas infecções nestas 
três doenças”, sustentou o presidente 
em exercício do MCP, realçando os re-
sultados alcançados na luta contra es-
tas doenças.  

O 
BISPO de Pemba pe-
diu à comunidade 
internacional para 
que não se esqueça 
da província de Cabo 

Delgado, cuja população des-
locada ainda precisa muito de 
ajuda humanitária.

Dom António Juliasse Fer-
reira Sandramo esteve domin-
go na Sé Catedral de Maputo 
a participar numa missa que 
serviu para os fiéis se despe-
direm, formalmente, dele. 
O religioso pediu o apoio e que 
todos orem por Cabo Delgado. 

“A insegurança prevalece, os 
deslocados internos ainda são 
muitos. Eu, pessoalmente, pe-
ço-vos, vós que me conheceis, 
a oração. A oração por mim 
e a oração pela paz”, disse. 
Depois, em entrevista à VOA, 
o bispo de Pemba disse que

Cabo Delgado ainda está mal 
e que a população desloca-
da precisa muito de ajuda.  
Para além de matar de forma 
bárbara, os terroristas destruí-
ram infra-estruturas sociais e 
económicas, sobretudo nos dis-
tritos a norte de Cabo Delgado.  

O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) não noti-
ficou, ontem, nenhum caso de infecção pelo 
novo coronavírus, num dia em que cinco pa-
cientes foram declarados livres da doença.

As estatísticas indicam que foram testa-
das 153 amostras de indivíduos suspeitos e 
contactos de casos positivos e taxa de positi-
vidade foi de zero por cento, enquanto a pro-
porção acumulada é de 17,15 por cento.

Os curados foram declarados na província 
de Gaza, o que reduziu para 39 o número de 
doentes em isolamento domiciliar ou trata-
mento nos centros de internamento. 

Entre segunda-feira e ontem não houve 
registo de alta hospitalar ou novo interna-
do por complicações respiratórias ligadas à 
doença. Apenas um paciente encontra-se 
internado nos cuidados intensivos numa 

unidade hospitalar da província de Manica, 
estando submetido a oxigeno-terapia.

O cumulativo de vítimas causadas pela 
Covid-19 mantém-se em 2201, não havendo 
registo de novos óbitos. 

Entretanto, 738 indivíduos maiores de 18 
anos,tomaram a primeira e segunda doses 
da vacina anti-Covid-19, elevando para 14,8 
milhões o número de pessoas vacinadas.

Até ontem 13,9 milhões tinham alcan-
çado a imunidade completa e 340.832 pro-
fissionais de saúde, idosos, doentes crónicos 
e grupos de alto risco haviam tomado a dose 
de reforço para restaurar a sua protecção.

A taxa de cobertura vacinal está agora 
situada em 91,4 por cento dos 15,2 milhões 
previstos no Plano Nacional de Imuniza-
ção.

À COMUNIDADE INTERNACIONAL

Bispo de Pemba pede 
para que não se esqueça 
de Cabo Delgado

Centro de deslocados em Cabo Delgado

Entre as infra-estruturas, há 
igrejas e residências perten-
centes aos religiosos católicos.  
O prelado diz que, por en-
quanto, ainda não há pla-
nos para reconstruir as re-
feridas infra-estruturas.  
“O mais grave é Muidumbe, 
porque a igreja e a casa dos 
padres tínhamos lá rádio co-
munitária, tudo isso ficou des-
truído. Então, ali, certamente 
que vamos precisar de muito 
investimento para reerguer a 
missão paroquial. E também 
em Mocímboa da Praia temos 
a igreja destruída”, contou.  
A celebração eucarística foi 
presidida pelo arcebispo de 
Maputo, Dom Francisco Chi-
moio, na presença de outros 
membros da Conferência Epis-
copal de Moçambique, que ali 
foram se despedir de um filho 
da casa. 

Dom Juliasse foi ordenado 
bispo em Fevereiro de 2019, 
na Sé Catedral de Chimoio, 
em Manica, tendo depois sido 
nomeado bispo auxiliar de Ma-
puto, onde esteve três anos. 
No ano passado foi indicado 
como administrador apos-
tólico da Diocese de Pem-
ba e em Março deste ano o 
Papa Francisco nomeou-
-o, definitivamente, bispo.
Dom António Juliasse Ferreira
Sandramo sucede no cargo o
brasileiro Luiz Fernando Lisboa.

ROMBO NA DTM

Dinheiro dos mineiros
pagava despesas alheias

País sem novos
casos de Covid-19

Zootécnica de Chobela 
projecta meios
de produção de receita

Búfalos criados na Estação Zooténica de Chobela

O GOVERNO continuará a 
dar o apoio necessário para 
o exercício da profissão de
engenheiro, quer através da
modernização do quadro le-
gal, assim como através de
provimento de espaço pró-
prio para que os engenheiros
moçambicanos possam de-
senvolver a sua profissão sem
constrangimentos.

A promessa foi feita pelo 
Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, em mensagem 
enviada ao nosso Jornal por 
ocasião do 3 de Maio, Dia Na-
cional do Engenheiro.

Segundo o PR, ser enge-
nheiro é ser o projector de 
esperanças e concretizador 
de sonhos, usando a ciência, 
a criatividade e sobretudo o 
humanismo para gerar estru-
turas e infra-estruturas que 
garantem o funcionamento 
de uma sociedade.

Porém, refere a mensa-
gem, nesta época em que 
estamos, onde a roda já está 
projectada e concretiza-

da, o engenheiro não deve 
se intimidar, deve ser um 
inovador, questionando as 
práticas assentes como pa-
radigmáticas, através da 
busca de uma nova visão do 
mundo, sempre acreditando 
que há uma forma melhor ou 
mesmo diferente de fazer as 
coisas.

“Por isso o nosso enge-
nheiro moçambicano é hoje 
desafiado a aprimorar a sua 
técnica, não só em termos de 
estética ou qualidade, mas 
também em termos de segu-
rança, resiliência e principal-
mente do custo, tomando em 
conta que está num país ainda 
na rota do desenvolvimen-
to, procurando melhorias na 
solução de habitação, sanea-
mento básico, transportes, 
infra-estruturas urbanas, 
participando activamente no 
processo de industrialização, 
entre outras”, indica a men-
sagem.

Por outro lado, acrescen-
ta, o nosso país consta no 

mapa dos países mais vul-
neráveis aos efeitos das mu-
danças climáticas e vítima de 
repetidos desastres naturais 
que trazem um desafio cons-
tante à nossa engenharia. A 
engenharia nacional deve 
ajustar-se a estas caracte-
rísticas naturais, através da 
adaptação da sua técnica 
para o provimento de um 
produto capaz de resistir a 
estas catástrofes naturais e 
ambientais.

Encorajamos ainda esta 
classe a não parar de buscar 
soluções inovadoras para os 
vários desafios que afectam o 
nosso país e que contribuam 
de forma impactante para 
que o país tenha infra-estru-
turas e estruturas condignas 
e sustentáveis.

Parabéns a todos enge-
nheiros que exercem esta no-
bre actividade no nosso país e 
aos também aos engenheiros 
moçambicanos trabalhando 
fora do país, embaixadores 
da nossa pátria.

PR saúda engenheiros
PELO DIA NACIONAL

COMBATE À MALÁRIA, TB E HIV & SIDA

Alocados mais de 700 milhões de dólares 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Quarta-feira, 4 de Maio de 2022

PUBLICIDADE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL SUL

ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 6 de Maio de 2022, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade Tributária de 
Moçambique, vai se proceder à venda de mercadoria abaixo indicada em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. Os 
arrematantes depositarão imediatamente 10% acrescidos ao valor da arrematação de cada lote de mercadorias postas em 
praça, nos termos do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.    

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no parágrafo anterior, a 
adjudicação será diferida aos proponentes seguintes na ordem decrescente até ao valor mínimo proposto pelas Alfândegas. 
Os arrematantes deverão se fazer presentes no local do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início da arrematação, 
munidos do seu NUIT. Os consignatários das mercadorias ou seus representantes legais, querendo, podem retirar as suas 
mercadorias anunciadas para venda, mesmo depois do início do leilão, desde que os respectivos lotes ainda não tenham sido 
colocados em praça, segundo o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.

De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no recinto do Porto de Maputo, devendo-se observar as medidas de 
prevenção contra a Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial no 14/2022, de 20 de Abril. 

TIMAR-AUTO, 2ª PRAÇA     6/5/2022 – 10.00 HORAS (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

Lote Consignatário Marca/Modelo Nº Do Chassis Situação Valor De Arrematação

01 SABUNIUMA LOGISTICS & SERVICES
Nissan Dualis
(Ano 2010)

KNJ10-214762 Demorada 257.983,10MT

02
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 

MAPUTO
Honda Stream   

(Ano 2006)
RN6-1001932 Demorada 255.323,48MT

03 CECÍLIA FERNANDO MUNHERE
Toyota Sienta 
(Ano 2008)

NCP81-5055208 Demorada 119.312,89MT

04 HÉLIO ARLINDO UAMUSSE
Toyota Wish
 (Ano 2009)

ZGE25-0002594 Demorada 303.196,63MT

05
ISABEL CATICA AGOSTINHO 

MAHUMANE
Toyota Auris 
(Ano 2009)

NZE151-1065355 Demorada 146.158,29MT

06
GELA DA CONCEIÇÃO ANTÓNIO 

FRANCISCO
Toyota Rush
(Ano 2008)

J200E-0025421 Demorada 185.987,73MT

07
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 

MAPUTO
Toyota Coaster

(Ano 2003)
HZB50-0111872 Demorada 617.675,06MT

08 QASIM MOTORS, LDA
Nissan Dualis
(Ano 2008)

KNJ10-001778 Demorada 244.685,00MT

09 STELIO JORGE  MUIANGA
Toyota Auris
 (Ano 2008)

NZE151-1060782 Demorada 109.051,54MT

10  RIGHT CHOICE INVESTMENT LTD
Mercedes Viano

(Ano 2006)
WDF63981323663039 Demorada 367.805,85MT

11 DAVID MOISES MAGAIA
Audi TT      

(Ano 2005)
TRUZZZ8N561003728 Demorada 361.959,21MT

TIMAR, 2ª PRAÇA           6/5/2022 – 10.00 HORAS (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

Lote Consignatário Designação da Mercadoria Quantidade Situação Valor de Arrematação

01 VELOSO CONSTRUÇÕES, LDA
Prumos usados 
(500 unidades)

Contentor 20´ 
MOCU2234650

Demorada 221.188,63MT

Maputo, aos 29 de Abril de 2022
O Director Regional Sul

(Ilegível)

DESABADO EM MARÇO

Muro dos Aeroportos 
ainda não foi reconstruído

P
ARTE do muro de 
vedação da empresa 
Aeroportos de Mo-
çambique (AdM), 
em Nampula, que em 

Março desabou e tirou a vida 
da duas pessoas no Bairro de 
Namicopo, ainda não foi re-
construída. 

Os moradores circunvizi-
nhos estão preocupados, pois 
receiam que o muro possa de-
sabar em toda a sua extensão, 
por estar “cansado”.

As duas pessoas encontra-
ram a morte quando circula-
vam na via pública próximo 
do muro, que caiu por efeitos 
de “fenómenos anormais e 

imprevisíveis” causados por 
chuvas e ventos atípicos in-
tensos que fustigaram, du-
rante três horas, a cidade de 
Nampula, segundo justificou 
a empresa.

Os Aeroportos de Moçam-
bique disseram, na altura, que 
contribuiu ainda para a queda 
do muro o facto de os residen-
tes nas zonas circunvizinhas 
depositarem regularmente 
lixo no interior do perímetro 
aeroportuário. 

A empresa garantira que o 
muro, com potencial de de-
sabamento, seria demolido e 
construídas novas infra-es-
truturas robustas bem como 

será reforçado o patrulha-
mento policial, em coorde-
nação com a comunidade, 
para evitar que a população 
circunvizinha deposite o lixo 
naquela zona.

A nossa Reportagem es-
teve ontem no local, quan-
do passa justamente um mês 
após a ocorrência, e consta-
tou que os trabalhos ainda 
não iniciaram, muito menos 
foi colocado ali contentor 
para depósito de resíduos só-
lidos.

Os residentes da zona 
continuam a atirar lixo para 
dentro do recinto aeroportuá-
rio como alternativa à falta de 

contentor, o que pode consti-
tuir perigo à navegação aérea.

Marta Cesário, munícipe, 
reconhece o perigo, no en-
tanto pede a quem de direito 
a colocação de contentores 
na zona ou criação de espaços 
para a deposição de lixo. 

Observou, porém, que de-
vido às construções desorde-
nadas não há espaço onde o 
lixo pode ser depositado.  

“Estamos mal com este 
muro. Se cair mais chuva ou 
se fizer vento forte a vedação 
vai desaparecer. Há que olhar 
para a situação e resolver o 
problema o mais rápido possí-
vel”, apelou.

Parte do muro de vedação dos Aeroportos que desabou na sequência das chuvas ainda não foi reconstituída

O EXERCÍCIO da liberdade de 
imprensa na província de Nam-
pula ainda não responde, de 
forma cabal, às expectativas dos 
profissionais de diversos órgãos 
de comunicação social nesta re-
gião do país.

Esta apreciação foi feita por 
profissionais de comunicação 
social a propósito do Dia Mun-
dial da Liberdade de Imprensa, 
ontem assinalado, que destacam 
o facto de encontrarem entraves
no acesso às fontes de informa-
ção.

Entretanto, os jornalistas 
destacam o facto de estar-se a 
progredir no que diz respeito ao 
aumento das empresas de comu-
nicação social em Nampula e no 
resto do país.

Albano Xavier, jornalista da 
Rádio Moçambique (RM), afir-
mou que a liberdade de imprensa 
continua a constituir um grande 
desafio para os profissionais de 
comunicação social, sobretudo 
na componente de acesso à in-
formação para o consumo pú-
blico. 

Na sua análise, esse fenóme-
no contraria a Lei Fundamental 

do país, no geral, e a lei que esta-
belece os princípios para o exer-
cício da profissão de jornalista 
em Moçambique, em particular.

Defendeu, por isso, a neces-
sidade de se promoverem deba-
tes sobre a profissão de jornalista 
e o direito à informação em Mo-
çambique, envolvendo diversos 
sectores da sociedade.

Por seu turno, Rosa Ingua-
ne, da Agência de Informação de 
Moçambique (AIM), assinalou o 
aumento dos órgãos de comuni-
cação social de imprensa escrita, 
televisiva e radiofónica na pro-
víncia. 

Lamentou, porém, a falta de 
sustentabilidade de alguns deles, 
seja de natureza técnica ou eco-
nómica, e referiu-se a exemplos 
de episódios de falta de contratos 
de trabalho, má remuneração e 
falta de canalização de descontos 
à Segurança Social por parte de 
algumas entidades patronais, o 
que, na sua apreciação, constitui 
uma violação aos direitos funda-
mentais destes profissionais.

Sublinhou que a falta de 
sustentabilidade económica de 
alguns órgãos de informação 

tem levado alguns dos seus pro-
fissionais a enveredar por com-
portamentos que ferem a ética e 
deontologia profissionais.

O editor do jornal Ikweli, 
Aunício da Silva, apontou avan-
ços e recuos no exercício da li-
berdade de imprensa. Segundo 
afirmou, há ainda limitações no 
acesso às fontes de informação, 
o que se verifica muitas vezes
quando a matéria abordada não é 
do interesse da entidade.

Assim, defende o aprimora-
mento da legislação como estra-
tégia de garantir pleno exercício 
da liberdade de imprensa.

Por seu turno, José Arlindo, 
operador de câmara da Televi-
são de Moçambique (TVM), ob-
servou que algumas instituições 
ainda não têm o completo domí-
nio do papel do jornalista na so-
ciedade, daí que optam por não 
se abrirem para a devida canali-
zação de informação. Pede, por 
isso, que haja um permanente 
contacto entre os diferentes in-
tervenientes da área bem como 
capacitações conjuntas ,para 
permitir melhorias no ambiente 
laboral.

CONSIDERAM JORNALISTAS

Persistem desafios
no exercício da liberdade
de imprensa

AS fontes de informação de-
vem estar disponíveis a canalizar 
informação de interesse público 
sempre que solicitada pelos ór-
gãos de comunicação social em 
Nampula.

O alerta foi feito pelo gover-
nador Manuel Rodrigues, que 
falava na saudação aos jornalistas 
baseados nesta parcela do país, 
por ocasião da efeméride.

Manuel Rodrigues chamou 
ainda atenção aos gestores pú-
blicos para que compreendam a 
dinâmica jornalística e, sempre 
que devidamente solicitados, 
prestem informação em tempo 
útil de modo que os moçam-
bicanos, principalmente os re-
sidentes em Nampula, possam 
estar devidamente informados 
e, deste modo, tomem decisões 

conscientes e importantes para o 
desenvolvimento do país. 

Frisou que a liberdade de 
imprensa é um dos mecanismos 
mais importantes para o exercí-
cio da cidadania e o aprofunda-
mento da democracia participa-
tiva e destacou que um cidadão 
informado está em melhores 
condições de contribuir para o 
bem da sua comunidade.

Fontes devem prestar 
informação em tempo real

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO, IP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, IP convida empresas interessadas elegíveis a apresentarem propostas fechadas,

para os concursos indicados abaixo:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso na Secretaria do  Instituto

Nacional de Inspecção do Pescado, IP, sita na Rua do Bagamoyo, nº 143, R/C, em Maputo.

3. O conjunto completo de documentos do concurso poderá ser adquirido pelos interessados no endereço acima indicado, mediante

apresentação do endereço electrónico do concorrente.

5. Este anúncio rege-se 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.

Nº do concurso Objecto Modalidade Data-limite e 
hora de entrega 
das propostas

Data-limite e hora 
de abertura das 

propostas

37A001141CC02/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível   – 
Inhambane

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC03/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível  – 
Sofala - Beira

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC04/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível  – 
Manica - Chimoio

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC05/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível  – Tete Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC06/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível   – 
Zambézia - Quelimane

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC07/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível  – 
Nampula - Angoche

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC08/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível  – 
Niassa - Lichinga

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC09/2022 Contratação de serviços para fornecimento de combustível  – 
Cabo-Delgado

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
10.00 horas

-

37A001141CC003/2022 Contratação de serviços de manutenção de viaturas 
Multimarcas e fora do INIP, IP  

Concurso por 
Cotações

9/5/2022
11.00 horas

-

37A001141CL002/20 Contratação de Empresa para fornecimento de vestuário 
para os Funcionários do INIP, IP (uniforme para auxiliares 

Administrativos, camisetes e bonés para dia festivos)

Concurso Limitado 16/5/2022
11.00 horas

16/5/2022
11.15 horas

A Chefe da Repartição de Aquisições

(Ilegível)

3865

C
OMBATENTES da 
luta de libertação na-
cional em Marrupa, 
província do Niassa, 
pedem  melhoria de 

assistência médica e medica-
mentosa, e regularização do 
pagamento de subsídios por 
morte e despesas funerárias.

O pedido foi expresso na 

semana passada, no decorrer 
do encontro que o secretário 
de Estado no Niassa, Dinis 
Vilanculo, orientou com os 
combatentes residentes no 
distrito de Marrupa, por oca-
sião da sua visita de trabalho 
àquela parcela do país.

Luís Canhiro, que falava 
em representação dos com-

batentes disse que a assistên-
cia médica é um direito mas, 
infelizmente, enfrentam sé-
rias dificuldades para aceder, 
sobretudo nos momentos 
mais difíceis do  estado de 
saúde.

Assim, apelou ao Gover-
no para instruir o sector da 
Saúde a aprofundar cada vez 

mais os mecanismos de pres-
tação plena de assistência 
médica e medicamentosa aos 
mais de setecentos comba-
tentes daquele distrito. 

Outra preocupação da-
quela classe social relacio-
na-se com o atraso que ainda 
se verifica no pagamento dos 
subsídios por morte e despe-

MARRUPA

Atraso de benefícios 
inquieta combatentes  

sas funerárias aos seus fami-
liares. Segundo Luís  Canhiro 
o pagamento daquelas des-
pesas tem acontecido mais
de um ano após a morte do
combatente, situação que
cria descontentamento por
parte dos parentes do finado
e que pedem um esforço su-
plementar visando encontrar
uma solução rápida e satisfa-
tória.

Por seu turno, José Ma-
nuel, director provincial do 
Serviço de Saúde no Niassa, 
que integrava a comitiva do 
secretário de Estado, disse 
que o sector que dirige tra-
balha arduamente com vista 
a assegurar a introdução da 
caderneta do combatente. 

A estratégia visa funda-
mentalmente assegurar o 
acesso rápido aos medica-
mentos prescritos pelos clí-
nicos nas consultas conce-
didas aos combatentes e seus 
dependentes. 

José Manuel reconheceu 
que devido à fragilidade do 
sistema de gestão de medi-
camentos destinados à pres-
tação de assistência aos com-
batentes no Niassa, alguns 
funcionários do seu sector 
protagonizam desvios para 
fins próprios. No entanto, 
segundo prometeu, as falca-
truas têm dias contados.

O director provincial dos 
Serviços Provinciais de Eco-
nomia no Niassa, Miguel Ma-
riano, disse que a celeridade 
no pagamento de subsídios 
por morte e despesas fune-
rárias passa pelo reforço do 
orçamento para aquelas duas 
rubricas porquanto a morte é 
imprevisível.

Combatentes do distrito de Marrupa pedem celeridade no pagamento de subsídios

VOLVIDOS quatro anos após 
a morte de Afonso Dhlaka-
ma, a Renamo promete con-
tinuar a seguir os ideais do 
seu líder, ao mesmo tempo 
que defende que o Estado 
deve-o declarar herói nacio-
nal, argumentando que “ele 
foi o grande obreiro da paz e 
democracia multipartidária” 
no país.

Por ocasião da sua mor-
te, ocorrida a 3 de Maio de 
2018, na serra da Gorongosa, 
em Sofala, vítima de doença, 
membros e simpatizantes da 
segunda maior força política 
no país, incluindo admira-
dores dos ideais de Dhlaka-
ma, pararam ontem para re-
cordar a vida e obra daquele 
que durante anos foi consi-
derado líder da oposição mo-
çambicana.

Em conferência de im-
prensa, em Maputo, o pre-
sidente da Renamo, Ossufo 

Momade, prometeu que a 
perdiz continuará a ser fiel 
seguidora da pessoa e dos 
ideais de Afonso Dhlakama.

“A sua partida prematu-
ra criou um vazio que jamais 
será preenchido. Chorámos 
sim, mas a sua determinação, 
vontade e amor pelo nosso 
povo transformaram as nos-
sas lágrimas em força e ins-
piração para continuarmos 
a empunhar, com firmeza, a 
bandeira da democracia, um 
legado que nos deixou”, afir-
mou Momade.

No seu discurso, Ossufo 
Momade disse que a melhor 
maneira de recordar e ho-
menagear Dhlakama passa, 
também, pela vitória da Re-
namo nas eleições de 2023 e 
2024, chamando a atenção 
dos membros para a necessi-
dade de se prepararem para o 
efeito.

Segundo o presidente da 

Renamo, os membros des-
ta formação política devem 
relembrar o seu líder com a 
consciência de que a gover-
nação do país é um impera-
tivo, pelo que os exortou a 
continuarem unidos e foca-
dos nos interesses das popu-
lações, 

Acrescentou que a ho-
menagem e imortalização 
devem também consistir em 
tornar o “partido cada vez 
mais forte para continuar-
mos a resistir aos obstáculos 
que nos são impostos per-
manentemente pelos nossos 
adversários políticos”, disse.

A mensagem escolhi-
da para as celebrações do 
4.º aniversário da morte de
Afonso Dhlakama exalta um
homem que dedicou a sua
vida para a democratização
do país, e a Renamo entende
que “recordá-lo é fortificar a
democracia”.

QUATRO ANOS APÓS A MORTE

TERRORISMO EM CABO DELGADO

Renamo firme nos 
ideais de Dhlakama

Falta de oportunidades pode
propiciar aliciamento de jovens
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 Ossufo Momade, presidente da Renamo

A FALTA de oportunidades 
como emprego, formação e 
outras iniciativas ocupacionais 
que assegurem a sua inclusão 
nos processos de desenvol-
vimento do país são, alega-
damente, fragilidades que os 
terroristas em Cabo Delegado 
aproveitam para aliciar os jo-
vens a engrossarem as suas fi-
leiras. 

A conclusão é de um de-
bate regional norte sobre o 
papel dos jovens na prevenção 
do extremismo violento, ha-
vido recentemente na cidade 
de Nampula. No evento, mui-
tos jovens deixaram clara a 
sua visão sobre a necessidade 
de serem parte integrante da 
construção do país, para que 
não sejam vulneráveis a qual-
quer tipo de aliciamento, como 

aquele que está a acontecer na 
província de Cabo Delgado, 
protagonizado pelos terroris-
tas. 

Asseguraram, contudo, 
que eles não aceitam o alicia-
mento, porque estão cientes 
de que o que está a acontecer 
neste momento em Cabo Del-
gado é um mal que tem como 
objectivo fundamental travar o 
desenvolvimento do país.

Azarias de Fátima, de 
Nampula, disse ser com mui-
ta tristeza e preocupação que 
tem acompanhado que mui-
tos jovens são recrutados por 
bandidos que actuam em Cabo 
Delgado. Para ele, a falta de 
oportunidades não pode jus-
tificar que os jovens aceitem 
lutar ao lado dos terroristas, 
pois estes querem apenas ma-

tar pessoas inocentes e destruir 
infra-estruturas económicas 
e sociais, tornando ainda mais 
distante o seu sonho.    Arman-
do Zacarias, do Niassa, admi-
tiu ser verdade que o elevado 
índice de desemprego leva ao 
aliciamento de alguns jovens. 
Porém, disse, os jovens da pro-
víncia do Niassa não aceitam a 
instrumentalização. 

Acrescentou que o terroris-
mo é um grande mal que veio 
para destruir o país. Por isso, 
ele vai continuar a sensibilizar 
os jovens da província para se 
distanciarem dos terroristas.

Entretanto, Dércio Alfaze-
ma, do Instituto para a Demo-
cracia Multipartidária (IMD), 
promotor do evento, disse 
que além de oportunidades de 
emprego, é necessário dotar e 
capacitar os jovens de conhe-
cimentos, através da forma-
ção, para que sejam resilientes 
a aliciamentos para agendas 
que têm como objectivo fun-
damental colocar em causa 
o desenvolvimento do país,
como está a acontecer em Cabo 
Delgado.

“Os terroristas exploram as 
fragilidades existentes no pro-
cesso de integração dos jovens 
nos planos de reconstrução de 
Cabo Delgado e nos grandes 
projectos em implementação 
no país, em particular naquela 
província”, afirmou.

Nampula é a província que 
alberga maior número de des-
locados dos ataques terroristas, 
com mais de 60 mil pessoas 
nesta condição, na sua maioria 
acomodadas no centro de Cor-
rane, distrito de Meconta.  

Jovens querem participar no desenvolvimento do país

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA  DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS  PROVINCIAIS  DE REPRESENTAÇÃO  DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DOS COMBATENTES 

Repartição  das Aquisições     

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO
O Serviço  Provincial dos Combatentes comunica a V. Excia  que o Concurso Público com Refª n° 60K000151/CC/N°10/RA/
SPC/2022, para fornecimento de serviços de catering, publicado no matutino "Notícias" no dia 22 de Abril de 2022, ficou 
Deserto por falta de comparência dos concorrentes.

Sem mais assunto  de momento,  subscrevo-me com consideração. 

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

REPARTIÇĀO PROVINCIAL DE GESTĀO, EXECUÇĀO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS (RPGEAC)

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. A Direcção Provincial de Saúde de Tete convida pessoas singulares, micros, pequenas e médias
empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e
Prestadores de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas para execução de manutenção,
reparação e substituição de acessórios para viaturas.

Concurso Modalidade de  
Contratação Objecto Data de aber-

tura

Validade 
das Pro-
postas

Provável data 
de anúncio 

de posiciona-
mento

Garantia
Provisória

N.º 58F001761/
CL/007/2022

Concurso
 Limitado

Execução de manuten-
ção, reparação e subs-
tituição de acessórios 

para viaturas

16/5/2022
 às 9.15 horas

90 Dias
19/5/2022

 às 9.00 horas
N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concursos
ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito 
directo no BIM (na conta nº 486503016- RECEITA DA UGEA).

3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura das
mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo  e a sessão de abertura será nas horas
indicadas no quadro acima, na presença de concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço: Direcção Provincial de Saúde de Tete, RPGEAC 

Bairro Josina Machel, Rua Kwame Krumah, Cidade de Tete

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.

Tete, aos 21 de Abril de 2022

Autoridade Commpetente

(Ilegível)

2505

291

47

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 

E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que JOÃO 
MANUEL PANINGA, natural 
de Maputo e residente na 
Matola, no Bairro de Infulene, 
quarteirão 22, casa nº 517, 
requereu autorização para 
mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome completo 
de WILSON MANUEL PANINGA.

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 22 de Abril de 
2022

O Director Nacional

Arafat Nadim de Almeida 
Jumá Zamila

(Conservador e Notário 
Superior)

O 
GOVERNO reafirma 
o compromisso de
preservar o exercício
pleno do direito à li-
berdade de expressão

e imprensa e, também, o apoio 
incondicional aos profissionais 
de comunicação social na ár-
dua tarefa de informar e formar 
a sociedade.

O compromisso foi assu-
mido pelo Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, que falava na 
conferência nacional, alusiva 
às comemorações do Dia Mun-
dial da Liberdade de Imprensa 
ontem assinalado.

Nivagara assinalou que 
o país tem estado a registar
progressos consideráveis no
alcance da liberdade de im-
prensa desde a aprovação da
Lei n.o 18/91, de 10 de Agosto,
comummente conhecida por
Lei de Imprensa. 

O exemplo, segundo o mi-
nistro é o aumento do número 
de órgãos de informação regis-
tados que totalizam cerca de 
800 entre televisões, rádios, 
jornais e outros, o que reflecte 

uma diversidade de ideias e li-
nhas editoriais.

O aumento do número de 
órgãos de informação regista-
-se num momento em que as
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), associadas
à digitalização, influenciam, de 
forma determinante, as práti-
cas de jornalismo na actuali-
dade.

Daniel Nivagara chama 
atenção para a necessidade de 
uma reflexão da classe jorna-
lística sobre a função social e o 
seu papel como agente trans-
formador da sociedade, para 
uma harmoniosa transição de 
Moçambique para a sociedade 
de informação.

Detalhando sobre a fun-
ção do jornalista, o governante 
destacou a missão de fazer uma 
promoção e indução de valores 
de cidadania e patriotismo no 
seio da sociedade, alertando 
sobre a necessidade de defesa 
da democracia e de combate 
a todas as formas contrárias à 
unidade nacional, à promoção 
da paz e ao desenvolvimento.

“Queremos encorajar a 

comunicação social a tomar 
posições mais ousadas que vi-
sem informar e formar cada 
vez mais e melhor as nossas 
populações pela extensão do 
nosso imenso território nacio-
nal e, que coloquem no centro 
da sua atenção profissional o 
desenvolvimento da sociedade 
moçambicana”, disse.

O ministro sublinhou a 
necessidade de se preservar a 
actividade da classe, empreen-
dendo acções concretas para 
desmascarar e reduzir o fenó-
meno das designadas “fake 
news”, que descredibiliza o 
trabalho do jornalista e anula 
o esforço geral para a edifica-
ção de uma sociedade cada vez
mais informada.

A conferência nacional 
alusiva às comemorações do 
Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa decorreu sob o lema 
“O Jornalismo e as Liberdades 
Fundamentais da Era Digital” 
e foi organizada pelo Misa-
-Moçambique e o Conselho
Superior da Comunicação So-
cial (CSCS).

Intervindo na ocasião, o 

presidente do Misa-Moçambi-
que, Fernando Gonçalves, dis-
se que os perigos que o jorna-
lismo enfrenta nesta era digital 
estão associados a forma como 
as TIC são usadas e que de for-
ma abusiva podem influenciar 
na percepção da mensagem.

Segundo Gonçalves, o jor-
nalismo está cada vez mais 
dependente das tecnologias de 
comunicação para a recolha, 
processamento e transmissão 
da informação.  Assim chama 
atenção para o seu uso, respei-
tando os princípios democráti-
cos e os direitos fundamentais.

Por seu turno, o presiden-
te do Conselho Superior de 
Comunicacao Social (CSCS),  
Rogério Sitoe, afirmou que al-
gumas vezes não se dá impor-
tância de que a liberdade de 
imprensa é fundamental para 
se viver de forma plena a de-
mocracia.

Explicou que o órgão que 
dirige está preocupado com a 
prevalência de relatos de tra-
tamento inapropriado de jor-
nalistas no exercício das suas 
funções.

Governo reitera
compromisso
com liberdade de imprensa

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa celebrado com foco na era digital

NO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Frelimo destaca papel
da comunidade muçulmana
A FRELIMO exorta a comuni-
dade muçulmana a empenhar-
-se, de forma contínua, no
aumento da produção e produ-
tividade para que o país usufrua 
do crescimento económico que 
contribua para a melhoria da
vida de todos os moçambica-
nos. A exortação consta de um
comunicado de imprensa en-
viado ao “Notícias” por ocasião 
do fim do Ramadão, a festa do
Eid al-Fitr, assinalado segun-
da-feira.

Na mesma mensagem, a 
Frelimo louva a comunidade 
muçulmana ao repudiar vee-
mentemente os actos macabros 
protagonizados por terroristas 
no norte da província de Cabo 
Delgado, evocando a religião.

O partido no poder diz estar 
a notar com satisfação a mo-
bilização de apoios em bens, 
utensílios, materiais de cons-
trução e conforto moral por 
parte da comunidade islâmica 
àqueles que sofrem o tormento 
dos terroristas na zona norte-
nha de Cabo Delgado.

“Queremos manifestar o 
nosso carinho especial para 
com a comunidade islâmica 
pela sua entrega na educação 
moral e escolar aos futuros per-
cursores da nação moçambica-
na”, indica o comunicado.

A Frelimo considera que a 
comunidade islâmica em Mo-
çambique tem contribuído em 
larga medida, no crescimento 
dos índices macroeconómicos, 
através da sua participação na 
indústria, comércio, prestação 
de serviços, entre outras.

Segundo o mesmo comu-
nicado, a Frelimo reconhece 
ainda o contributo da comu-
nidade muçulmana na preven-

ção e combate à pandemia da 
Covid-19.

Para a Frelimo, o Islão é 
uma religião que valoriza a in-
teracção social, por isso, junta-
-se a todos os crentes nesta
nobre missão demonstrada no
período do Ramadão, de de-
voção a Allah, renovação da fé,
prática de actos de solidarieda-
de para os mais necessitados,
promoção de valores de bon-

dade, perdão e tolerância.
 “A Frelimo deseja à comu-

nidade muçulmana e a todos os 
crentes do Islão uma boa pas-
sagem do Eid al-Fitr, dia con-
sagrado ao fim do Ramadão”, 
sublinha o comunicado.

Eid al-Fitr assinala o fim do 
Ramadão, um mês marcado 
pelo sagrado jejum por parte 
dos concidadãos que profes-
sam a religião muçulmana.

A Frelimo louva posição da comunidade muçulmana

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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ANÚNCIO DE VAGA
(M/F)

A Kudumba Investments, Lda, pretende contratar para o seu quadro de pessoal 

um Gestor de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Controlo de Qualidade, 

para a sua Delegação de Maputo, na sequência da abertura de uma vaga.

Constituem requisitos de elegibilidade:

 Formação essencial - Certificado Geral NEBOSH ou Qualificação seme-

lhante;

 Nacionalidade moçambicana;
 Residente em Maputo;

 Idade compreendida entre os 30 e 45 anos;

 Cinco anos de experiência na área em referência;

 Domínio de informática na óptica do utilizador (Microsoft Office);
 Habilidades interpessoais e de comunicação;
 Fluente nas línguas portuguesa e inglesa;

 Ter disponibilidade para viajar;

 Carta de Condução de Ligeiros.

Constituirá vantagem ter experiência nas normas ISO 9001, ISO14001 e 
OHSAS 18001 e capacitação em i) Primeiros Socorros (nível básico), ii) Oficial 
de Protecção Radiológica, iii) Prevenção de Incêndios e Gestão de Riscos, iv) 
Sistemas de Gestão Ambiental e v) IOSH ou CMIOSH.

Documentos a apresentar no acto da candidatura: 

 Carta de apresentação;

 Currículo Vitae;

 Cópia de BI;
 Cópia da Carta de condução;

 Declaração de residência;

 Certificados de trabalho das empresas que constarem do CV, bem as-

sim como cartas de referência das mesmas;

 Cópia autenticada do Certificado de habilitações literárias e Certifica-

dos de formação;

 Certificado de Registo Criminal actualizado.

A Empresa oferece remuneração competitiva e pacote de benefícios. 

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas em envelope fechado, 
à atenção do Administrador para a área das Operações, na sede da mesma, sita 
na Rua de Bagamoyo, n.° 366, Cidade de Maputo, até às 16.00 horas do dia 
27/5/2022.

4043

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ESCRITÓRIOS DE MAPUTO DA SASOL
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E ANÚNCIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A Sasol Petroleum Temane Lda. (SPT), uma 
subsidiária da Sasol Exploration and Production Pvt 
LTD (SEPI), gere os interesses a montante do Grupo 
em activos de petróleo e de gás natural. A SEPI está 
activa em empreendimentos de petróleo e gás em 
países espalhados pelo mundo, nomeadamente 
em Moçambique, na África do Sul, Gabão, Austrália, 
Nigéria e Canadá.

A Sasol está a desenvolver e operar reservatórios 
em Moçambique, na Província de Inhambane, 
para fornecer gás processado a consumidores em 
Moçambique e na África do Sul (gás para consumo 
industrial, comercial e doméstico).

O gás e o condensado associado dos reservatórios 
são processados na instalação da Unidade Central 
de Processamento (CPF), localizada em Temane, a 
cerca de 60 km Noroeste da Vila de Vilankulo, por 
estrada, e a 5 km para Oeste da estrada nacional 
costeira (EN1).

A SPT pretende estabelecer contrato com uma 
empresa registada em Moçambique, que prestará 
serviços ao escritório de Maputo, com experiência 
em Manutenção e Serviços de Escritório, 
sendo: electricidade, canalização, sistema de ar 
condicionado, Serviços de Higiene e Máquinas de 
Café, Serviços de Catering, Controlo de Pragas, 
Rega e Manutenção de Plantas e Carpintaria.

Para efeitos do presente anúncio de pré-
qualificação, e para a SPT entender qual a 
capacidade das empresas interessadas, estas 
deverão apresentar os seguintes requisitos 
mínimos:

(i) Estatutos publicados no Boletim da República e
certificação de que a empresa está autorizada
a operar em Moçambique, fornecida pela
autoridade governamental relevante,
nomeadamente:

a. Alvará;

b. Certidão da Quitação;

c. Certidão de Início das Actividades;

d. Certidão Comercial Quitação;

e. Certidão do INSS.

(ii) Carteira de contratos: a empresa deve fornecer
uma lista de referência de clientes com dados
de contacto, âmbito de contratos / projectos
concluídos e em curso, apresentando ainda os
valores dos mesmos, incluindo no máximo três
cartas abonatórias de projectos ou contratos
similares;

(iii) Estrutura orgânica da empresa.

As informações exigidas acima são apenas para 
efeitos de pré-qualificação e não podem ser de 
modo algum interpretadas como um compromisso 
da SPT para adjudicar um contrato a qualquer parte 
ou partes como resultado da participação de uma 
parte ou partes no processo de pré-qualificação.

Caso esteja interessado em participar por favor 
submeta os requisitos acima referenciados 
enviando um e-mail para 
sptprocurement@sasol.com 

As respostas devem ser redigidas em línguas 
inglesa e enviadas para o correio electrónico 
indicado no presente anúncio, sendo que o 
prazo para a submissão dos documentos de pré-
qualificação termina no dia 12 de Maio 2022.

O cabeçalho do e-mail deve indicar o seguinte:
“SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ESCRITÓRIOS 
DE MAPUTO DA SASOL” (SMEMS)

O Gestor de Procurement

Sasol Petroleum Temane Lda.

3705

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ALUGUER DE VIATURAS
Concurso REF. 012/2022 – ESTRATEGIA DE TRANSPORTES PARA GAZA E 

INHAMBANE – STE

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

ALUGUER DE VIATURAS PARA ACTIVIDADES NOS DISTRITOS DAS PROVÍNCIAS DE GAZA e 
INHAMBANE

Gaza 
– 2 viaturas do tipo 4x4, de 5-7 lugares

Cada viatura irá trabalhar 12 dias/mês 
equivalente a 108 dias

Inhambane
- 2 viaturas do tipo 4x4, de 5-7 lugares

Cada viatura irá trabalhar 12 dias/mês 
equivalente a 108 dias

Nota: A proposta deverá conter Preço/Taxa diária incluindo combustível, motorista e 
quilometragem ilimitada. Viaturas em excelentes condições com A/C, cinto de segurança, 
extintor, seguros e todos demais requisitos exigidos pela lei nacional para o efeito.

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorrentes legalmente registados e
autorizados para prestação de serviços no âmbito de aluguer de viaturas (anexar documentação
relativa). O processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego
Moçambique.

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

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias, no mínimo.

5. Cadernos de encargos/informação adicional poderá ser solicitado a partir do dia 28/4/2022
até ao dia 9/5/2022, pelo email: dulce.marrengule@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, indicando a província pela qual concorre 
com o título “012/2022 ESTRATEGIA Gaza e Inhambane – STE” até às 15.00 horas do dia
10 de Maio de 2022, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por um
Comité de Avaliação interno, criado para o efeito e, este processo será regido de acordo com as
normas e procedimentos da Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1588

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique

ANÚNCIO DE VAGAS

Visando a promoção de emprego aos recém graduados, a Mozambique Rovuma Venture 

S.p.A. – Uma multinacional do ramo de Petróleos e Concessionária para Pesquisa e Produção
de Hidrocarbonetos da Área 4, convida a todos interessados a se candidatarem à vagas de

estágios para graduados na área de Finanças e afins.

Requisitos mínimos exigidos

• Grau Académico de Licenciatura completa (na área de Contabilidade, Economia,

Finanças ou em outras áreas relacionadas);

• Conhecimento sólidos em Microsoft Office (Word, PowerPoint e Excel);
• Habilidades interpessoais e de comunicação;
• Entusiasmado e com vontade de aprender;
• Fluente na língua Portuguesa e conhecimentos sólidos da língua Inglesa (verbal e

escrita).

Local e Duração

• O programa irá decorrer na Cidade de Maputo nos escritórios da Mozambique Rovuma
Ventura S.p.A. e terá a duração de 12 meses. 

Aplicações

• As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 7 de Maio de 2022 pelo seguinte

E-mail: mrv.recruitment@mrvspa.com (Carta de apresentação, CV, Certificado de
Notas e Diploma de fim de curso);

• Apenas candidatos com máximo de 3 anos após a obtenção do diploma serão

considerados;

• Assunto/título do email: “JORNAL NOTÍCIAS – Recém graduado MRV;

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

C E R T I DÃO
- - - Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de
vinte e seis de Abril  de dois mil
e vinte e dois, lavrada de folhas
sessenta e sete  a sessenta e sete
verso, do livro de notas para
escrituras diversas número um “A”
barra de dois mil e vinte e dois, deste 
Cartório Notarial, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação 
Notarial por óbito no dia dezoito 
de Novembro de dois mil e catorze, 
no Hospital Provincial de Pemba, no 
distrito de Pemba, província de Cabo 
Delgado, faleceu da causa da morte
Síndrome, ALFREDO ANTÓNIO
MUAPEIA, de então cinquenta
anos de idade, solteiro, maior,
de nacionalidade moçambicana,
natural de Montepuez e com sua
última residência no distrito de
Pemba, província de Cabo Delgado, 
filho de Muapeia Murima e Paima 
Pihaque.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Que deixou como herdeiro seu 
irmão: MAHANDO MUAPEIA, 
solteiro, maior, de nacionalidade 
moçambicana, natural e residente 
em Pemba. - - - - - - - - - - - - - 

Que não existem outras pessoas que 
por lei prefiram ou com ele possam 
concorrer à sucessão. - - - - - -

Que não existem herdeiros sujeitos à 
inventário obrigatório e que deixou 
bens e não deixou testamento - 

Está Conforme

Cartório Notarial da Cidade de Pemba, 
aos vinte e seis dias do mês de Abril do 

ano dois mil e vinte e dois 

 O NOTÁRIO

3635
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Descrição Breve / Objectivo do Trabalho

Um Artesão processo opera equipamentos de processo, sistemas e 
processos para uma planta/unidade específica no ambiente da Sasol 
para atingir os requisitos de produção de maneira segura.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

• Monitorar o funcionamento do equipamento, observar a temperatura,
o nível e os medidores de vazão e realize verificações regulares da
unidade para garantir que todo o equipamento esteja operando como
deveria;

• Registar, revisar registos de operações, resultados de testes e leituras
de medidores, como temperaturas, pressões, concentrações e fluxos;

• Verificar rotineiramente por vazamentos em flanges/tubulação,
instrumentação, máquinas e equipamentos, identificando e relatando
ao supervisor;

• Usar lógica e raciocínio para identificar e resolver problemas da
unidade;

• Participar de reuniões de passagem de turno;

• Comunicar-se efectivamente verbalmente e por escrito, conforme
apropriado para as necessidades do público-alvo;

• Realizar inspecções preventivas de processos e equipamentos de
segurança;

• Fornecer informação adequada ao Supervisor sobre o progresso do
trabalho;

• Participar de análises de causa raiz e fornecer a informação às equipes
Responsáveis pelas Análises;

• Participar de avaliações de risco de acordo com a legislação e requisitos
da empresa para melhorar a segurança;

• Assegurar uma boa limpeza e aderir aos procedimentos de eliminação
de resíduos;

• Trabalhar independentemente;

• Fabricação segura de equipamentos para actividades de manutenção;

• Compreender e conhecer os negócios, as unidades e os Indicadores de
Desempenho;

• Executar actividades de limpeza e descarga, operação de equipamentos
aplicáveis, inspecção da planta e relatório de defeitos;

• Iniciar e desligar o equipamento em segurança.

HSE

Aplicar e manter a segurança em um ambiente de trabalho.

Gerenciamento

• Participar de reuniões de passagem de turno;

• Comunicar-se com o supervisor, colegas, fornecendo informações
sobre o progresso do trabalho;

• Participar de análises de causa raiz e fornecer informação às equipes
responsáveis pelas Análises;

• Participar de avaliações de risco de acordo com a legislação e requisitos
da empresa para melhorar a segurança;

• Assegurar uma boa limpeza e aderir aos procedimentos de eliminação
de resíduos;

• Trabalhar de forma independente;

• Compreender e conhecer o negócio, Orientadores e Indicadores de
Desempenho Contribuir para o desenvolvimento de módulos de
formação.

Cliente e relacionamento

• Conduzir inspecções de IMS para manter e melhorar a sustentabilidade
da planta Trabalhar efectivamente em equipe;

• Trabalhar em estreita colaboração com o Operador Sénior, o Supervisor
da Planta e o pessoal da sala de Controlo para garantir que a produção
da planta seja mantida de maneira controlada e segura;

• Participar e interagir em Análise de Desvio Potencial e Análise de Causa
Raiz para melhorar a segurança e estabilidade da planta Desempenhar
um papel apropriado durante situações de emergência para colocar a
planta novamente em funcionamento adequado;

• Dar e receber feedback para outras disciplinas (parceiros em questões
diárias) Gestão de relacionamento com outros intervenientes
relevantes.

Inovação e melhoria

• Dar sugestões em “Paradas de Segurança” para melhorar a segurança
da planta;

• Identificar oportunidades de melhoria contínua na própria área de
trabalho Melhorar práticas e/ou equipamentos.

Inovação e melhoria

Qualificação profissional relevante ou qualificação profissional técnica;

A posição será preenchida de acordo com o guia de carreira relevante e 
aprovado.

Experiência mínima

0 - 5 Anos na área de Produção, Processamento, Manufactura ou 
Indústria pesada.

Competências

Capacidade de execução: a capacidade subjacente de executar uma 
estratégia/projecto ou trabalho diário.

Solução de problemas, melhoria contínua e inovação: é um processo 
passo a passo de definir um problema, buscar informações e testar 
uma série de soluções até que o problema seja resolvido. Em envolve 
pensamento crítico, análise e persistência. Usar uma abordagem 
sistemática para eliminar as causas-raiz dos problemas. Participar de 
iniciativas de melhoria e inovação.

Auto-domínio: assumir a responsabilidade de conduzir o próprio 
crescimento através do desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, 
busca de informação e autocorrecção.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 11 
de Maio, no website da sasol, www.sasolcareers.com, clique na 
opção Careers e seleccione Moçambique para ter acesso às vagas 
disponíveis. 

ANÚNCIO DE VAGAS 
ARTESÃO DE PROCESSOS 

(PROCESS ARTISANS)

NÚMERO DE VAGAS: 19
LOCALIZAÇAO: TEMANE

3648
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES - DA

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Autoridade Reguladora de Energia – ARENE convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam requisitos de 

elegibilidade a apresentarem propostas em carta fechada, para o concurso abaixo discriminado: 

Número do Concurso Objecto da Contratação 
Modalidade de   

Contratação

Entrega e abertura das propostas
Garantia Próvisória

Data Hora

39A002441/CP/03/2022
Fornecimento de equipamento de 
fiscalização para instalações eléctricas 
e petrolíferas

Concurso Público
 31 de Maio

10.30 horas Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, levantar os Termos de Referência nas instalações da ARENE, situadas na Rua dos Despor-

tistas, n.º 480, Edifício do Maputo Business Tower (MBT), 5.º andar ou através do endereço electrónico:

departamento-aquisicoes@arene.org.mz;

2. As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados com a indicação do objecto do concurso, no endereço acima referido;

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

  Maputo, aos 28 de Abril de 2022
 A Autoridade Competente

(Ilegível)

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos 
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a 

contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito a opor-se 
que seja atribuída a Concessão Mineira número 

10714C para Calcário, no distrito de Matutuíne, na 

província de Maputo, a favor da requerente GOSH - 
ALUGUER DE EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS, LDA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -26   32  20,00 32   35  40,00

2 -26   32  20,00 32   39  10,00

3 -26   35  20,00 32   39  10,00

4 -26   35  20,00 32   35  40,00

Maputo, aos 25/4/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 4068

De acordo com o Despacho de 29/4/2022, 
do Exmo Senhor Director Provincial do 
STAE de Gaza, em cumprimento da instrução 
nº 008/STAE/GDG/22.1/2022, de 25 
de Abril do corrente ano, está aberto o 

concurso de avaliação Curricular seguido de 
entrevista profissional, nas carreiras abaixo 
mencionadas, pelo prazo de 30 dias, a contar 

da data da publicação do presente aviso, na 
rádio e jornal para a contratação nas seguintes 
carreiras:

STAE’s DISTRITAIS

Nº de Vagas Carreiras

1 Técnico Profissional

6 Técnico

1 Assistente Técnico

2 Auxiliar

1. Requisitos Gerais

• Nacionalidade moçambicana;

• Não ter sido expulso da
Administração Pública;

• Idade mínima de 18 anos.

2. O pedido de admissão ao concurso é dirigido
ao Director Provincial do Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral de
Gaza, por meio de um requerimento com
assinatura reconhecida e instruído com os

seguintes documentos:

a)  Certidão de Nascimento ou fotocópia
do Bilhete de Identidade autenticada;

b) Mapa de Junta de saúde;

c) Certidão de habilitações literárias;

d) Certificado do Registo Criminal;

e) Documento militar;

f) Declaração sob compromisso de
honra, que comprova não ter sido
expulso do Aparelho de Estado;

3. Na fase de admissão ao concurso é
dispensada a entrega dos documentos

mencionados nas alíneas b), d), e e).

4. Os candidatos poderão também declarar
no requerimento quaisquer circunstâncias

que considerem susceptíveis de influir
na aplicação do seu mérito ou constituir
motivo de preferência legal.

5. Requisitos Específicos

• Técnico Profissional

Possuir um curso de nível médio 
técnico profissional ou equivalente, 
com Especialização em Contabilidade, 
e aprovação em avaliação curricular, 
seguido de entrevista profissional.

• Técnico

Possuir segundo ciclo do ensino

secundário (12.ª classe) e aprovação 
em avaliação curricular acompanhado 
de entrevista profissional. 

• Assistente Técnico

Possuir o primeiro ciclo do ensino 

secundário, curso básico (10ª classe) 
ou equivalente, avaliação curricular 
seguida de entrevista profissional. 

• Auxiliar

Possuir segundo grau do nível primário 

(7.ª Classe) do Sistema Nacional de 
Educação ou equivalente, avaliação 
curricular seguida de entrevista 

profissional. Vaga para (Servente).

6. O requerimento pedindo admissão ao
concurso deverá dar entrada no STAE- 
Secretariado Técnico de Administração
Eleitoral dos Distritos de Xai-Xai, Bilene,
Chókwè, Chibuto e Mandlakazi, até
às 15.30 horas do dia 1 de Junho de
2022.

O Director Provincial

Mário Mubango Cossane

(Especialista)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

AVISO DA ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO  
AO PROCESSO ELEITORAL A NÍVEL DISTRITAL PARA CICLO 2022-2025
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De acordo com o Despacho de 29/4/2022, do Exmo Senhor Director Pro-

vincial do STAE de Gaza, em cumprimento da Instrução nº 009/STAE/

GDG/22.1/2022, de 29 de Abril do corrente ano, está aberto o concurso 

de avaliação Curricular seguido de entrevista profissional, nas carreiras 
abaixo mencionadas, pelo prazo de 30 dias, a contar da data da publica-

ção do presente aviso, na rádio e jornal, para a contratação nas seguintes 

carreiras:

STAE PROVINCIAL

Nº de vagas Carreira

3 Técnico Superior N1

2 Técnico Superior em Administração Pública N1

3 Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1

4 Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação

10 Técnico Profissional

4 Técnico (Secretária) 

3 Técnico

6 Auxiliares Administrativos

5 Agente de Serviço

12 Auxiliar 

1. Requisitos Gerais

• Nacionalidade moçambicana

• Não ter sido expulso da Administração Pública

• Idade mínima de 18 anos

2. O pedido de admissão ao concurso é dirigido ao Director Provincial

do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Gaza, por

meio de um requerimento com assinatura reconhecida e instruído

com os seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento ou fotocópia de Bilhete de Identidade

autenticada;

b) Mapa de Junta de saúde;

c) Certidão de habilitações literárias;

d) Certificado do Registo Criminal;

e) Documento militar;

f) Declaração sob compromisso de honra, que comprova não ter

sido expulso do Aparelho de Estado;

3. Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos docu-

mentos mencionados nas alíneas b), d), e e).

4. Os candidatos poderão também declarar no requerimento quais-

quer circunstâncias que considerem susceptíveis de influir na apli-
cação do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal.

5. Requisitos Específicos

• Técnico Superior N1

Possuir uma licenciatura ou equivalente e ser aprovado em

avaliação curricular acompanhada de entrevista profissio-

nal.

• Técnico Superior em Administração Pública N1

Possuir uma licenciatura ou equivalente com especializa-

ção em Direito e Administração Pública e ser aprovado em

avaliação curricular acompanhada de entrevista profissio-

nal.

• Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comu-

nicação N1

Possuir uma licenciatura, ou equivalente com especializa-

ção em informática e áreas afins e aprovação em avaliação
curricular seguido de entrevista profissional.

• Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e
Comunicação

Possuir um curso de nível médio técnico profissional, ou
equivalente, com especialização em informática ou áreas

afins e aprovação em avaliação curricular acompanhado
de entrevista profissional.

• Técnico Profissional
Possuir um curso de nível medio técnico profissional ou
equivalente, com especialização em contabilidade, Jor-

nalismo, Recursos humanos e Administração Pública ou
áreas afins e aprovação em avaliação curricular, seguido de
entrevista profissional.

• Técnico (Secretária)

Possuir segundo ciclo do ensino secundário (12ª Classe)

ou equivalente, e uma formação ou noções básicas em se-

cretariado.

• Técnico

Possuir segundo ciclo do ensino secundário (12ª Classe) e

aprovação em avaliação curricular acompanhado de entre-

vista profissional.

• Auxiliar Administrativo

Possuir o segundo grau do nível primário (7.ª Classe) do

Sistema Nacional de Educação ou equivalente, possuir car-

ta de condução de veículos profissional ou serviços públi-
cos e ser aprovado em provas práticas e seguidas de entre-

vista profissional. (Motorista)

• Agente de Serviço

Possuir segundo grau do nível primário (7.ª Classe) do

Sistema Nacional de Educação ou equivalente, avaliação

curricular seguida de entrevista profissional. Vagas para
(Estafeta).

• Auxiliar

Possuir segundo grau do nível primário (7.ª Classe) do Sis-

tema Nacional de Educação ou equivalente, avaliação cur-

ricular seguida de entrevista profissional. Vagas para (Ser-

vente e Jardineiro).

6. O requerimento pedindo admissão ao concurso deverá dar entrada

no STAE- Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Gaza,

sita no bairro Marien N’Gouabi, Estrada Nacional Nº1, até às 15.30

horas do dia 1 de Junho de 2022.

O Director Provincial

Mário Mubango Cossane

(Especialista)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

AVISO DA ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO 
AO PROCESSO ELEITORAL A NÍVEL PROVINCIAL PARA CICLO 2022-2025

Faz saber que, pela Quinta Secção 
Comercial do Tribunal Judicial da 
Província de Tete correm éditos de 
vinte dias, contados a partir da pub-
licação deste anúncio, citando os cre-
dores desconhecidos da executada 
KU-BUILTON SUCCESS, EI, com sede 
na cidade de Tete, no Bairro Chingodzi, 
“Associação”, nº 7, EN7, contribuinte 
fiscal registado sob o nº 132047375, 
da responsabilidade do senhor Ken-
nedy Elochukwu Udokanne, de na-
cionalidade nigeriana, portador do 
passaporte nº AO8347348, contactável 
pelo telemóvel nº 84-5539256, para no 
prazo de dez dias, posteriores àqueles 
do anúncio, reclamarem, querendo, 
nos termos do artigo 864, alíneas a), 
b), c) e d) do Código do Processo Civ-
il, o seu crédito pelo produto dos bens 
penhorados de que tenha garantia real, 
constituídos por:

Verba 1
4 Baterias grandes, da marca Voltron, 

de 90 amperes e 5 pequenas;

Verba 2
6 Botijas de 5 litros de óleo de motor, 

das marcas Castrol e Citrol;

7 Jantas de viaturas;

8 Pneus de várias referências;

5 Macacos de carro, 1 pequeno, de 10, 
20 e 30 toneladas;

Verba 3
90 Amortecedores grandes de viaturas;
85 Amortecedores pequenos de viatu-
ras;

Verba 4
62 Cardans de viaturas;

Verba 5
279 Calços de viaturas;

Verba 6
9 Bombas de óleo para viaturas;

Verba 7
41 Caixas de veios de transmissão;

Verba 8
27 Prensas;

Verba 9
52 Discos de embriagem e 11 de 

travão.

Bens pertencentes ao executado 
Ku-Builton Success, EI, em bom esta-
do de conservação, sobre quem tenha 
garantia real, nos Autos de Acção Ex-
ecutiva para Pagamento de Quantia 
Certa nº 03/2019, em que é exequente 
AFRIGOW, LIMITADA.

Para constar, passou-se o presente 
anúncio e outros de igual teor que vão 
ser publicados no jornal mais lido.

Tete, aos 14 de Abril de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão

A Escrivã de Direito
Maria de Conceição Santos

3782

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

TETE
5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ARRENDA-SE

ARMAZÉM em Nacala-Porto de 1 150sqm 
com ar-condicionado, casa de banho, 
gerador e segurança 24 horas, arrenda-

se. Contacto: ecoparks6@gmail.com

4036

VENDE-SE

INFRA-ESTRUTURA do tipo armazém, semi-acabada, numa área de 

385m² = 35x11 metros, implantada num terreno de 35x20, localizada 
no Bairro Magoanine “B”, em frente da Circular de Maputo, com sistema 

de electricidade, água, CCTV, TV, tudo instalado. O projecto inclui um 
restaurante no 1.º andar, ainda por construir, tem 4 casas de banho e 

2 roupeiros. Está preparada para todas actividades: supermercado, 

panificação, ferragem entre outras. Tem Duat, planta topográfica e o 
próprio projecto por aprovar e parque de estacionamento, vende-se por 

380 000USD. Contacto: 84-3962592.
4027

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

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

Anúncio de Concurso
O Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Funhalouro convida pessoas colectivas ou singulares inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecedoras de Bens e Prestadoras de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a apresentarem propostas fechadas para 
fornecimento de Bens e prestação de serviços discriminados na tabela abaixo:

N⁰/Concurso N⁰ Lote Modalidade de Contratação Objecto de Contratação Data e hora-limite da entrega Data e hora de abertura

N⁰03/041020541

Lote 1 Concurso de Pequena Dimensão
Fornecimento de material de escritório, 

informático, higiene e conforto
17/5/2022  às  8.00 horas 17/5/2022 às  8.15 horas

Lote 2 Concurso de Pequena Dimensão Manutenção e reparação da viatura 17/5/2022  às   8.00 horas 17/5/2022 às  8.15 horas

Lote 3 Concurso de Pequena Dimensão Manutenção e reparação de motorizadas 17/5/2022  às  13.00 horas 17/5/2022  às 13.15 horas  
Lote 4 Concurso de Pequena Dimensão Manutenção e reparação de ar-condicionado 17/5/2022  às  13.00 horas 17/5/2022  às 13.15 horas  
Lote 5 Concurso de Pequena Dimensão Manutenção de equipamento informático 18/5/2022  às   8.00 horas 18/5/2022  às  8.15 horas  

Lote 6 Concurso de Pequena Dimensão Manutenção do edifício 18/5/2022  às   8.00 horas 18/5/2022  às  8.15 horas  

1. Os concorrentes poderão obter mais informação na Secretaria do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas;

2. O período da validade das propostas deverá ser de 90 dias, contados a partir da data da abertura das propostas conforme o objecto de concurso;
3. Os concorrentes deverão possuir documentos Legais;

4. As propostas deverão ser entregues na data indicada no quadro acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na data indicada no quadro acima
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. Endereço electrónico da Instituição: E-mail: sdpifunhalouro@gmail.com; Telemóvel: 874359875;
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Funhalouro, aos 3 de Maio de 2022
O Director do SDPI

(Técnico Superior N1)

(Assinatura Ilegível)

Delegação de Moatize

Anúncio de Concursos Públicos 

1. Nos termos 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, O FIPAG - Delegação de Moatize convida interessados a apresentarem
propostas fechadas  para os concursos abaixo rolados:

N.º do Concurso Modalidade de 
concurso

Objecto Data e hora-limite da 
entrega das propostas

Data e hora da abertura 
das propostas

Garantia 
Provisória

CP/N.º 18/FIPAG-
DM/2022

Concurso Público Prestação de serviços 
de aluguer de máquina 

retroescavadora

31 de Maio de 2022 
 pelas 8.30 horas

31 de Maio de 2022
  pelas 9.00 horas  N/A

CP/N.º 20/FIPAG-
DM/2022

Concurso Público
Fornecimento de toner

31 de Maio de 2022
  pelas 10.00 horas   

31 de Maio de 2022
  pelas 10.30 horas  

N/A

CP/N.º 21/FIPAG-
DM/2022

Concurso Público
Fornecimento de pneus para 

viaturas e motorizadas 
31 de Maio de 2022 
 pelas 13.00 horas   

31 de Maio de 2022 
 pelas 13.30 horas  

N/A

CP/N.º 26/FIPAG-
DM/2022

Concurso Público Fornecimento de  material de 
HSST 

31 de Maio de 2022 
 pelas 14.30 horas

31 de Maio de 2022 
 pelas 15.00 horas 

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos do concurso durante as horas de expediente,

a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, sediada no endereço exposto no n.º 5 deste anúncio, podendo adquirí-los
pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil  meticais), devendo para tal depositar o valor na conta bancária n.º 359586567
domiciliada no Millennium Bim.

3. O período da validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data-limite de entrega das mesmas.

4. O posicionamento dos concorrentes será feito no endereço indicado no ponto número 5, pelas 10.00 horas do dia 11 de Junho de 2022,

as propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima, no seguinte endereço:

5. FIPAG-DM/Estrada Principal em direcção ao Hospital Distrital da CARBOMOC antes do desvio, em frente aos escritórios da Vale, na

cidade de  Moatize ou contacte-nos  pelo   número  847678658.

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.

Moatize, aos 3 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE FERNANDO PAULO MARTINS DE AGUIAR

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quatro 
de Março de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e um 
verso a folhas oitenta e três verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e oitenta “B”, deste Cartório Notarial, a cargo 
da Notária CARLA ALBINO MAIBAZE FELIZ, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FERNANDO PAULO 
MARTINS DE AGUIAR, de sessenta e oito anos de idade, no estado 
civil que era casado em regime de comunhão de bens adquiridos com 
Maria Adelaide do Carmo, natural da Matola, filho de Paulo Martins 
de Aguiar e Angelina Fernando, com última residência no Bairro do 
Fomento, cidade da Matola. 
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição 
de última vontade. Deixou como universais herdeiros dos seus bens, 
a cônjuge MARIA ADELAIDE DO CARMO, viúva, natural de Maputo 
e residente no Bairro do Fomento, cidade da Matola, seus filhos: 
DENISSE PAULA DO CARMO MARTINS DE AGUIAR OLIVEIRA, 
casada, natural da Matola e residente no Bairro de Malhampsene, 
cidade da Matola, DANILO FERNANDO DO CARMO MARTINS DE 
AGUIAR, casado, natural de Maputo e residente no Bairro Tchumene 
dois, cidade da Matola.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Cartório Notarial da Matola, aos 26 de Abril de 2022
A Notária
(Ilegível)

4095

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CI-

DADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Décima Segunda Secção 
Comercial deste Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo correm 
éditos de trinta dias, citando a ré 
ELEVO ENGENHARIA, SA, com 
domicílio voluntário geral conhe-
cido na Av. Marginal, nº 4985, 2º 
andar-esquerdo, Bairro da Som-
merschield, ora ausente em parte 
incerta, para, no prazo de vinte 
dias, que começa a contar de-
pois de finda a dilação de trinta 
dias, contada da data da segunda 
e última publicação deste anún-
cio, pagar à autora a quantia de 5 
093 594,67MT (cinco milhões, 
noventa e três mil, quinhentos 
e noventa e quatro meticais e 
sessenta e sete centavos), em 
dívida nos presentes Autos de 
Acção Declarativa de Conde-
nação, sob Forma do Processo 
Ordinário nº 03/22-J, que por 
esta Secção lhe move a autora 
TUBOS VOUGA MOÇAMBIQUE, 
LIMITADA, com sede no Bairro 
Tchumene II, Estrada Nacional nº 
4, Talhão nº 19, Parcela nº 3380, 
cidade da Matola, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da 
petição inicial, que se encontra à 
disposição do citando no Cartório 
desta Secção, podendo ser levan-
tado dentro das horas normais de 
expediente, sob a cominação de 
que a falta de contestação impor-
ta a confissão dos factos articula-
dos pela autora.

Maputo, aos 18 de Abril de 2022

A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

A Ajudante de Escrivão
 de Direito

Edite Sebanda
3849
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

CONCURSO N.º 01/UGEA-SC/FTC/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração do Plano Estratégico      
do Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações

O Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações, FTC-FP pretende contratar pessoa colectiva para Elaboração do 
Plano Estratégico institucional.

Assim, o FTC-FP convida consultores colectivos elegíveis e qualificados, que tenham interesse em prestar estes serviços a 
apresentarem a manifestação de interesse até às 10.00 horas do dia 19 de Maio de 2022, indicando a sua qualificação para a 
realização do trabalho.

A manifestação de interesse deverá estar acompanhada da descrição de serviços similares já realizados e demonstração da 
experiência profissional em trabalhos similares, disponibilidade, qualificações académicas e profissionais dos consultores.

Os concorrentes interessados poderão obter os Termos de Referência e informações adicionais no endereço abaixo, das 7.30 às 
15.30 horas, de 2ª a 6 feira.

Endereço:
Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações
Av. Eduardo Mondlane, nº 123, R/ Chão – UGEA
Cidade de Maputo

Maputo, Maio de 2022

A Entidade Contratante

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL

CURSO DE DOUTORAMENTO

EDITAL
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM RECURSOS FLORESTAIS

ANO ACADÉMICO 2022

Estão abertas candidaturas para o programa de Doutoramento em Recursos Florestais com área de 
concentração em: (1) Silvicultura e Maneio Florestal;  (2) Ambiente e Vida Selvagem e (3) Tecnologia de 
Produtos Florestais na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane.

Objectivos do programa de doutoramento

O programa visa criar oportunidades para que o doutorando adquira conhecimentos e competências, sobretudo 
na concepção, planeamento e execução de investigação nas áreas de Silvicultura, Maneio, Ambiente e Vida 
Selvagem, Tecnologia de Produtos Florestais no desenvolvimento de habilidades de comunicação científica, 
capacidade de aprendizagem contínua e competência para formar novos investigadores.

Grupo alvo

Poderão candidatar-se profissionais com Mestrado Académico em Ciências Florestais, Agrárias, Biológicas, 
Ambientais ou áreas afins. Poderão igualmente ingressar os candidatos com Mestrado profissionalizante 
desde que possuam o número de créditos equivalente ao mestrado académico, devendo igualmente possuir 
experiência de investigação comprovada de pelo menos 3 anos, na área a que pretendem candidatar-se.

Organização do programa

Para o ano académico 2022, o programa abre 15 vagas, das quais 5 para Silvicultura e Maneio Florestal,  5 para 
Ambiente e Vida Selvagem e 5 para Tecnologia de Produtos Florestais. O doutoramento é no modelo de ensino 
híbrido, presencial, com uma componente lectiva e outra de pesquisa e tem a duração regular máxima de 4 
anos, exigindo dedicação a tempo inteiro. O primeiro ano é dedicado à frequência de disciplinas e os restantes 
três à pesquisa para a tese e participação em conferências.

Propinas

A taxa de matrícula é de 15 000,00MT, o valor da propina anual será pago em 12 fracções de 20 000,00MT 
e a taxa de inscrição para a tese de doutoramento é de 75 000,00MT.

Bolsas de estudo

A Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal tem disponíveis duas bolsas de estudo que cobrem 
estipêndio, propinas, e despesas de pesquisa. Estas bolsas serão disponibilizadas a candidatos que forem 
admitidos ao programa de doutoramento e submeterem candidatura (a ser anunciada oportunamente) e 
serem seleccionados de acordo com os critérios das bolsas. As bolsas serão disponibilizadas através da Cátedra 
Oliver Tambo sobre “Adaptação às Mudanças Climáticas Baseada em Ecossistemas na região semiárida 
do Vale do Limpopo”. Entretanto, encoraja-se a todos os candidatos a procurarem bolsas através de outras 
instituições especializadas.

Procedimentos de candidatura
• Formulário de candidatura devidamente preenchido;
• Requerimento de candidatura dirigido ao Director da Faculdade
• Certificado de habilitações literárias;
• Certificado de disciplinas feias no mestrado e respectivos créditos e classificação;
• Carta de autorização dos serviços (para os candidatos com emprego);
• Curriculum Vitae;
• Fotocópia do BI ou Passaporte;
• Carta de motivação do candidato;
• Duas cartas de recomendação;
• Uma pré-proposta científica; e
• Comprovativo de que dispõe de recursos financeiros suficientes para o pagamento da taxa de

matrícula, propina anual, execução do projecto de pesquisa proposto e taxa de inscrição para a tese de
doutoramento.

Instrução dos Processos de Candidatura

Os processos de candidatura devidamente instruídos deverão dar entrada até ao dia 30/6/2022 e os 
resultados das candidaturas serão divulgados até ao dia 15/7/2022. O início do programa está previsto para 
o mês de Setembro de 2022.

Submissão na Secretaria da Pós-graduação da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Informação 
adicional pode ser obtida nesta Secretaria ou através dos seguintes emails: mestrado.faef@uem.mz; 
mariopaulofalcao@hotmail.com

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Nº Nº de Concurso Descrição

Data e hora de entrega de propostas
Data e hora de 

posicionamento
Garantia 

provisória

Custo dos 
documentos de 

concursoData e hora de abertura de 
propostas

1
Concurso Público 
nº 29/CP/CNCS/
UGEA/B/FG/2022

Aquisição de 
motorizadas

31 de Maio de 2022, às 10.00 horas 12 de Junho de 2022, 
às 10.10 horas 140.000.00MT 3.000,00MT

31 de Maio de 2022,  às 10.15 horas

2
Concurso Público 
nº 26/CP/CNCS/
UGEA/B/FG/2022

Aquisição de 
contentores

31 de Maio de 2022, às 13.00 horas
13 de Junho de 2022, 

às 10.00 horas 140.000,00MT 3.000,00MT
31de Maio de 2022, às 13.15 horas

3

Concurso Limitado 
nº 80/CL/
CNCS/UGEA/B/
GIIGII/2022

Aquisição de 
equipamento 
informático e 

antivírus

16 de Maio de 2022, às 10.00 horas
24 de Maio de 2022, 

às 10.00 horas Não é requerida 2.000,00MT

16 de Maio de 2022, às 10.15 horas

4

Concurso Público 
nº 81/CP/
CNCS/UGEA/B/
GIIGII/2022

Aquisição de viaturas 
4x4 Pick Up

30 de Maio de 2022, às 10.10 horas 7 de Junho de 2022, 

às 10.00 horas
70,000.00MT 2.000,00MT

30 de Maio de 2022, às 10.15 horas

5
Concurso Público 
nº 28/CP/CNCS/
UGEA/B/FG/2022

Aquisição de 
equipamento 
informático 

2 de Junho de 2022, às 10.00 horas 16 de Junho de 2022, 
às 13.15 horas 90,000.00MT 3.000,00MT

2 de Junho de 2022, às 10.15 horas

6

Concurso Limitado 
nº 83/CL/
CNCS/UGEA/S/
GIIGII/2022

Serviços de aluguer 
de servidor para 
hospedagem de 

aplicativos do CNCS

17 de Maio de 2022, às 13.00 horas

25 de Maio de 2022, 
às 10.00 horas Não é requerida 1.000,00MT

17 de Maio de 2022, às 13.15 horas

1. O Secretariado Executivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA convida empresas interessadas a apresentarem propostas 
fechadas para os concursos acima.

2. Para estes concursos são elegíveis apenas os concorrentes inscritos, até à data de entrega das propostas, no Cadastro Único
da Unidade Funcional de Supervisão de Aquisições (UFSA).

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no
Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, sito na Av. 25 de Setembro, Prédio 1008, 8º andar, Maputo.

4. O período de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias.

5. As propostas deverão ser entregues em envelope selado no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública, no mesmo
endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Secretariado Executivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA

Av. 25 de Setembro Prédio 1008, 8º andar

Maputo

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

Maputo, aos 3 de Maio de 2022

Autoridade Competente 

(Ilegível)

ANÚNCIO DE VAGAS
Firma internacional de Auditoria e Consultoria pretende admitir para o seu quadro o seguinte 
pessoal:

1. AUDITORES SÉNIOR/ SEMI-SÉNIOR (KM/ADT)

Requisitos:
• Licenciatura em Contabilidade e Auditoria ou inscrito na OCAM (colégio de Auditores);
• Conhecimento da Legislação Fiscal;
• Experiência miníma de 2 anos em auditoria;
• Disponibilidade para deslocações;
• Capacidade de trabalhar em equipa e sob presssão;
• Domínio de informática na óptica do utilizador e bom raciocínio analítico;
• Fluente na língua inglesa

2. CONTABILISTAS (GT/CNT)

Requisitos:
• Licenciatura em Contabilidade e Auditoria e inscrito na OCAM (colégio de Contabilistas);
• Experiência mínima de 2 anos em contabilidade;
• Disponibilidade para deslocações;
• Capacidade para trabalhar em equipa e sob pressão;
• Domínio de informática na óptica do utilizador e bom raciocínio analítico;
• Conhecimento do programa PHC será uma vantagem;
• Fluente na língua inglesa constitui uma vantagem

3. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (KM/AA)

Requisitos:
• Nível Médio;
• Mínimo 1 ano de experiência;
• Excelente capacidade de comunicação;
• Capacidade de trabalhar sob pressão e em ambiente multi-cultural;
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Domínio de informática na óptica do utilizador;
• Fluente na língua inglesa constitui uma vantagem

4. GESTOR ADMINISTRATIVO E RECURSOS HUMANOS (KM/ADM)

Requisitos:
• Licenciatura em Gestão e Administração;
• Mínimo 2 anos de experiência como Gestor Administrativo e Recursos Humanos;
• Conhecimentos sólidos de gestão;
• Conhecimento da Legislação Laboral;
• Capacidade de organização incluindo habilidades para planificar, estabelecer prioridades e assegurar

o cumpriemnto do trabalho de acordo com as exigências e metas estabelecidas;
• Capacidade de trabalhar sob pressão e em ambiente multi-cultural;
• Excelentes habilidades de relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação de forma

efectiva a todos níveis;
• Domínio de informática na óptica do utilizador; e
• Fluente na língua inglesa constitui uma vantagem

Os interessados deverão enviar os seus CV’s detalhados, e só se cumprirem os requisitos, para o email:
recruitment.map20@yahoo.com 3854

4103

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO SIDA

SECRETARIADO EXECUTIVO

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multissectorial de Combate ao HIV e SIDA
Av. 25 de Setembro Prédio 1008 8º andar, Maputo 

Telefones: 843890555, 823001102, 843890558 www.cncs.gov.mz 4101

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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República de Moçambique
Província de Manica

Direcção Provincial de Educação
Repartição de Gestão, Execução de Aquisições e Contratos

ANÚNCIO DE CONCURSO E DE CANCELAMENTO

A Direcção Provincial de Educação de Manica convida empresas 

qualificadas, interessadas e elegíveis a apresentarem propostas, 
fechadas para os concursos discriminados em abaixo, nos termos do 
artigo 64, nº 2, 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: 
 Concurso Limitado N.º 04/RGEAC/oe-of/DPE-M/2022/B,

Aquisição de Carteiras Escolares  da DPE/M;

 Concurso  Limitado N.º 06/RGEAC/fase-fsp/DPE-M/2022/B,
Aquisição de Material de Consumo para Escritório;

 Concurso Limitado  Nº 08/RGEAC/oe-oi/DPE-M/22/B,
Aquisição de Equipamento Informático e Livros para a DPE/M.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los na DIRECÇÃO
PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO, Repartição  de Aquisições, 5º Andar,  
a partir do dia 5   de Maio de 2022, durante as horas normais
do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável
de 1,500,00MT (mil e quinhentos meticais) na seguinte conta
bancária.

 Cancelamento

Nos termos do nº 1, artigo 61 do Decreto n.º 5/2016,  de 
8 de Março, vimos através desta comunicar aos estimados 
concorrentes do Concurso nº 02/RGEAC/fase-fsp/DPE-M/
CL/B, referente a Aquisição de Combustível para a Supervisão 
Provincial que o mesmo foi “CANCELADO” em virtude da revisão 
do orçamento inicialmente definido para o efeito. 

Titular da conta: Direcção Provincial de Educação, 
Moeda: MZN

Banco: Millennium BIM
Conta N.º:11174886
NIB: 0001.0000.00011174886

Direcção Provincial de Educação de Manica
Repartição de Aquisições

Av. 25 de Setembro, nº 312, 5º andar, Manica-Chimoio 
Telefone 251-23880, Fax: +251-22475

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

Chimoio, Maio  de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

CONCURSO N.º 02/UGEA-SC/FTC/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de Serviços de Consultoria para Assistência Técnica                                                       
do Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações

O Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações, FTC-FP 
pretende contratar pessoa singular para Assistência Técnica institucional.

Assim, o FTC-FP convida consultor singular elegível e qualificado, que tenha 
interesse em prestar estes serviços a apresentar a manifestação de interesse 
até às 10.00 horas do dia 17 de Maio de 2022, indicando a sua qualificação 
para a realização do trabalho.

A manifestação de interesse deverá estar acompanhada da descrição de 
serviços similares já realizados e demonstração da experiência profissional 
em trabalhos similares, disponibilidade, qualificações académicas e 
profissionais dos consultores.

Os concorrentes interessados poderão obter os Termos de Referência e 
informações adicionais no endereço abaixo, das 7.30 às 15.30 horas, de 2ª 
a 6 feira.

Endereço:
Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações
Av. Eduardo Mondlane, nº 123, R/ Chão – UGEA
Cidade de Maputo

Maputo, Maio de 2022

A Entidade Contratante

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

3812

3784

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES - DA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do n° 3, do artigo 33, conjugado com o n° 2 do artigo 64 ambos do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação do objecto dos Concursos, conforme abaixo 
indicados:

Número do Concurso
Modalidade de 

Contratação
Objecto do Concurso  Concorrente Vencedor

Valor da 

Adjudicação

39A002441/PQ/02/2021 Prévia Qualificação

Consultoria para a 
Realização do Estudo de 
Base sobre o Subsector 

dos Combustíveis 
Líquidos

NOC CONSULTING, LDA 6,268,525.00MT

39A002441/AD/10/2022  Ajuste Directo Serviços de agência de 
viagens

 COTUR – COMÉRCIO, TURISMO 

E AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA
18,000,000.00MT

39A002441/AD/01/2022 Ajuste Directo

Lote 2 - Fornecimento, 
instalação e manutenção 

de sistema de 
vídeovigilância (CCTV)

DATASERV, LDA 807,830.60MT

Lote 3 – Fornecimento, 
instalação e manutenção 

de sistema de 
vídeoconferência

DATASERV, LDA 1,907,635.86MT

Maputo, aos 28 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

AVISO
PARQUE DE VIATURAS VOVÔ LINO

 BENFICA

Pede-se a comparência no parque supracitado, dos donos das 
viaturas e atrelados: AET 446, ABI 497, ADM 473, MM 43-69 e 
ADC 058, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do dia 
5/5/2022, tratarem de assuntos do seu interesse. 
NB: Este é o 3º e último aviso.           
Contacto: 84-6223306, Daniel.

4097 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo convida pessoas singulares nacionais, pequenas empresas, micro e
interessadas a apresentarem propostas em carta fechada, para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Nº. de 
ordem

Modalidade do concurso 
e respectiva referência

Objecto Concurso

Data e hora-
final para 

entrega das 
Propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
provisória 
(meticais)

1 Concurso Limitado
07L000141/CL/05 UGEA/
TJCM/UGEA/TJCM/2022

Prestação de serviços 
de limpeza de 

instalações

17/5/2022 
pelas 9.00 horas

17/5/2022
pelas 9.30 horas 90 dias Não exigível

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
los no endereço abaixo indicado, durante as horas normais de expediente, neste Tribunal, pela importância não
reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), valor a depositar na conta bancária deste Tribunal sob o nº
0008000013983927510195 – BCI, devendo-se apresentar o respectivo talão de depósito e levantar o Documento de
concurso, pretendido após a sua confirmação.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, aos 3 de Maio de 2022

A Entidade Contratante
(Ilegível)

3858

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Nos ternos 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, a Universidade Lúrio convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais 

ou estrangeiras, interessadas a apresentarem as propostas fechadas para contratação para 

fornecimento de bens informáticos Lote 1 e instalações de bens informáticos Lote2: de 
bens e prestação de serviços:

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

Concurso ou adquirí-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições da Universidade Lúrio-

Campus Universitário de Marrere - correio electrónico: ugea@unilurio.ac.mz, telefone n.º

26218250 pela importância não reembolsável de 1000.00MT (mil meticais) por depósito

bancário na conta do Millennium Bim n.º - 140831197- Universidade Lúrio, Registo
Académico.

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

3. As propostas deverão ser entregues na Unidade Gestora Executora das Aquisições no Campus

Universitário de Marrere até às 10.00 horas do dia 19 de Maio de 2022, e serão abertas em

sessão pública, neste mesmo dia às 10.15 horas.

4. A abertura em sessão pública será feita no local acima mencionado, na hora e dia indicados,

na presença dos concorrentes que desejarem acompanhar o processo.

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.

Nampula, aos 29 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ANÚNCIO DE CONCURSO
Data de Publicação: 4 de Maio de 2022

1. O Serviço Provincial de Actividades Económicas de Nampula tenciona utilizar parte dos seus recursos financeiros para
contratação de empresa para o Fornecimento de Bens.

2. Por este meio, convida-se a todos interessados elegíveis à apresentação de propostas seladas para participarem no

concurso abaixo indicado, com características descritas no Documento do mesmo, produzido para o efeito, de acordo

com o seguinte:

Item
Modalidade 

do Concurso
No do Concurso Objecto do Concurso

Data e hora de entrega

das propostas

Data e hora 

de abertura

1 Público 
41D000541/003/

CP/2022

Fornecimento de combustível 
para trabalhos de campo no 

âmbito do SETSAN

24/5/2022
 9.00 horas

24/5/2022 
9.15 horas

3. O Concurso será realizado com base nas normas 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, e está

aberto a todos concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o Documento do Concurso, das

8.00 às 15.00 horas (hora local), apresentando um talão de depósito correspondente a 1.500,00MT (mil e quinhentos 
meticais) não reembolsáveis para a aquisição de cada Caderno de Encargos na Conta Bancária Nº 0301111000725
ABSA.

As propostas deverão ser entregues na Sala da Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Actividades Económicas 
de Nampula.

5. Todas as propostas deverão estar acompanhadas de Garantia Provisória.

6. As referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas:

a) Garantia Bancária; b) Cheque Visado; c) Seguro Garantia.

Nampula, aos 4 de Maio de 2022

O Director do Serviço Provincial
 (Ilegível)

1. No âmbito da realização das VI.ªs Eleições Autárquicas –

2023, a Direcção Provincial do STAE de Maputo, torna público

que está aberto o concurso de contratação, no período de

30 dias, a contar da data da publicação do presente aviso,

de 38 Agentes do Estado, para exercer actividades no ciclo

eleitoral 2022-2024, na modalidade de avaliação curricular,

seguida de entrevista profissional e avalição prática (para a
carreira de Auxiliar Administrativo) com vagas distribuídas

em conformidade com a tabela abaixo indicada:

N/O CATEGORIA/CARREIRA N° DE VAGAS
Direçcão Provincial do STAE de Maputo

1 Técnico Superior N 1 4

2 Técnico Profissional 4

3 Técnico Superior de TIC N 1 1

4 Técnico Profissional de TIC 2

5 Técnico 7

6 Operário 2

7 Auxiliar Administrativo 9

8 Auxiliar 11

Total 38

2. REQUISITOS GERAIS

• Nacionalidade moçambicana;

• Idade mínima de 18 anos;

• Registo de Identificação Tributária;
• Situação militar regularizada;

• Registo Criminal;

• Não ter sido aposentado ou reformado;

• Sanidade mental e capacidade física compatível com a
função que vai exercer na administração pública.

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO
A admissão ao concurso é solicitada ao Exmo. Senhor Director

Provincial do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

de Maputo, por meio de requerimento com a assinatura 

reconhecida, instruído com os seguintes documentos:

• Fotocópia autenticada de Certidão de habilitações literárias;

• Fotocópia autenticada de Bilhete de Identidade ou Certidão

de Registo de Nascimento;

• Declaração do Candidato sob compromisso de honra;

• Curriculum Vitae (CV);

• Registo de Identificação Tributária.

No acto da candidatura são dispensados os seguintes 
documentos:

• Apresentação da situação militar regularizada;

• Apresentação da Certidão de aptidão física que confirma
que está apto para exercer a função na administração

pública;

• Apresentação da Certidão de Registo Criminal.

4. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Técnico Superior N1
• Possuir o nível de licenciatura ou equivalente;

• Ter noções de estatística, direito, contabilidade ou

administração pública.

Técnico Superior de TIC N1
• Possuir o nível superior em Informática ou equivalente;

• Ter experiência na área de Informática.

Técnico Profissional
• Possuir o nível médio técnico ou equivalente;

• Ter noções de estatística, relações públicas, contabilidade

ou administração pública

Técnico Profissional de TIC

• Possuir o nível médio técnico em Informática ou equivalente;

• Ter experiência na área de Informática.

Técnico 
• Possuir o nível médio geral ou equivalente

Operário
• Possuir o nível do 2° grau do nível primário ou equivalente

Auxiliar Administrativo
• Possuir o nível do 2° grau do nível primário ou equivalente;

• Possuir carta de condução Pesados;

• Possuir experiência minima de 3 anos de condução.

Auxiliar Administrativo (FIEL DE ARMAZÉM)
• Possuir o nível do 2° grau do nível primário ou equivalente

• Possuir experiência mínima comprovada de 2 anos como

fiel de armazém.

Auxiliar
• Possuir o nivel do 2° grau do nível primário ou equivalente

5. As candidaturas deverão ser entregues durante as horas

normais de expediente, no local que a seguir se indica:

• DIRECCÃO PROVINCIAL DO STAE DE MAPUTO

(AV. 25 de Junho, n°1177 – Cidade da Matola)

Matola, aos 3 de Maio de 2022

O Director Provincial

(Ilegível)
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República de Moçambique
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção Provincial de Maputo

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
dezanove de Abril de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas 
setenta e cinco verso a setenta e sete, do livro de notas para 
escrituras diversas número trezentos e sessenta e cinco, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, 
DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOÃO FRANCISCO 
MACUÁCUA, de quarenta e um anos de idade, no estado de 

solteiro, natural da Matola, com última residência habitual no 
Bairro Chamissava, quarteirão treze, casa nº oito-KaTembe, 
filho de Francisco Macuácua e de Carolina Francisco.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade. Deixou como único e 
universal herdeiro de todos os seus bens, seu filho SAMUEL 
JOÃO, solteiro, menor, natural de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com ele possa concorrer a esta 
sucessão. 

Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 21 de Abril de 2022
A Notária  
(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 JOÃO FRANCISCO MACUÁCUA  

Busque o
aplicativo

notícias digital

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Comissão Interministerial para os Grandes Eventos Nacionais e Internacionais

(CIGENI)

Anúncio de Concurso Limitado
Pequena Empreitada de Obras para Reabilitação dos Escritórios da CIGENI

1. A Comissão Interministerial para os Grandes Eventos Nacionais e Internacionais pretende levar a cabo
uma pequena empreitada de obras de reabilitação no 1° Andar, ala esquerda, das antigas instalações do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, sito na Avenida Julius Nyrere, n° 01. Os trabalhos
para o efeito são: pintura interior; afagamento e envernizamento do parquet interior; trabalhos de
carpintaria; manutenção da rede da instalação eléctrica; manutenção da rede de canalização de água
potável; transferência de aparelhos de ar-condicionado das antigas instalações para as novas, cujas
despesas serão suportadas com fundos do Orçamento de Estado, tendo por objectivo criar melhores
condições, quer do ponto de vista de reorganização dos gabinetes de trabalho dos subcomités que
constituem a CIGENI, quer do ponto de vista de manutenção preventiva do edifício.

2. Assim, a CIGENI convida empresas interessadas e com alvará de 4ª Classe para apresentarem propostas,
fechadas, para a execução de uma Pequena Empreitada de Reabilitação do 1º Andar das antigas instalações 
do Ministério do Negócios Estrangeiros e Cooperação e futuro escritório desta Comissão

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento do Concurso
ou levantá-lo, mediante solicitação escrita, no endereço abaixo pela importância não reembolsável de
500,00MT (quinhentos meticais), a partir do dia 3 de Maio de 2022, nas horas normais de expediente.

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 14.15 horas do dia 19 de Maio de 2022
e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 14.30 horas do dia 19 de Maio de 2022, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer:

Comissão Interministerial dos Grandes Eventos do Estado Nacionais e Internacionais

Avenida Julius Nyerere, n.º 01, 3º Andar, Cidade de Maputo - Moçambique

6. Para o presente concurso, não é exigida a Garantia Provisória.

7. A visita ao local de intervenção será nos dias 5 e 12 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas.

8. A data prevista para o anúncio do Posicionamento, é 30 de Maio de 2022, pelas 14.30 horas.

9. 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 15/2010, de 24 de Maio.

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAҪÃO DO ESTADO DA PROVÍNCIA DE MANICA

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO AGRÁRIO DE CHIMOIO 

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE 
MOCAMBIQUE (MozSkills)

Estrada Nacional N.º 6, Telefax: 251-22115, C.P. 113

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, comunica-se a adjudicação do objecto 
dos concursos abaixo:

Concurso nº Objecto Modalidade Concorrente Valor (MT)

04G546842/UGEA/
CR/03/2022 Fornecimento de 

Maquinas e Equipamentos

Tractores e 
Alfaias Agrícolas 

(Bens)

Concurso 
Público

LONAGRO 
MOÇAMBIQUE, 

LDA
10.180.000,00

04G546842/UGEA/
CR/03/2022 Fornecimento de 

Maquinas e Equipamentos

Tractores e 
Alfaias Agrícolas 

(Bens)

Concurso 
Público

NOVA ERA 
SERVIÇOS 10.181.802.15

04G546842/UGEA/
CR/03/2022 Fornecimento de 

Maquinas e Equipamentos

Tractores e 
Alfaias Agrícolas 

(Bens)

Concurso 
Público

FELÍCIO 
COMERCIAL, LDA

9.905.220,00

04G546842/UGEA/
CR/03/2022 Fornecimento de 

Maquinas e Equipamentos

Tractores e 
Alfaias Agrícolas 

(Bens)

Concurso 
Público

CASA DO 
AGRICULTOR

11.069.816,42

Autoridade Competente
(Ilegível)

34

292

3840

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Avenida Julius Nyerere, n° 3, 4° Andar – 82/84 6195516

República de Moçambique
Ministério da Administração Estatal e Função Pública

Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica da Matola
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concursos

Concurso/Modalidade Objecto de contratação

Data e Hora 

de entrega 

das propostas

Data e Hora de

Abertura das 

propostas

Data e Hora 

do Anúncio de 

posicionamento 

dos concorrentes

Garantia

Provisória

Concurso Público nº 09/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição e montagem de equipamento 
informático

24/5/2022
10.00 horas

24/5/2022
10.15 horas

31/5/2022
10.15horas

9.750,00MT

Concurso Público nº 11/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição de produtos alimentícios e 
material de higiene e limpeza

24/5/2022
10.00 horas

24/5/2022
10.15 horas

31/5/2022
10.15 horas

13.500,00MT

Concurso Público nº 10/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição de material de escritório e 
gráfico

24/5/2022
10.00 horas

24/5/2022
10.15 horas

31/5/2022
10.15 horas

13.200,00mt

Concurso Público nº 07/
IFAPA-M/UGEA/2022

Prestação de serviços de limpeza da 
instituição

24/5/2022
10.00 horas

24/5/2022
10.15 horas

31/5/2022
10.15 horas

13.200,00mt

Concurso Limitado nº 06/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição e montagem de câmaras de 
segurança

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.15 horas

25/5/2022
10.15 horas

11.250,00MT

Concurso Limitado nº 12/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição de consumíveis informáticos 18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.15 horas

25/5/2022
10.15 horas

11.250,00MT

Concurso Limitado nº 08/
IFAPA-M/UGEA/2022

Contratação de empreitada de obras 
para construção de: muro de vedação 

das águas, capoeira, cozinha de lenha e 
reabilitação da antiga cozinha

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.15 horas

25/5/2022
10.15 horas

9.750,00MT

Concurso Limitado nº 19/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição de combustíveis e lubrificantes 
incluindo outros acessórios

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.15 horas

25/5/2022
10.15 horas

8.925,00MT

Concurso Limitado nº 25/
IFAPA-M/UGEA/2022

Prestação de serviços de catering 
(lanches e almoços)

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.15 horas

25/5/2022
10.15 horas

8.925,00MT

Concurso Limitado nº 30/
IFAPA-M/UGEA/2022

Reabilitação do muro de vedação da 
instituição

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.15 horas

25/5/2022
10.15 horas

12.500,00MT

Concurso Limitado nº 31/
IFAPA-M/UGEA/2022

Manutenção e reparação das viaturas
18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.15 horas

25/5/2022
10.15 horas

Não Aplicável

Concurso Por Cotações nº 15/
IFAPA-M/UGEA/2022

Fornecimento de pão
10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Concurso Por Cotações nº 20/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição de cortinas
10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Concurso Por Cotações nº 21/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição de material eléctrico
10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Concurso Por Cotações nº 22/
IFAPA-M/UGEA/2022

Aquisição e montagem de pneus
10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Concurso Por Cotações nº 23/
IFAPA-M/UGEA/2022

Manutenção e reparação dos ar-
condicionado

10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Concurso Por Cotações nº 26/
IFAPA-M/UGEA/2022

Manutenção e reparação das máquinas 
fotocopiadoras

10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Concurso por cotações nº 29/
IFAPA-M/UGEA/2022

Arrendamento da reprografia 10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

Concurso por cotações nº 37/
IFAPA-M/UGEA/2022

Prestação de serviços de sucção de 
fossas e fumigação

10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.15 horas

17/5/2022
10.00 horas

Não Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-
-los no Departamento de Aquisições do IFAPA-Matola, sita na Av. das Indústrias nº 420, bloco 3, pela importância
não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), nos dias úteis e nas horas normais de expediente.

2. Os valores para aquisição dos documentos do concurso deverão ser depositados nas contas abaixo discriminadas:

BCI: Conta nº 232761211 BIM: Conta nº 70055729

NIB: 000800002327612110180 CI NIB: 000100000007005572957 BIM

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

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

Maputo, Março de 2022
A Autoridade Contratante

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Regional Centro

ANÚNCIO DE RESULTADOS DE CONCURSOS
Nos termos 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 o 
cancelamento dos concursos por falta de comparência de concorrentes, bem 
como por desclassificação, conforme o quadro abaixo:

Número do
Concurso

Designação 
do Concurso

Objecto Concorrente
Valor de 

Adjudicação (MT)
FIPAG-DRC/

CL/03/2022
Concurso 

Limitado

Prestação de serviços de 
reparação e mautenção de 

aparelhos de ar-condicionado
--------------- Deserto

FIPAG-DRC/

CL/04/2022

Concurso 

Limitado
Manutenção de imóveis

--------------
Deserto

FIPAG-DRC/

CL/05/2022

Concurso 

Limitado

Fornecimento de géneros 
alimentícios e artigos de 

higiene
-------------

Deserto

FIPAG-DRC/

CL/06/2022

Concurso 

Limitado
Fornecimento de refeições  -------------- Deserto

FIPAG-DRC/

CL/07/2022

Concurso 

Limitado
Fornecimento de material 

informático ------------
Desclassificado o 

único concorrente 

FIPAG-DRC/

CC/08/2022

Concurso Por 

Cotações
Prestação de serviços de 

desinfecção ------------ Deserto

FIPAG-DRC/

CC/09/2022

Concurso Por 

Cotações Fornecimento de kit de 
prevenção contra Covid-19

-------------- Deserto

Beira, Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

1. Entrevistas dos candidatos a Carreira de Oficial
de Diligências Provincial --- dias 9 a 13 de Maio de
2022.

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 9 de Maio.
 Abudo Muatapara:
 Adelina Laura;

 Alfredo Pedro Cândido;
 Amede Alexandre Melita:
 Brás Coutinho.

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 10 de Maio
 Cátia Lavinia ussa Hamede:
 Celestino Branquinho;
 Chabane Saide Ali;

 Chame Luis Manuel Martins;

 Edmundo dos Inocentes António Leão.

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 11 de Maio 
 Emilio Ernesto Mutolo;

 Eufrásio Teles Adelino;
 Evaristo Alves Mario ;

 Filipe Chico Filipe Mauricio;

 Ivan Miguel Soares Gemo.

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 12 de Maio
 Janote Antonio das Neves Mesa;

 José Pedro Mendes;

 Lúcio dos Santos Timama;
 Magaias António Tavares;
 Manuel Temoso Macário.

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 13 de Maio
 Martins Cassimiro;

 Meque FranciscoMagena;
 Renato Jorge Luis;

 Uilsone Manteiga Nharugue;

 Zaire Jacinto Patrício Sololo

2. Entrevista dos candidatos a Carreira de Escriturário 
Judicial Provincial – dia 16 a 18 de Maio

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 16 de Maio  

 Abreu de Olarilas Martinho;

 Adelia Maria Julio Muissicoja Jeque;
 Delfina de Fatima Sebastiao Falume;
 Emilia de Jesus Jose  Lounhoa Raúl`;

 Felix Jorge Quinaue.

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 17 de Maio
 Genita Arlindo Joaquim;
 Jacob Muarire Masse Joao;

 Juraia Judite Castenheiro Chequele;
 Sérgio Vicente;

 More no José Ernesto Chimangue.

Nomes dos candidatos com entrevista no dia 18 de Maio
	Rafael dos Santos Joaquim Puelia;
	Olga António Matambo;

	Manuel Amisse;

	Tino Arguido Marcos.

3. MATÉRIA DA ENTEVISTA
 Constituição da República de Moçambique;
 Decreto nº 48/2005, de 22 de Novembro (Estatuto

dos Funcionários dos Tribunais Fiscais e Carreiras
e Qualificadores Profissionais dos Magistrados dos
Tribunais Fiscais);

 Lei nº 9/2018, de 27 de Agosto (Lei Orgânica dos
Tribunais Fiscais);

 EGFAE (Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto);

 REGFAE (Decreto nº 5/2018, de 26 de Fevereiro);

 Decreto nº 30/2001, de 15 de Outubro (Normas

de Funcionamento dos Serviços da Administração

Pública);

 Cultura Geral.

Nampula, aos 22 de Abril de 2022

A Chefe do Departamento
 Alzira Amurimuriana

        (Ajudante de Escrivão de Direito)

Na sequência do aviso para manifestação de 
interesse através da apresentação de  candi-

daturas para o preenchimento de vagas por 

mobilidade de funcionários, para o quadro 
de pessoal do Tribunal Fiscal da Província de 
Nampula, aberto por despacho do Meritíssi-

mo Juiz-Presidente deste Tribunal, Dr. Raúl 
João Mutemue, datado de 11 de Fevereiro 

de 2022, publica-se a lista dos concorrentes 

apurados na avaliação documental. 

Carreira de Oficial de Diligências Provin-
cial         

1. Abudo Mutapara;

2. Adelina Laura Sebastião;

3. Alfredo Pedro Cândido;
4. Amede Alixandre Melita; 
5. Brás Coutinho;
6. Cátia Lavinia Mussa Hamede; 
7. Celestino Branquinho;
8. Chabane Saide Ali;

9. Chame Luis Manuel Martins;

10. Edmundo dos Inocentes António Leão;                  

11. Emilio Ernesto Mutolo;

12. Eufrásio Teles Adelino;
13. Evaristo Alves Mario;

14. Filipe Chico Filipe Maurício;

15. Ivan Miguel Soares Gemo;

16. Janote António das Neves Mesa,

17. José Pedro Mendes;

18. Lúcio dos Santos Timama;
19. Magaias António Tavares;
20. Manuel Temoso Macário;

21. Martins Cassimiro:
22. Meque Francisco Magena;
23. Renato Jorge Luís;

24. Uilsone Manteiga Nharugue;

25. Zaire Jacinto Patricio Sololo.

Carreira de Escriturário Judicial Provin-
cial

1. Abreu de Olarilas Martinho;

2. Adélia Maria Júlio Muissicoja Jeque;
3. Delfina de Fatima Sebastião Falume;
4. Emília de Jesus José Lounhoa

5. Raúl Felix Jorge Quinaue;
6. Genita Arlindo Joaquim;
7. Jacob Muarire Masse João;

8. Juraia Judite Castenheiro Chequele.
9. Morena José Ernesto Chimangue;

10. Manuel Amisse;

11. Olga Antonio Matambo;

12. Rafael dos Santos Joaquim Puelia
13. Sérgio Vicente;

14. Tino Arguido Marcos Serrote

A seguir publica-se a ordem das entrevistas 

dos candidatos apurados que terão o seu 
início no dia 9 de Maio de 2022, pelas 
9.00 horas.

Nampula, aos 22 de Abril de 2022

A Chefe do Departamento

Alzira Amurimuriana

(Ajudante de Escrivão de Direito)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL FISCAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL FISCAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Propostas de Normas Moçambicanas em Fase de Inquérito Público

Nos termos da alínea c) do artigo 4 do Decreto n.º 81/2020, de 9 de Setembro que aprova o Estatuto Orgânico do 
Instituto Nacional de Normalização e Qualidade - IP, conjugado com o n.º 2 do artigo 9 do Decreto n.º 59/2009 que 
aprova o Regulamento de Normalização e Avaliação da Conformidade, o INNOQ, IP torna público que se encontram 
concluídas as Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) na área de Segurança e Saúde Ocupacional, conforme 
abaixo indicado:

Lista de Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) - 2022

Área de Segurança e Saúde Ocupacional

CTN 20 - Comissão Técnica de Normalização – Segurança e Saúde Ocupacional

1. PrNM 1132:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído - Procedimento
Técnico.

2. PrNM 1133:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Análise Gravimétrica de Aerodispersóides Sólidos
Colectados sobre Filtros de Membrana - Método de Ensaio.

3. PrNM 1134:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Método de Colecta e Análise de Fibras em Locais de Trabalho
- Análise por Microscopia Óptica de Contraste de Fase - Método de Ensaio.

4. PrNM 1135:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional aos Raios X nos
Serviços de Radiologia - Procedimento Técnico.

5. PrNM 1136:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor - Procedimento
Técnico.

6. PrNM 1137:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Calibração de Bombas de Amostragem Individual pelo
Método da Bolha de Sabão - Procedimento Técnico.

7. PrNM 1138:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Colecta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de
Ambientes de Trabalho - Procedimento Técnico.

8. PrNM 1139:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações de Corpo
Inteiro - Procedimento Técnico.

9. PrNM 1140:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações em Mãos
e Braços - Procedimento Técnico.

10.  PrNM 1141:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação dos Níveis de Iluminância em Ambientes Internos
de Trabalho - Procedimento Técnico.

Estas PrNM(s) estãrão em período de Inquérito Público durante 60 dias, entre os dias 18 de Abril à 16 de Junho 
de 2022. Durante esta fase de Inquérito Público, todos os interessados têm a possibilidade de consultar, comentar e 
propor melhorias aos documentos, bem como verificar a sua influência sobre os seus próprios interesses, de modo a 
iniciarem o processo de adaptação.

Informa-se também que as consultas poderão ser realizadas no Centro de Documentação do INNOQ, IP, Bairro do 
Zimpeto, Parcela 7168/D1/7- Maputo, durante as horas normais de expediente.

Instituto Nacional de Normalização e Qualidade - INNOQ, IP
Publique-se

A Autoridade Competente 
(Ilegível)

O seu parceiro para a qualidade

 Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade

Tel: +258 21344600 | Fax: +258 21344610 | Cell: +258 82 4756985| Linha verde: 800300600| www.innoq.gov.mz
Av. Moçambique | Parcela 7168/D1/7 | Bairro do Zimpeto | C.P: 2983;

Maputo - Moçambique

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Faz saber, que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, com processo 
Ordinário nº 25/2019, em que é exequente BANCO INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA, movendo contra os executados:

1º REDA INTERCOMERCIAL, LIMITADA, com sede na Av. do Trabalho, nº 
950 A, Nampula-Moçambique;

2º MAMADE RIAGE ABDALA ISMAIL, com domicílio na Av. do Trabalho, nº 
950 A, Nampula-Moçambique;

3º KHATUBAI ABDALA, com domicílio na Av. do Trabalho, nº 950 A, 
Nampula-Moçambique.

Foi designado o dia 27 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de 
Audiências nº 1 deste Tribunal, para abertura de propostas em carta fechada, 
com vista a arrematação ao maior lance oferecido, conforme o requerimento 
do exequente, do seguinte imóvel penhorado:

Verba Única
Um imóvel sito no Bairro 1º de Maio, Estrada Nacional nº 8, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob o nº 1436 a fls. 48, do 
livro B-5, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob 
o nº 4759, a fls. 10 verso a 11, do livro de escrituras diversas B-6, a favor
de Mamade Riage Abdala Ismail, casado com Khatubai Abdala, ao preço
mínimo de 125 229 000,00MT (cento vinte e cinco milhões, duzentos e
vinte e nove mil meticais).
São desta forma nos termos do artigo 890º, nºs 1 e 2, do CPC, convidadas 
todas as pessoas interessadas na compra deste imóvel a apresentarem 
propostas em carta fechada na Secretaria da Secção Comercial, nas horas 
normais de expediente, até 10 minutos antes do início da sessão.
Para constar passou-se o presente anúncio para publicação no jornal “Notícias”.

Nampula, aos 25 de Abril de 2022
O Juiz de Direito

Dr. Mahomed Khaled Varinda
A Escrivã de Direito

Balanhama Rufina Massamba Chamba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED 

IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANÚNCIO DE RESULTADOS 
PRELIMINARES DA AVALIAÇÃO 

DOCUMENTAL DO CONCURSO DE 
INGRESSO

Nos termos da alínea b)do n˚6 do artigo 2 do Diploma Ministerial nº 
61/2000, de 5 de Julho, Sua Excelência Presidente do Conselho 
Municipal, através do Despacho de 28 de Agosto de 2021, autorizou 
a abertura de concurso de ingresso no Conselho Municipal de 
Maputo, para provimento de 10 (dez) vagas para Agentes 
Sazonais para exercício das actividades de pulverização nas 
Unidades Sanitárias sob Gestão de Conselho Municipal de Maputo, 
o qual foi anunciado neste Jornal, no dia 8 de Março de 2022.

Assim, no seguimento deste processo, nos termos da lei, o Conselho 
Municipal  – Pelouro de Saúde e Acção Social, serve-se da presente 
para informar que os resultados preliminares da avaliação 
documental do concurso em apreço, estão disponíveis e 
deverão ser consultados no Edifício no Conselho Municipal de 
Maputo, sito na Avenida Karl Marx, n˚173, prédio UTA, 11º Andar. 

Mais se informa que os candidatos poderão apresentar as suas 
reclamações num prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de 
publicação deste anúncio.  

Maputo, Maio de 2022

A Vereadora

(Ilegível)

Maputo, Uma Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

__________________________________________________________________________

Direcção Municipal de Saúde, Av. Karl Marx 173, 11º andar, Maputo Telefax +258 (21) 420672

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 CONCURSO

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 do seguinte concurso:

N° do Concurso Objecto
Modalidade do 

Concurso
Concorrente 
Adjudicado

Valor de 
Adjudicação

07/STAE/DPM/RA/2022
Contratação de Serviços de 

Desinfecção
Concurso por 

Cotações
STAR CLINING & 
SERVIÇOS, LDA

280.800,00MT

A Autoridade Competente
(Ilegível)

287

3859

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



PUBLICIDADE 21Quarta-feira, 4 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE TETE

MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO DO INAS - TETE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o artigo nº 96, n.º 3 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos concursos foi adjudicado às empresas 
abaixo mencionadas:

Concurso nº Designação  Designação do concorrente Adjudicado

Concurso Público n°03/62F000241/
CP/PSSB/2022

Serviços de aluguer de viaturas
AUTO MR (4.750.000,00MT - quatro 
milhões, setecentos e cinquenta mil 

meticais)

Concurso Limitado n°02/62F000241/
CL/PSSB/2022

Aquisição de combustível e 
lubrificantes

GRUPO I.A.M (1.999.996,02MT - um 
milhão, novecentos e noventa nove mil, 

novecentos e noventa e seis meticais e dois 
centavos)

Concurso Limitado
n°03/62F000241/CL/PSSB/2022

Aquisição de material de 
escritório

KKK INVESTIMENTOS - FICOU DESERTO

Tete, aos 27 de Abril de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)
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Administração Judicial
UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

      Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados 
às empresas abaixo indicadas: 

Nº do Concurso Objecto Entidade  Adjudicada
Montante de 
adjudicação 

incluindo IVA

        Concurso por 
Ajuste Directo
         Nº01/TJPM/

UGEA/2022  

  Para fornecimento de combustíveis, 
lubrificantes e lavagem de 7 (sete) 
viaturas do Tribunal Judicial da 
Província de Maputo

     TOTAL ENERGIES 
MARKETING 
MOZAMBIQUE, SA

1.091.154.12MT

Concurso Limitado nº 
01/TJPM/UGEA/2022

Para fornecimento de consumíveis 
de equipamento informático para 
Tribunal Judicial da Província de 

Maputo

ACN INVESTIMENTO, EI 2.054.754,00MT

Concurso Limitado 
nº02/TJPM/
UGEA/2022

Para fornecimento de material de 
escritório para Tribunal Judicial da 

Província de Maputo
ISNA INVESTIMENTO, LDA 1.296.837,36MT

Concurso Limitado 
nº03/TJPM/
UGEA/2022

Para fornecimento de carimbos e 
selos branco para Tribunal Judicial 
da Província de Maputo e Tribunais 

Distritais 

CASA DOS CARIMBOS 435.950,00MT

Concurso Por ajuste 
Directo nº16/TJPM/

UGEA/2022

Para manutenção e reparação periódica 
de aparelhos de ar- condicionados 

do Tribunal Judicial da Província de 
Maputo

ICE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS, LDA
299.999,70 MT

Concurso por ajuste 
Directo nº18/TJPM/

UGEA/2022

Para manutenção e reparação 
da residência protocolar do Juiz-

presidente

CONSTRUÇÕES LA 
ORIENTAL

268.054,61MT

Concurso por Ajuste 
Directo nº 19/TJPM/

UGEA/2022

Para manutenção e reparação das 
Secções Cíveis e Comerciais do Tribunal 

Judicial da Província de Maputo

CONSTRUÇÕES LA 
ORIENTAL

506.485,75MT

Concurso por Ajuste 
Directo nº 24/TJPM/

UGEA/2022

Para aquisição de cadernetas de 
SIGEDAP dos funcionários do Tribunal 

Judicial da Província de Maputo e 
Tribunais distritais

MINISTÉRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

ESTATAL E FUNÇÃO 
PÚBLICA

(CENTRO NACIONAL 
DE DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO DE 

MOÇAMBIQUE)

75.600,00MT

Concurso por Ajuste 
Directo nº 26/TJPM/

UGEA/2022

Para arrendamento de uma residência 
para habitação do Juiz da 2ª Secção 
do Tribunal Judicial do Distrito da 

Machava

MÓNICA MUSSAGY 
MULCHANDE

480.000,00MT

Concurso por Ajuste 
Directo nº 27/TJPM/

UGEA/2022

Para arrendamento de uma residência 
para habitação do Juiz Desembargador 

do Tribunal Judicial da Província de 
Maputo

ÂNGELO DA SILVA 960.000,00MT

Concurso por Ajuste 
directo nº25 /TJPM/

UGEA/2022

Para Contratação de serviços de 
viaturas e motorizadas do Tribunal 

Judicial da Província de Maputo

EMPRESA MOÇAMBICANA 
DE SEGUROS

428.077,30MT

Matola, aos 29 de Abril 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
289

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
........

SECRETARIADO TÉCNICO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL DO NIASSA
LICHINGA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

Nos termos da alínea d) do artigo 33, conjugado com o nº 1 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 a adjudicação do objecto 
dos concursos abaixo indicados: 

N/O Nome do Concorrente Objecto de Concurso 
Valor de adjucação 

incluindo IVA

1 NA – NILA 
Lanches e ornamentação da Sala de 

Sessões 
485.000,00

2 GASOLINEIRA MIGUEL ARAÚJO, EI Combustíveis e lubrificantes 900.000,00
3 HAKLENAUTO LICHINGA Manutenção e reparação de veículos 209.473,37
4 GIGABYTE SERVICE, LDA Material de consumo para informática 355.000,00
5 PAPELARIA UNIVERSAL Material de consumo de escritórios 310.000,00
6 MASSAUKO SERVICE, LDA Material de higiene e limpeza 116.200,00
7 VENTURA SERVICE, EI Viatura 2.389.180,00

Secretariado Técnico da Assembleia Provincial de Niassa
Bairro Massenger – Expansão de Sanjala 

Lichinga, aos 4 de Abril de 2022

A Entidade Contratante 

(Ilegível) 
105

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DA PRAIA DO BILENE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

(UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

1. O Conselho Municipal da Vila da Praia do Bilene comunica a
adjudicação feita aos seguintes concorrentes de acordo com
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, de acordo com o seguinte:

ord Designação. Modalidade Empresa Valor

01

Contratação de consultor individual 
para elaboração de estudos e 

projectos para construção de um 
pequeno sistema de abastecimento de 

água

Concurso 
Público

ANÍBAL JOSÉ 
NIKOTCHOLAKA 

450,000,00MT

02

Contratação de consultor individual 
para elaboração de estudos e 
projectos para reabilitação do 

Mercado Central 

Concurso 
Público

OCTÁVIO MANUEL 
SOBRAL 300,000,00MT

03

Contratação de consultor individual 
para elaboração de estudos e 

projectos para construção de dois 
sanitários

Concurso 
Público

RNC CONSULTOR 400,000,00MT

O Presidente do Conselho Municipal

Mufundisse Nhamboze Chilengue

Praia do Bilene, aos 21 de Abril  de 2022

88

Certifico, para efeitos de publicação, que por 
escritura de vinte e sete de Abril de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas oitenta e nove a noventa, do 
livro “B”, para escrituras diversas, da Conservatória 
dos Registos e Notariado de Magude, a cargo de 
MUSSÁ USSENE, Conservador e Notário Superior da 
referida Conservatória, foi celebrada uma Escritura 

de Habilitação de Herdeiros por óbito de LÚCIA 
JOSÉ TIVANE, falecida aos dois de Abril do ano dois 
mil e dezoito, vítima de edema cerebral, solteira que 
era, residente em Xinavane, distrito da Manhiça, 
província de Maputo. Que pela citada escritura, foi 
declarada única e universal herdeira de todos bens 
móveis e imóveis, sua mãe AMÉLIA SIMANGO, 

solteira, maior, natural de Chichuco-Magude e 
residente em Xinavane.

O Notário
Mussá Ussene

(Conservador e Notário Superior)
4116

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE MAGUDE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MAGUDE

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LÚCIA JOSÉ TIVANE

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



PUBLICIDADE22 Quarta-feira, 4 de Maio de 2022

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 04 de Maio de 2022 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

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

bens e prestação de serviços, conforme tabela abaixo: 

Item Nº do Concurso Objecto de Contratação Data e hora da entrega 
das propostas 

Data e hora da abertura 
das propostas 

Garantia provisória (em 
meticais) 

Local ou endereço 

1 Concurso Publico nº 37/
EDM-DIA/2022 

Contratação de Empresa de Construção 
para reabilitação de residência protocolar 
da EDM na Cidade da Beira. Abertura na 

ASC-Beira. 

25 de Maio de 2022

10:00 horas 

25 de Maio de 2022

10:15 horas 

Lote Único: 75,000.00

Rua da Companhia, Nº 
240, Cidade da Beira 

Concurso Público № 30 de Maio de 2022
10:00 horas

30 de Maio de 2022
10:00 horas

Lote I: 200,000.00

Lote II: 200,000.00

Av. Eduardo Mondlane, 
Nº 1398, 7º Andar, Cidade 

de Maputo 

Concurso Público № 31 de Maio de 2022
10:00 horas 

31 de Maio de 2022
10:15 horas 

Lote I: 300,000.00

Lote II: 250,000.00

Lote III: 250,000.00

Lote IV: 120,000.00

Av. Eduardo Mondlane, 
Nº 1398, 7º Andar, Cidade 

de Maputo 

4 Concurso Público № 44/
EDM-DIA/2022 

27 de Maio de 2022
10:00 horas 

27 de Maio de 2022
10:15 horas 

Lote Único: 100,000.00

Av. Eduardo Mondlane, 
Nº 1398, 7º Andar, Cidade 

de Maputo 

5 

Concurso Público № 45 /
EDM-DIA/2022 

Lote Único 
Visita Obrigatória: 

EDM – ASC Chimoio- 13 
de Maio de 2022  09:00 

horas 

24 de Maio de 2022
10:00 horas 

24 de Maio de 2021
10:15 horas Lote Único: 30,000.00 Rua Patrice Lumumba, Nº 

323 R/C, Chimoio 

6 Concurso Publico nº 46/
EDM-DIA/2022 

Prestação de Serviços de Concepção, Pro-
dução e Montagem de Um Stand na FA-

CIM 
25 de Maio de 2022

13:00 horas 
25 de Maio de 2022

13:15 horas 

45,000.00

Av. Eduardo Mondlane, 
Nº 1398, 7º Andar, Cidade 

de Maputo 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo
indicado, a partir do dia 05 de Maio de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT (mil e quinhentos meti-
cais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da 
Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C, e na Rua Patrice Lumunba, na cidade de Chimoio. 

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

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

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 

Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Concurso Público №

Concurso Público №

Concurso Público № 44

Concurso Público № 45

ANÚNCIO DE VAGA
INSPECTOR EM SERVIÇO
IN-SERVICE INSPECTOR

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

SOBRE A FUNÇÃO / OBJECTIVO DO TRABALHO

Responsável pela parte da Autoridade de Inspecção OME incumbida 

(como contemplado nos Regulamentos de Equipamentos sob Pressão 

(PER) e (OSHA Act)) das seguintes responsabilidades: - Responsabilidade 

legal pelas inspecções em serviço de todos os vasos  de pressão, 

caldeiras de vapor, acessórios de pressão, tanques de armazenamento 

e tubagens.

Assegurar o cumprimento da lei a fim de apoiar o sistema SANAS de 

Inspecção Baseada no Risco (RBI), garantindo que as frequências de 

inspecção possam ser aprovadas pela Autoridade de Inspecção OME por 

períodos superiores a 36 meses.

Assegurar a conformidade com os Regulamentos de Equipamentos 

sob Pressão (PER), SANS 10227, SANS 17020 e várias Normas de Saúde 

e Segurança aprovadas durante todas as inspecções em serviço como 

Inspector em serviço certificado e técnico signatário SANAS.

Fase de apoio e paragem total, pelo que as inspecções em serviço 

devem ser de tal modo realizadas no apoio às frequências e às funções 

acreditadas pelo RBI que assegurem o cumprimento da lei.

OBJECTIVOS FUNCIONAIS

• Elaborar relatórios e assegurar a conformidade; 

• Ser responsável pelo acompanhamento regular da documentação 

legal pendente;

• Emitir recomendações de reparações para garantir a continuidade do 

funcionamento da segurança e, por conseguinte, a disponibilidade 

contínua das fábricas de processamento;

• Ser capaz de utilizar o equipamento especializado para a inspecção 

do mesmo;

• Utilizar o equipamento de inspecção especializado durante as 

inspecções;

• Realizar e avaliar inspecções visuais, medições da espessura das 

paredes, ensaios de partículas magnéticas, teste de permeabilidade 

ao corante;

• Rever e interpretar radiografias;

• Testemunhar os testes  de pressão ;

• Recomendar acções de reparação específicas ou recomendações 

alternativas resultantes de inspecções utilizando conhecimentos 

especializados;

• Verificar o estado do equipamento ou das suas partes após qualquer 

mudança de estado ou reparação do equipamento, de modo a que a 

integridade máxima e o tempo mínimo de paragem do equipamento 

resultem;

• Prever quando o equipamento precisa ser substituído, avaliando 

todos os resultados da inspecção;

• Documentar todas as conclusões e recomendações das inspecções 

através da elaboração de relatórios técnicos individuais, a fim de 

que os problemas reais ou potenciais sejam documentados para que 

sejam tomadas medidas adicionais e para o cumprimento do PER;

• Efectuar inspecções detalhadas conforme necessário quando os 

cálculos de aptidão para o serviço são efectuados;

• Avaliar e comentar as revisões de frequência;

• Certificar a calibração e a definição de dispositivos de segurança e 

apêndices para conformidade com os códigos;

• Integrar o equipamento, com a devida consideração e apoio aos 

volumes de produção e taxas de fluxo;

• Assegurar o cumprimento da legislação;

• Apoiar as exigências de produção através da redução dos incidentes 

de produção e dos custos de manutenção, assegurando a integridade 

do equipamento através de inspecções e testes estatutários e 

monitoria on-line;

• Proporcionar uma base para a restauração e melhoria da integridade 

do equipamento;

• Fornecer relatórios em tempo real sobre o estado do equipamento no 

âmbito das Operações;

• Assegurar um negócio sustentável através da formação de 

Inspectores Estagiários para o Grupo Sasol e Nacional;

• Melhorar as próprias competências e conhecimentos;

• Demonstrar comportamentos desejados de acordo com os Valores 

Sasol;

• Assegurar que o plano de desenvolvimento pessoal está concluído, 

implementado e monitorado;

• Definir e trabalhar para os próprios objectivos e metas de 

desempenho de acordo com o desempenho pessoal;

• Prestar serviços eficientes e de alta qualidade a clientes internos e 

externos;

• Construir relações de cliente (internas / externas) a fim de 

compreender as necessidades;

• Estabelecer e manter redes de peritos e ligações (como por exemplo, 

clientes, partes interessadas);

• Demonstrar capacidades interpessoais eficazes;

• Construir parcerias eficazes com a equipa para assegurar um 

desempenho elevado;

• Desenvolver e manter relações de trabalho eficazes com gestores e 

pares.

REQUISITOS DO TRABALHO

Habilitações Literárias:

• 12ª classe com disciplinas de Matemática e Ciências / Ensino 

Secundário / Escola 

• Certificação em Vasos de Pressão (CP-PV) e / ou Certificação em 

Caldeiras de Vapor (CP-SG) E

• Curso CP (PV)

• MT, PT Nível 2

Experiência:
• 0-2 anos de experiência de inspecção respeitante a operações 

petroquímicas

COMPETÊNCIAS-CHAVE NECESSÁRIAS

Liderança 

• Persuadir e influenciar as partes interessadas; construir relações e 

parcerias para resultados vantajosos para ambas as partes. 

• Estabelecer Equipas e criar sinergias através do trabalho além 

fronteiras.

Funcional / Técnico
• Assumir a responsabilidade de conduzir o próprio crescimento 

através do desenvolvimento da auto-consciencialização, reflectindo, 

procurando feedback e auto-correcção. 

• Demonstrar perspicácia comercial, uma mentalidade global e exercer 

um bom julgamento.

Comportamento
• Apoiar a estratégia a curto e médio prazo

• Fornecer contributos para a estratégia de Operações de Gestão de 

Emergência

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao 
dia 17 de Maio, no website da http://www.sasol.com/carrers/
carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione 
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis. 

ANÚNCIO DE VAGA
CONSULTOR DE RECURSOS HUMANOS 
PEOPLE SUPPORT CONSULTANT

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Descrição Breve / Objectivo do trabalho

Implementar processos para pessoas, melhorar os processos, práticas e sistemas 

de pessoas / RH para alcançar maior eficácia e eficiência, apoiando e educando 
proactivamente os trabalhadores e a gestão de linha nos projectos sobre os 
processos de pessoas.

Fornecer serviço e apoio directo a uma base de clientes designada e assegurar 
que os processos e práticas padrão de projectos de RH, ou pessoas, sejam 

implementados adequadamente na base de clientes, assegurando elevados níveis 
de eficiência e satisfação do cliente.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

Liderar a implementação e execução de soluções de pessoas na carteira de 
projectos atribuída com elevado nível de serviço ao cliente e em conformidade com 
as normas e políticas estabelecidas.

Actuar como ponto de contacto único para questões relacionadas com o Projecto 
RH.

Contribuir continuamente para o aumento da eficiência dos processos de RH nos 
negócios, demonstrar uma compreensão profunda destes processos e destacar 

qualquer ineficiência, recomendando acções correctivas aos membros e gestão da 
equipa de RH / Pessoas relevantes.

Participar em todos os recrutamentos locais para assegurar o cumprimento da lei 
laboral e do Acordo Colectivo do Projecto (PLA – Project Labour Agreement).

Participar no Grupo de Trabalho Conjunto de Emprego (GTCE) existente criado no 
âmbito dos Acordos de Desenvolvimento Local (LDAs) assinados pela Sasol com as 
comunidades e governos distritais locais de Inhassoro e Govuro.

Assegurar a adesão aos procedimentos atinentes à mobilização de expatriados / 
tramitação das autorizações de trabalho, cumprimento das listas de verificação e 
formulários, aplicáveis.

Apoiar com assuntos de Relações Laborais e Relações Industriais (ER/IR) em 
coordenação com o Gestor /Escritório ER / IR ou a escalar tais assuntos.

Conduzir auditorias regulares aos processos individuais dos trabalhadores 
das empresas contratadas, apoio nas iniciativas do bem-estar e da cultura 

organizacional.

Salvar ficheiros e fazer a devida manutenção e arquivo de registos adequados 

(também digitalização de documentação e encaminhamento para o departamento 
de RH corporativo como cópia de segurança).

Gerir as questões do dia-a-dia das pessoas.

Apoiar o fornecimento de dados e análises através de cálculos e relatórios precisos 
e fiáveis.

Isto inclui a utilização de tecnologia e sistemas de RH para analisar e interpretar 
dados relevantes de Pessoas.

Providenciar análises relevantes facilitando a tomada de decisões eficazes 
assentes em informação empírica e dados exactos.

Compilar e apresentar relatórios significativos de Pessoas através de interpretação, 
comparações e análises de tendências.

Apoiar o recrutamento e a integração de trabalhadores / contratados / expatriados, 
assegurando ao mesmo tempo uma experiência positiva para novos recursos.

Participar activamente no processo de selecção de candidatos, em colaboração 
com os membros mais seniores da equipa ou gestores de pessoas e os gestores de 
linha relevantes, facilitando um processo eficiente e conforme.

Gerir o processo de contratação, registo e integração de novos recursos no 
projecto.

Apoiar a implementação da gestão da sucessão e do planeamento da substituição 
dos recursos - conforme necessário e assegurar que estes sejam executados 

eficientemente. Isto pode incluir a formação de gestores de linha e trabalhadores 
sobre tais processos e sobre os resultados desejados, garantindo que os prazos 

sejam cumpridos e os processos concluídos a tempo, e gerando dados exactos.

Apoiar os objectivos das Relações Laborais através do cumprimento dos requisitos 

processuais e de equidade, dando assistência na prestação de um serviço de 
consultoria em relações laborais de primeira linha e assegurando documentação 
precisa, relevante e completa e gestão do sistema.

Proporcionar aos trabalhadores e gestores de linha uma compreensão sólida 
da remuneração e princípios de benefícios, políticas e procedimentos, podendo 
explicá-los de uma forma clara e adequada (se aplicável).

Gerir a implementação eficiente e eficaz dos processos e procedimentos de 
movimentação e separação de recursos (por exemplo, rotação ou fim do contrato).

Implementar processos de mudança e gestão de cultura claramente definidos 
e facilitar a implementação bem sucedida de projectos culturais, utilizando o 
material necessário para apoiar a gestão de linha e os funcionários na adesão às 

expectativas de comportamento. Isto inclui o treinamento e a educação da gestão 
de linha e dos funcionários no que diz respeito à aplicação prática dos processos 
de mudança.

Demonstrar os valores da Sasol.

Apoiar e articular a visão, valores e objectivos alinhados com a direcção.
Procurar constantemente melhorar o domínio pessoal, o crescimento profissional 
e empresarial (assegurando o desenvolvimento técnico / profissional na área 
especializada).

Habilitações Literárias
Licenciatura

Experiência Mínima 
4 anos

Competências 

Analítica: A análise computacional sistemática de dados ou estatísticas

Perspicácia de Negócios: Ter uma compreensão intuitiva e aplicável de como uma 

empresa se rentabiliza.  Mostrar uma compreensão profunda do que impulsiona 
a rentabilidade. Manter uma abordagem aos negócios orientada para o mercado.  
Manter uma compreensão global do negócio e das suas inter-relações, permitindo 
tomar melhores decisões comerciais.  Ser capaz de fazer bons julgamentos 

comerciais e decisões rápidas de uma forma que possa conduzir a um bom 
resultado. Ser proficiente em Inglês Comercial tanto escrito como falado.

Colaboração: A acção de trabalhar com alguém para produzir algo.

Conformidade: Compreensão das regras, regulamentos, sanções e outros 

requisitos estatutários, orientações e instruções relacionadas com os órgãos e 
organizações de governação, tanto interna como externa.

Foco no cliente: Enfoque contínuo nas necessidades e nas exigências dos clientes, 
antecipando as suas necessidades, permanecendo sensíveis enquanto lhes 
providenciam serviços, e respondendo às necessidades dos mesmos.

Capacidade de execução: Capacidade subjacente para executar uma estratégia / 
projecto ou trabalho diário.

Liderando a mudança: Requer a criação de experiências para pessoas que 

revelam novas possibilidades, ao mesmo tempo que as unem na condução de 
estratégias, aproveitando os recursos disponíveis na conquista do mercado. Exige 
a optimização da cultura de uma organização enquanto se fazem investimentos 

destinados a impulsionar o crescimento do negócio – simultaneamente.

Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de modo a fomentar o próprio 

crescimento através do desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, busca de 
informação e autocorrecção.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 17 de Maio, no 
website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na 
opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

3863 3864

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL: SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA 
CIDADE DE MAPUTO - AID 8420

Convite para Reunião de Consulta Pública

Apresentação do Relatório do Estudo Ambiental Simplificado
O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direcção Nacional de 
Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) contratou a empresa STUDIO FC & RR ASSOCIATI S.r.l 
para elaboração do projecto técnico de engenharia, do estudo de impacto ambiental e assistência técnica, 
que por sua vez esta nomeou o Consultor Arsénio J. R. Banze para a realização de uma Avaliação de 
Impacto Ambiental (AIA) para o Projecto de Construção de um Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
da Cidade de Maputo.

De acordo com o Decreto nº 54/2015, de 31 de Dezembro sobre Processo de AIA, o licenciamento 
ambiental para projectos de categoria B está condicionado à realização de pelo menos uma consulta 
pública,

Como parte do Processo de Participação Pública, o Consultor pretende apresentar o rascunho do Relatório 
de Estudo Ambiental Simplificado (EAS) do Projecto de Construção de um Sistema de Drenagem de 
Águas Pluviais da Cidade de Maputo e receber os comentários das partes interessadas e afectadas. É 
nestes termos que convidamos as V.Excias a participar na reunião de consulta pública, a realizar-se pelas 
9.00 – 11.00 horas do dia 9 de Maio de 2022, na Sala de Reuniões Instituto Industrial de Maputo, 
sita na Rua da Resistência, Bairro Maxaquene “C”. 

O rascunho do Relatório do Estudo Ambiental Simplificado está disponível para consulta e comentários 
através do link: 
h t t p s : / / d r ive. g o o gl e. co m / d r ive / f o l d e r s / 1 OT M t D 5 o 7 c x 2 m x f e _ 0 8 FA r W hv 6 H C Z _
qy3?usp=sharing e em cópias impressas nas seguintes instituições:

• Serviços de Actividades Económicas da Cidade de Maputo - SAECM

• Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento - DNAAS

• Administração do Distrito Municipal KaMaxaqueni

• Escritórios da STUDIO FC&RR ASSOCIATI S.r.l (Rua da Alegria, nº 183, Cidade de Maputo)

As partes interessadas que desejam receber informação sobre o projecto ou estabelecer contacto com 
a equipa de Consulta Pública do projecto, a respeito de qualquer questão adicional sobre o mesmo, 
poderão fazê-lo através dos meios abaixo indicados:

Consultor Proponente

Arsénio Jordão
Celular: +258846997574

Rua da Alegria, nº 183, Cidade de Maputo
Email: abconsultoria07@gmail.com

MOPHRH-DNAAS - Gabinete de Implementação do Pro-
grama de Saneamento Ambiental (GIPSA)

Rua da Imprensa nº162, 3 andar, Cidade de Maputo
Email: geral@dnaas.gov.mz

3819

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Principais funções e responsabilidades, embora não se limitando a estas:

• Garantir o cumprimento eficaz de Saúde e Segurança Ocupacionais e Sistema de
Gestão Ambiental, políticas, procedimentos, processos, padrões, normas de acordo
com as diretrizes da Kenmare bem como dos requisitos legais e estatutárias;

• Executar as actividades segundo os indicadores-chaves de desempenho (KPI’s)
acordados;

• Gerir o desempenho da equipa de forma reiterada;
• Aconselhar os membros da equipa sobre questões relacionadas ao trabalho e ajudá-

los a corrigir as deficiências de habilidades verificadas no trabalho;
• Disciplinar membros da equipa em casos de não-conformidades comportamentais

com advertências verbais e escritas e iniciar processo disciplinar formal;
• Garantir que os problemas sejam resolvidos dentro de níveis adequados de

prestação de contas e responsabilidade para indivíduos e equipas;
• Incentivar os membros da equipa a se envolver activamente na busca e

implementação de soluções;
• Garantir que todos os trabalhadores sejam competentes para entrega de resultados

de seus trabalhos dentro de um tempo especificado após serem designados ao cargo
e em linha com o sistema de gestão de desempenho;

• Garantir a transferência contínua e reiterada de competências para outros membros
da equipa;

• Compilar o orçamento do Departamento;
• Gerir as despesas dentro dos parâmetros do orçamento aprovado;
• Analisar o orçamento mensal e fazer relatórios sobre as variações;
• Adoptar uma abordagem pró-activa por meio da previsão de despesas futuras numa

base mensal;
• Criar e implementar padrões, políticas e procedimentos de segurança;
• Planear, dirigir e coordenar as actividades de segurança para proteger os activos da

empresa, trabalhadores, convidados ou outras propriedades da companhia;
• Analisar e avaliar as operações de segurança para identificar riscos ou oportunidades

de melhoria;
• Comunicar o estado de segurança, actualizações e problemas reais ou potenciais;
• Fazer a ligação com a comunidade para educá-la sobre as questões relacionadas à

segurança e as consequências da violação da segurança da companhia;
• Realizar exames físicos das propriedades da companhia para garantir a conformidade

com as políticas e regulamentos de segurança;
• Monitorar as políticas, programas ou procedimentos de segurança para garantir a

conformidade com as políticas de segurança interna, requisitos de licenciamento,
políticas e directivas de segurança governamentais aplicáveis;

• Identificar, investigar e resolver violações de segurança e recomendar acções
correctivas;

• Realizar outras tarefas indicadas pela Direcção da companhia.

Requisitos:
Conhecimento e Experiência: 

• Ser de nacionalidade moçambicana;
• Qualificação: Nível Superior em áreas como Segurança / Investigação Forense/

Academia Policial;
• Experiência em funções de detective;
• Ter exercido cargos de gestão sénior anteriormente em empresas de segurança;
• Experiência de operação com pacotes informáticos, Tecnologias de Informação e

habilidades de administração são consideradas vantagem;
• Possuir carta de condução válida;
• Fluência em Português e conhecimento de língua Inglesa.

O candidato ideal deverá ter as seguintes habilidades e atributos:
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Planeamento e Organização;
• Gestão de Tempo e de Stress;
• Adaptabilidade.

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Indique o número da referência correcta no seu CV

A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO É INTEIRAMENTE DA RESPONSABILIDADE DA KENMARE, 
LEVANDO EM CONTA CRITÉRIOS CONSIDERADOS RELEVANTES POR NÓS, INCLUINDO MAS NÃO 

SE LIMITANDO A LOCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA KENMARE

CASO NÃO SEJA CONTACTADO DENTRO DE 30 DIAS, DEVERÁ ASSUMIR QUE A SUA CANDIDATURA 
NÃO FOI BEM-SUCEDIDA

Candidatos (as) interessados (as) que reúnem os requisitos necessários e que estejam interessados 
(as) nesta vaga, são convidados submeter suas candidaturas ao Departamento de Recursos 
Humanos ou pelo endereço electrónico: recruitment@kenmaremoz.com 

SUPERINTENDENTE DE SEGURANÇA
Nº DE VAGA: 01

Ref nº: KME 03.05.2022
Data-Limite: 13-Maio-2022

Principais funções e responsabilidades, embora não se limitando a estas:
• Garantir o cumprimento eficaz de Saúde e Segurança Ocupacionais e Sistema de Gestão Ambiental,

políticas, procedimentos, processos, padrões, normas de acordo com as diretrizes da Kenmare
bem como dos requisitos legais e estatutários;

• Receber resultados de amostras e análises provenientes do Laboratório e WCP (insumo, produto,
rejeito etc.);

• Determinar balanço de massa e comparar com a qualidade de alimentação esperada (HMC);
• Identificar variâncias e/ou discrepâncias para especificação de cliente (Produtos);
• Participar nas pesquisas a fim de identificar máquinas e equipamento assim como sistemas (isto

é, SCADA) que não estejam a funcionar adequadamente;
• Verificar se os ajustamentos ou mudanças feitas nos arranjos/configurações na WCP e MSP

estejam em conformidade com os requisitos especificados;
• Monitorar a aderência aos procedimentos padrões de operação de escalas de controlo e informar

a inconformidades ao Metalurgista Sénior;
• Realizar Pesquisas da planta no que diz respeito a alimentação, produto e amostras rejeitadas;
• Efectuar cálculos de Pesquisas (comparar resultados excelentes e relatórios de LIMS) e identificar

perdas de mineral;
• Identificar mudanças de configurações/arranjos e ajustamentos na WCP e MSP a fim de melhorar

a recuperação;
• Verificar se os ajustamentos ou mudanças feitas nos arranjos/configurações na WCP e MSP

estejam em conformidade com os requisitos especificados;
• Realizar verificações semanais de calibração de equipamento e instrumentação. As mesmas

incluirão verificações de densidade, mostradores, e níveis das baciais estão dentro do padrão;
• Comparar dados atuais provenientes da produção, laboratório, marinha e planificação da mina

(qualidade, quantidade e comparação de produto de metal para especificações de cliente) em
relação ao plano de produção e destacar discrepâncias;

• Elaborar relatórios semanais de ASSAYS e submeter à Marketing uma vez aprovado pelo
Superintendente de Processo Técnico;

• Providenciar apoio ao Metalurgista Sénior contribuindo para a mistura de expedição a granel;
• Participar no desenvolvimento de recomendações relacionadas com configurações (settings) de

circuito para mudar, mudanças de folha de fluxo, expansão/comissionamento de um circuíto ou
tecnologias alternativas para um circuito;

• Contribuir para o desenvolvimento e atualização de escopo de trabalho e soluções técnicas a fim
de assegurar a reconciliação com requisitos de melhoramento;

• Participar na gestão de implementação de projectos especiais e testwork em conformidade com
escopo de trabalho;

• Contribuir para avaliação de impacto de qualidade do produto, recuperação, controlo de qualidade
e/ou estabilidade da planta;

• Providenciar planos, processos, procedimentos e padrões de qualidade concernentes a
metalúrgica na orientação profissional de Operadores de Metalurgia;

• Colaborar e trabalhar juntamente com os outros e criar oportunidades que permite adquirir
competências de trabalho exigido;

• Coordenar vários resultados de trabalho através de delegação de tarefas prioritárias de acordo
com determinados processos, procedimentos e/ou programa de trabalho;

• Participar activamente com mediação ou resolução de problemas;
• Substituir Metalurgista durante a sua ausência e garantir a entrega efectiva das pastas no seu

regresso.

Requisitos:
Conhecimento e Experiência:

• Ter nacionalidade moçambicana;
• Licenciatura em Engenharia Química, de Processos, Processamento Mineral ou em áreas afins;
• Pelo menos 3 anos de experiência em uma mina de areias pesadas, dos quais pelo menos 2 anos

como Supervisor;
• Ter atendido o Programa de Desenvolvimento de Graduados é vantagem;
• Fluência em Português e Inglês.

O candidato ideal terá os seguintes atributos:
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Boas habilidades de comunicação;
• Boas habilidades de interação;
• Alto nível de integridade.

DEPARTAMENTO DO PROCESSO TÉCNICO

Indique o número da referência correcta no seu CV

A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO É INTEIRAMENTE DA RESPONSABILIDADE DA KENMARE, 
LEVANDO EM CONTA CRITÉRIOS CONSIDERADOS RELEVANTES POR NÓS, INCLUINDO MAS 

NÃO SE LIMITANDO A LOCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA KENMARE.

CASO NÃO SEJA CONTACTADO DENTRO DE 30 DIAS DEVERÁ ASSUMIR QUE A SUA 
CANDIDATURA NÃO FOI BEM-SUCEDIDA

Candidatos (as) interessados (as) que reúnem os requisitos necessários e que estejam 
interessados (as) nesta vaga, são convidados submeter suas candidaturas ao Gabinete de 

Recrutamento, sito no Bloco Administrativo ou pelo endereço electrónico: 
recruitment@kenmaremoz.com

DEPARTAMENTO DO PROCESSO TÉCNICO

METALÚRGICO JUNIOR  

Ref nº: KME A03.05.22

Data-Limite: 13/5/2022
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Principais funções e responsabilidades, embora não se limitando a estas:
• Garantir o cumprimento eficaz de Saúde e Segurança Ocupacionais e Sistema de Gestão

Ambiental, políticas, procedimentos, processos, padrões, normas de acordo com as
diretrizes da Kenmare bem como, dos requisitos legais e estatutários;

• Receber resultados de amostras e análises provenientes do Laboratório e WCP (insumo,
produto, rejeito etc.);

• Mostrar uma abordagem de Conduta Modelo “produção segura e on espec” em todas as
actividades desenvolvidas para garantir que as especificações de qualidade do produto
do cliente sejam cumpridas e que haja zero não-conformidades da qualidade do produto;

• Assumir a total propriedade e responsabilidade pela qualidade do produto e recuperação
de minerais dos seus circuitos designados e apoiar o mesmo noutros circuitos para
garantir que os produtos finais estejam dentro das especificações e que as recuperações
MSP totais sejam maximizadas;

• Implementar práticas de engenharia metalúrgica e de processo recomendadas para
garantir que seus circuitos designados sejam totalmente optimizados para melhorar a
qualidade do produto, a recuperação mineral, a energia e a economia de custos de forma
sustentável e contínua. Assistir o mesmo em outros circuitos e de forma abrangente em
toda a MSP e na Kenmare;

• Passar pelo menos 2 horas por dia em cada um dos seus circuitos designados para
monitorar o desempenho, identificar e resolver desvios e falhas do processo e
desenvolver e implementar planos de reparação/melhoria. Fazer acompanhamento das
acções a serem realizadas por outros departamentos e, quando não forem acionadas,
encaminhar/comunicar de forma adequada aos Supervisores, Superintendentes e HOD
no Departamento de Processo e  de apoio Técnico;

• Fazer uso de tecnologia e dos sistemas de informação disponíveis para monitorar, resolver
problemas e comunicar o desempenho do processo;

• Desenvolver procedimentos adequados de controle de nível de circuito e de diretrizes de
parâmetros operacionais que forneçam orientações claras sobre as expectativas;

• Responsabilidades e integração entre o controle de qualidade pela metalurgia e o controle
de nível pelos controladores e supervisores de nível de produção do MSP;

• Trabalhar em colaboração com os controladores e supervisores de nível de produção
do MSP para garantir que os procedimentos de gestão de qualidade e de procedimentos
de controle de concentrações e das diretrizes estejam sendo respeitados. Encaminhar
imediatamente os desvios para o Processo Técnico e para os gestores da linha de produção
do MSP;

• Garantir que sejam desenvolvidos os procedimentos de funcionamento padrão de
controlo da qualidade do circuito, a optimização do circuito e o equilíbrio mineral do
circuito e que a aderência e eficiência sejam monitoradas de forma contínua;

• Fazer a gestão do envio de amostras de laboratório e certificar-se de que existe
alinhamento com o resto da equipa de metalurgia relativamente às prioridades de envio
utilizando o sistema de plano de submissão do laboratório. Estabelecer contacto com o
pessoal do laboratório para garantir que as amostras sejam devidamente enviadas e que
as prioridades sejam devidamente comunicadas;

• Criar um manual de circuito de informação que documente toda a informação operacional,
de manutenção e metalúrgica e as melhores práticas para o seu circuito designado;

• Rever o plano de produção mensal, adicionar recomendações para optimizar a qualidade
dos produtos intermédios e finais, recuperar e identificar discrepâncias na produção real
em relação à produção estimativa. Colaborar com as partes interessadas da WCP e do
MSP para conduzir a detenção de falhas e resolver quaisquer variações ou discrepâncias
identificadas;

• Em caso de grandes variações ou discrepâncias, colaborar com outras partes interessadas
do departamento nas recomendações para a tomada de decisões de do gestor sénior;

• Fornecer relatórios metalúrgicos e de produção do MSP precisos, actualizados e de alta
qualidade;

• Garantir que os sistemas de contabilidade metalúrgico e os processos de reconciliação
sejam projectados e geridos para alcançar um alto grau de confiabilidade, precisão,
velocidade e robustez;

• Identificar oportunidades de melhoria de actividade e, uma vez validado e quantificado,
registar ideias/iniciativas no sistema ORBFUSION e monitorar;

• Impulsionar ou apoiar activamente projectos de melhoria de contínua através do
processo, incluindo o desenvolvimento de âmbitos de trabalho, apoiando investigações
e/ou experimentação, a implementação, comissionamento, entrega às operações,
auditorias de encerramento de projectos, apresentações e relatórios;

• Apresentar resumo do encerramento do projecto e relatório associado para todas as

iniciativas aprovadas e implementadas;
• Planificar e coordenar a entrega de trabalhos de experimentações associadas aos

projectos de melhoria, utilizando o sistema de instrução técnica;
• Certificar que os ajustes ou alterações sejam implementados de acordo com os requisitos

especificados;
• Apresentar e publicar relatórios técnicos sobre resultados de pesquisas, análises e

experimentações metalúrgicas, incluindo riscos e oportunidades para o processo/
actividade, e potenciais soluções para mitigar/alavancar esses resultados. Estes
relatórios devem ser publicados aos interessados relevantes após revisão e apresentados
na Biblioteca Técnica através do depositário da Gestão de Informação;

• Apoiar a equipe de projectos MET na identificação, desenho e na entrega de projectos de
melhoria radical no MSP;

• Tarefas planificadas e modelando os comportamentos de segurança adequados;
• Garantir que todos os membros da equipa cumpram as políticas de saúde, segurança e

ambiente da Kenmare através da implementação das normas, procedimentos e práticas
adequados;

• Fazer a Gestão proactiva de riscos, incluindo a conclusão da Take 5 para todas as tarefas, a
realização de avaliações de risco completas para todas as tarefas críticas ou não rotineiras
e a criação e o uso de GTA para todas as tarefas de rotina não críticas;

• Monitorar continuamente as áreas operacionais e não operacionais quanto aos potenciais
riscos e tomar as medidas adequadas para prevenir e gerir riscos;

• Assumir a responsabilidade pela gestão de segurança no Edifício Técnico;
• Garantir que inspeções de segurança mensais sejam feitas de maneira eficaz e que desvios

sejam solucionados rapidamente. Todas as acções no INX devem ser encerradas dentro
do tempo-limite;

• Monitorar e acompanhar os processos e medidas de segurança implementados;
• Realizar auditorias e investigações de segurança sempre que necessário;
• Recomendar proactivamente melhorias nos controles de gestão de segurança usados

pela equipe, por exemplo o SOP, as avaliações de risco, o GTA e os Take 5.
• Recompensar e incentivar a excelência da segurança através de nomeação dos funcionários

do mês. Liderar pelo exemplo de acordo com as práticas, valores e comportamentos de
Liderança acordados pela empresa e apoie proactivamente o desenvolvimento de uma
equipa motivada, capaz, competente e focada nos resultados, empenhada na concretização
dos objectivos da Kenmare.

• Capacitação e Desenvolvimento técnico, e supervisão diária de Metalurgistas Júnior
e Operadores de Metalurgia para garantir que estes estejam alcançando níveis de
desempenho esperado para as suas funções e que estejam sendo preparados para o
próximo passo das suas carreiras. Gerir o desempenho dos trabalhadores, incluindo a
definição de expetativas e objetivos claros em termos de trabalho, fornecendo relatório
trimestral formal relativamente aos resultados esperados (positivos e negativos);

• Incentivar os membros da equipa a participarem activamente na procura e implementação
de soluções;

• Garantir que os trabalhadores sejam geridos de acordo com os planos, políticas e
procedimentos de recursos humanos da Kenmare;

• Manter as despesas dentro do orçamento anual e minimizar as despesas;
• Gerir com eficiência a relação com os provedores/prestadores de serviços e os orçamentos

associados ao projectos especiais e trabalhos de experimentação;
• Utilizar efectivamente os activos existentes para aumentar a eficiência operacional.

Requisitos:
Conhecimento e Experiência:

• Ter nacionalidade moçambicana;
• Licenciatura em Engenharia Química, de Processos, Processamento Mineral ou em áreas

afins;
• Pelo menos 3 anos de experiência em uma mina de areias pesadas, dos quais pelo menos

2 anos como Supervisor;
• Ter atendido o Programa de Desenvolvimento de Graduados é vantagem;
• Fluência em Português e Inglês.

O candidato ideal terá os seguintes atributos:
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Boas habilidades de comunicação;
• Boas habilidades de interação;
• Alto nível de integridade.

Data-Limite: 13/5/2022

Ref nº: KME B03.05.22

METALÚRGICO 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO TÉCNICO 

Indique o número da referência correcta no seu CV
A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO É INTEIRAMENTE DA RESPONSABILIDADE DA KENMARE, LEVANDO EM CONTA CRITÉRIOS CONSIDERADOS RELEVANTES 

POR NÓS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A LOCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA KENMARE.

Caso não seja contactado dentro de 30 dias DEVERÁ ASSUMIR que a sua candidatura não foi Bem-sucedida

Candidatos (as) interessados (as) que reúnem os requisitos necessários e que estejam interessados (as) nesta vaga, são convidados a submeterem as suas candidaturas 
ao Gabinete de Recrutamento, sito no Bloco Administrativo ou pelo endereço electrónico: recruitment@kenmaremoz.com

We Care, We Grow, We Excel.

FM-HR-021

ANÚNCIO DE VAGA

ENCORAJAMOS CANDIDATURA DE MULHERES

Kenmare Moma Mining (Mauritius) Limited
Kenmare Moma Processing (Mauritius) Limited

4120

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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STAE DA CIDADE DE NAMPULA

 Director Distrital ---------------------------  1 vaga;

 Chefe de Sector----------------------------  3 vagas;

 Técnico Superior de TIC N1  - ----------- 1  vaga;

 Assistente Técnicos ----------------------- 2 vagas;

 Auxiliares Administrativos - -------------- 1 vaga;

 Auxiliares - ----------------------------------  2 vagas.

STAE DA CIDADE DE ANGOCHE

 Director Distrital ---------------------------  1 vaga;

 Chefe de Sector-----------------------------  3 vagas;

 Técnico Superior de TIC N1  - ------------ 1  vaga;

 Assistente Técnicos ------------------------ 2 vagas;

 Auxiliares Administrativos - -------------- 1 vaga;

 Auxiliares - ----------------------------------  2 vagas.

STAE DA CIDADE DA ILHA DE MOCAMBIQUE

 Director Distrital ---------------------------  1 vaga;

 Chefe de Sector-----------------------------  3 vagas;

 Técnico Superior de TIC N1  - ------------ 1  vaga;

 Assistente Técnicos ------------------------ 2 vagas;

 Auxiliares Administrativos - -------------- 1 vaga;

 Auxiliares - ----------------------------------  2 vagas.

STAE DISTRITAIS DE MALEMA

 Director Distrital ---------------------------  1 vaga;

 Chefe de Sector-----------------------------  3 vagas;

 Técnico Superior de TIC N1  - ------------ 1  vaga;

 Assistente Técnicos ------------------------ 2 vagas;

 Auxiliares Administrativos - -------------- 1 vaga;

 Auxiliares - ----------------------------------  2 vagas.

STAE DISTRITAIS MONAPO

 Director Distrital ---------------------------  1 vaga;

 Chefe de Sector-----------------------------  3 vagas;

 Técnico Superior de TIC N1  --- ---------- 1  vaga;

 Assistente Técnicos ------------------------ 2 vagas;

 Auxiliares Administrativos - --------------- 1 vaga;

 Auxiliares - ----------------------------------  2 vagas.

STAE DA CIDADE DE NACALA-PORTO

 Director Distrital---------------------------  1 vaga;

 Chefe de Sector----------------------------  3 vagas;

 Técnico Superior de TIC N1  - ------------ 1  vaga;

 Assistente Técnicos ------------------------ 2 vagas;

 Auxiliares Administrativos - --------------- 1 vaga;

 Auxiliares - ----------------------------------  2 vagas.

STAE DISTRITAIS DE RIBÁUÈ

 Director Distrital --------------------------- 1 vaga;

 Chefe de Sector-----------------------------  3 vagas;

 Técnico Superior de TIC N1  - ------------ 1  vaga;

 Assistente Técnicos ------------------------ 2 vagas;

 Auxiliares Administrativos - --------------1 vaga;

 Auxiliares - ----------------------------------  2 vagas.

O pedido de admissão ao concurso é dirigido ao Exmo. 

Senhor Director Provincial do STAE de Nampula, por 

meio de requerimento com assinatura reconhecida e ins-

truído com os seguintes documentos:

a) Certidão de nascimento ou fotocópia do Bilhete de

Identidade autenticado;

b) Mapa de Junta de Saúde

c) Certificado de habilitações literárias;

d) Certidão de Registo Criminal;

e) Documento Militar;

f) Declaração do candidato sob compromisso de hon-

ra, comprovativa de não ter sido expulso do apare-

lho de Estado;

g) NUIT; e

h) Curriculum Vitae.

Na fase de admissão ao concurso é dispensado a entrega 

dos documento mencionados nas alíneas b), d) e e), de-

vendo os candidatos declararem no requerimento em alí-

neas separadas e sob compromisso de honra, a situação 

em que se encontram relativamente a cada um daqueles 

requisitos.

Os candidatos poderão também declarar no requerimento 

quaisquer circunstâncias que considerem susceptíveis de 

influir na aplicação do seu mérito ou constituir motivo de 

preferência legal.

Requisitos Gerais:

 Nacionalidade moçambicana;

 Não ter sido expulso da Administração Pública;e

 Idade mínima de 18 anos.

Requisitos Específicos

DIRECTOR DISTRITAL

Possuir Bacharelato ou nível geral (12ª classe) ou equiva-

lente a ser aprovado em avaliação curricular acompanha-

da de entrevista Profissional.

CHEFE DE SECTOR

Possuir o 1º ciclo de ensino secundário (10ª classe) ou 

equivalente e ser aprovado em avaliação curricular acom-

panhada de entrevista Profissional.

TÉCNICO SUPERIOR DE TIC N1

Possuir licenciatura em Informática ou equivalente e ser 

aprovado em avaliação curricular acompanhada de entre-

vista Profissional.

TÉCNICO SUPERIOR DE TIC N1

Possuir licenciatura em Informática ou equivalente, ter es-

pírito de trabalho em equipa e ser aprovado em avaliação 

curricular acompanhado de entrevista profissional.

TÉCNICO

Ter 12.ª classe do SNE ou equivalente e ou Ensino Técnico 

Profissional, ter conhecimento de informática na óptica de 

utilizador, aprovação em avaliação curricular, seguido de 

entrevista Profissional.

ASSISTENTE TÉCNICO

Possuir 1 ciclo de ensino secundário, curso básico (10ª 

classe) ou equivalente, ter conhecimento de informática e 

ser aprovado em avaliação curricular seguida de entrevis-

ta profissional.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MOTORISTA)

Possuir 2 grau do nível primário (7ª classe) do SNE ou 

equivalente, possuir a Carta de Condução de veículos, Pro-

fissional ou Serviços Públicos e ser aprovado em provas 

práticas seguido de entrevista profissional.

AUXILIAR 

Possuir 2 grau do nível primário (7ª classe) do SNE ou 

equivalente, ser aprovado em avaliação curricular seguido 

de entrevista profissional.

Para os candidatos à vagas dos STAE Distritais, as can-

didaturas deverão ser entregues nas Secretarias das Ad-

ministrações dos Respectivos Distritos, nas horas normais 

de expediente, das 7.30 às 15.30 horas. O candidato deve 

possuir residência no local onde concorre.

Nampula, aos 3 de Maio de 2022

O Director Provincial

Príncipe Lino Uataia

(Investigador Principal) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

STAE - SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

STAE – SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL – Direcção Provincial de Nampula
Av. Do Trabalho nº96, Cx.P.774, Telef.847600498, Fax.26218179 - Nampula 189

De acordo com o Despacho de 3/5/2022 do Exmo Senhor Director Pro-

vincial do STAE -Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de 

Nampula está aberto concurso de avaliação curricular seguido de en-

trevista profissional e provas práticas, no prazo de 30 dias, a contar 

da data de publicação do presente aviso para a contratação de pessoal 

no STAE Distritais de: 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO 

A Beira Agricultural Growth Corridor convida consultores interessados que queiram prestar 

serviços de revisão do currículo de formação de curta duração a serem ministrados pelo parceiro, 

o Instituto Agrário de Chimoio a solicitarem através do e-mail abaixo os TdRs para serviços

de consultoria de revisão e actualização dos currículos de formação de curta duração em

Avicultura, Horticultura e Suinocultura, até ao dia 11 de Maio de 2022.

Email: joven.beiracorridor@tvcabo.co.mz&partnerships.corridor@gmail.com

Maputo
T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua Av. Olof Palm, n.º 720, R/C, Bairro 
Central

Beira
T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Av. Alfredo Lawley, n.º 1880
Bairro Matacuane 

Chimoio
T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua do Manica Executive Hotel, Bairro 4

www.beiracorridor.org 3843

52200
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contratação com vista ao fornecimento de Bens e Serviços descritos na tabela abaixo,

 5 (Cinco) Técnicos Superior N1

 1 (Um) Jurista

 1 (Um) Técnico Superior de Administração Publica N1

 3 (Três) Técnicos Superiores de TIC N1

 10 (Dez) técnicos

 8 (Oito) Auxiliares Administrativo (Motoristas)

 8 (Oito) Agentes de Serviço (Serventes)

Requisitos Gerais:

 Nacionalidade moçambicana;

 Não ter sido expulso da Administração Pública;

 Idade mínima de 18 anos

O pedido de admissão ao concurso é dirigido ao Director Provincial do 

STAE de Nampula, por meio de requerimento com assinatura reconhecida 

e instruído com os seguintes documentos:

a. Certidão de Nascimento ou fotocópia do Bilhete de Identidade
autenticado;

b. Mapa de Junta de Saúde;
c. Certificado de labilitações literárias;
d. Certidão de Registo Criminal
e. Documento Militar
f. Declaração do candidato sob compromisso de honra, comprovativa 

de não ter sido expulso do aparelho de Estado

Na fase de admissão ao concurso é dispensado a entrega dos documento 

mencionados nas alíneas b), d) e e) devendo os candidatos declarar 

no requerimento em alíneas separadas e sob compromisso de honra, 

a situação em que se encontram relativamente a cada um daqueles 

requisitos.

Os candidatos poderão também declarar no requerimento quaisquer 

circunstâncias que considerem susceptíveis de influir na aplicação do seu 
mérito ou constituir motivo de preferência legal.

Requisitos específicos:
• Técnico Superior N1

Possuir uma licenciatura ou equivalente em áreas afins, possuir curso de 
Informática na óptica de utilizador e ser aprovado em avaliação curricular 
acompanhada de entrevista profissional, 

• Jurista
Possuir licenciatura em Direito ou equivalente, possuir carteira profissional 
para exercício de advocacia, conhecer e dominar a principal legislação da 
administração eleitoral moçambicana e administração pública, possuir 
curso de informática na óptica de utilizador e ser aprovado em avaliação 
curricular acompanhada de entrevista profissional.

• Técnico Superior de Administração Pública N1

Possuir licenciatura em Admiração Pública ou equivalente, ter 
conhecimentos na área de Gestão de Recursos Humanos, possuir curso 
de informática na óptica de utilizador e ser aprovado em avaliação 
curricular acompanhada de entrevista profissional, 

• Técnico Superior de TIC N1
Possuir licenciatura em Informática ou equivalente e ser aprovado em 
avaliação curricular acompanhada de entrevista profissional.

• Técnico
Ter 12ª classe do SNE ou equivalente e ou do Ensino Técnico Profissional, 
ter conhecimentos de Informática aprovação em avaliação curricular, 
seguido de entrevista profissional. Ter curso de informática e uma 
vantagem.

• Auxiliar Administrativo
Possuir 2 grau do nível primário (7ª classe) do SNE ou equivalente, possuir 
a Carta de Condução de veículos, Profissional ou Serviços Públicos e ser 
aprovado em provas práticas seguido de entrevista profissional.

• Auxiliar (Servente)
Possuir 2 grau do nível primário (7ª classe) do SNE ou equivalente, ser 
aprovado em avaliação curricular seguido de entrevista profissional.

NB: Os pedidos de admissão ao concurso deverão ser submetidos na 
Secretaria do STAE Provincial de Nampula, situado na Av. do Trabalho nº 
96, Cx.P.774 Telef: 847600498, Fax:26218179, em frente ao mercado da 
Gorongoza, Cidade de Nampula, indicando a vaga para qual concorre, nas 
horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30 horas.

Nampula, aos 3 de Maio de 2022

O Director Provincial

Príncipe Lino Uataia

(Investigador Principal) 

De acordo com o Despacho de 3/5/2022 do Exmo. Senhor Director Provincial do 

Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Nampula torna-se público que 

está aberto concurso de avaliação curricular seguido de entrevista profissional 

e provas práticas, no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do presente 

aviso, para a contratação de pessoal para o STAE Provincial de Nampula, nas 

seguintes vagas:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE - SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

SOB –___________________________________________________________________________________
STAE – SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL – Direcção Provincial de Nampula

Av. Do Trabalho nº96, Cx.P.774, Telef.847600498, Fax.26218179 - Nampula

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE TETE

MINISTÉRIO DE GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO DO INAS - TETE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o artigo nº 96, n°3 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 foi adjudicado às empresas abaixo mencionadas:

Concurso nº Designação  Designação do concorrente Adjudicado

Concurso Público n°01/62F000241/CP/
PASD/2022

Aquisição de Géneros 
Alimentícios 

AGPADOF SU, LDA (10.640.000,00MT - dez 
milhões, seiscentos e quarenta mil meticais)

Concurso Limitado
n°01/62F000241/CL/PASD/2022

Aquisição de Meios de 
Compensação

CENTRO ORTOPÉDICO (1.755.500,00MT - um 
milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil e 

quinhentos meticais)

Concurso Limitado
n°04/62F000241/CL/PASD/2022

Aquisição de Enxovais AGPADOF SU, LDA (453.340,00MT - 
quatrocentos e cinquenta e três mil e trezentos e 

quarenta meticais)

Concurso Limitado
n°05/62F000241/CL/PASD/2022

Aquisição de Leite para apoio 
pontual

THE NEW MILLANO GROUP, LDA 
(661.929,84MT - seiscentos e sessenta e um mil, 

novecentos e vinte e nove meticais e oitenta e 
quatro centavos)

Tete, aos 29 de Abril de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MINEDH

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

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

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

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

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

PADRINHOS DO PROJECTO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MANICA EM FOCO

Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE TETE
MINISTÉRIO DE GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

DELEGAÇÃO DO INAS - TETE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o artigo nº 96, n°3 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 foi adjudicado à empresa
abaixo mencionada:

Concurso nº Designação  Designação do concorrente Adjudicado

Concurso Público 
n°02/62F000241/CP/

PAUS/2022

Aquisição de géneros 
alimentícios para 

Centro Aberto

AGPADOF SU, LDA (2.977.990,00MT - dois 
milhões, novecentos e setenta e sete mil , 

novecentos e noventa meticais)

Tete, aos 29 de Abril de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando o requerido 
FERNANDO UNICELA MACHOCO, cuja última residência foi na Av. Ho Chi Minh, nº 788, 1º andar, ora em 
parte incerta, para no prazo de dez dias, que começam a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
segunda e última publicação do respectivo anúncio, contestar, querendo, a Acção de Incidente de Habilitação 
de Sucessores nº 17/2021/B, que lhe movem HERDEIROS DE PERCINA MANGANA, devendo ser advertido 
que, a falta de contestação será condenado no pedido e decretar-se-á o despejo, conforme tudo melhor consta 
do duplicado da petição inicial que se encontra à disposição do citando no Cartório desta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas normais de expediente.

Para constar lavrou-se o presente edital e mais dois de igual teor que vão ser devidamente afixados nos lugares 
determinados por lei.

Maputo, aos onze dias de Março de dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão de Direito

Lurdes Macandja Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Cleonisse de Jesus Salvado Bispo
3791
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A ESCASSEZ de emprego no país, em 
particular na província de Manica, é 
apontada pelos jovens recém-graduados 
como sendo preocupante, pelo facto de 
após a conclusão dos cursos terem que 
engrossar as fileiras da marginalidade por 
não terem uma ocupação remunerada.

Ouvidos pelos “Notícias”, os jovens 
lamentam o facto de não encontrarem 
espaço para fazer valer os conhecimentos 
adquiridos nas instituições de formação, 
apontando o empreendedorismo como 
“salvação”.  Josina Mário, estudante uni-
versitária, diz ter concluído um curso 
superior mas está desempregada. Afirma 
que várias vezes tentou ingressar em al-
gumas instituições através de concursos, 
mas as vagas são limitadas, tanto nas em-
presas governamentais quanto nas priva-
das. Para ela, “hoje em dia não se estuda 
para ter emprego mas sim para ter o cer-
tificado. Existem muitos licenciados que 

vivem de negócios e outros que optam 
pelo empreendedorismo, criando suas 
empresas. Alguns até conseguem em-
pregar outros jovens, mas esta situação 
está generalizada que não pode ser con-
siderada normal.

A estudante Delfina Artur lamenta 
a falta de políticas concretas de empre-
go por parte das autoridades governa-
mentais, daí que apela ao Governo a de-
senhar estratégias que facilitem a criação 
de empresas que possam absorver os 
jovens que pululam desnorteados pelas 
ruas das cidades e vilas. “É uma situação 
alarmante que os jovens moçambicanos 
estão a passar. O Governo deve continuar 
a atrair investimentos nacionais e estran-
geiros para absorver a massa laboral jo-
vem. Há muitos que já concluíram o nível 
superior, médio, técnico-profissional, 
mas não têm emprego”, disse. 

Por seu turno, o estudante Assane 

Omar disse que, volvidos quase cinquen-
ta anos anos de independência nacional, 
já deveríamos ter evoluído em vários 
capítulos, mas infelizmente tal não está 
a acontecer, sobretudo na componente 
emprego. Existem muitos jovens com 
formação que continuam desemprega-
dos. Camacho Jemusse, estudante do 
Ensino Superior, disse que para além do 
desemprego, a falta de acesso à habitação 
e ao financiamento de iniciativas juvenis 
é outro problema que enferma a camada 
jovem no país.

“Na minha opinião, as oportunidades 
podem existir, mas o problema é como 
acedê-las. Como se diz, quem não tem 
alguém na cozinha dificilmente encontra 
um prato de comida na festa”, disse, para 
acrescentar que há problemas de apoio a 
iniciativas juvenis. Os jovens podem ter 
iniciativas mas sem apoio não têm como 
implementar. 

Josina Mário Delfina Artur Assane Omar Camacho Jemusse

À REVELIA DOS RESPECTIVOS LÍDERES

Crentes aderem à
vacinação contra a pólio

Secretário de Estado administrando a vacina anti-pólio a uma criança

VICTOR MACHIRICA

N
AQUILO que constitui 
uma viragem na his-
tória da Igreja, crentes 
da “Johan Malangue”, 
no distrito de Mossu-

rize, já estão a aderir à vacina-
ção contra a poliomielite, cuja 
campanha, que abrange crian-
ças dos zero aos cinco anos, 
caminha para a terceira dose a 
nível da província de Manica.

O facto foi dado a conhe-
cer em Sussundenga pelo 
médico-chefe provincial, 
Flávio Alberto Roque, duran-
te os trabalhos de supervisão 
da administração da segun-
da dose da vacinação contra a 
poliomielite, que decorreu há 
dias em todos os distritos da 
província.

Flávio Roque indicou que 
esta aceitação ocorre um pou-
co por todos os distritos da 

província, mas a maior adesão 
dos crentes da “Johan Malan-
gwe” à vacinação tem lugar 
em Mossurize, no sul da pro-
víncia.

Naquele distrito, segun-
do o médico, alguns crentes, 
cientes da importância de va-
cinar os seus filhos, preferiram 
ignorar os apelos contrários à 
campanha de imunização que 
têm sido promovidos pelos 
seus líderes religiosos.

Este feito só é possível, de 
acordo com a fonte, pelo nível 
de mobilização desencadea-
da pelas autoridades gover-
namentais e sanitárias bem 
como as mudanças que paula-
tinamente se vêm observando 
no seio daquele grupo social, 
particularmente no que diz 
respeito à imunização de seus 
filhos. 

Neste contexto, segun-
do realçou a fonte, a situa-

A PROVÍNCIA de Manica deve 
ser pioneira na massificação 
da piscicultura e aquacultu-
ra de modo a contribuir para 
a redução da pressão sobre as 
espécies selvagens de pescado 
e minimizar a importação de 
peixe para alimentar o merca-
do nacional.

Esta intenção foi manifes-
tada há dias, em Manica, por 
José Luís dos Santos, proprie-
tário da empresa Chicamba 
Alevinos. Dos Santos afirma 
que neste momento Moçambi-
que está a pressionar bastante 
os recursos pesqueiros mari-
nhos, lacustres e fluviais e com 
o ímpeto que se pretende dar à
aquacultura e piscicultura em
Manica o país poderá passar a
ter peixe suficiente para ali-
mentar a população.

Com efeito, além da fábri-
ca de ração que acaba de ser 
instalada no distrito de Mani-
ca a empresa está a fomentar 
a produção de alevinos, numa 
iniciativa com que se pretende 
tornar a província auto-sufi-
ciente em proteína do peixe, 
concorrendo também para a 
redução das importações de 
carapau e de outras espécies 
selvagens oriundas de Angola e 
Botswana.

Por isso, afirmou ser sua 
ambição tornar-se no maior 
produtor de ração, alevinos e 
peixe tilápia na província e no 
país, como forma de contribuir 
para a segurança alimentar e 
nutricional da população e, de 
igual modo, tirar Moçambique 
da dependência das importa-
ções.

Segundo dos Santos, a ins-
talação da fábrica em 2018, 
com capacidade para produzir 
22 toneladas de ração por mês, 
visa essencialmente alcan-
çar este objectivo, estando já 
neste momento a abastecer o 
mercado local e aos produtores 
piscícolas dos distritos de Van-
dúzi, Sussundenga, Mossurize 
e Gondola, considerados po-
tenciais produtores ao nível da 
província de Manica.

Actualmente, segundo 
explicou, Chicamba Alevinos 
dispõe de 200 mil alevinos, que 
além de abastecer o mercado 
interno estão sendo exporta-
dos para países vizinhos, como 
África do Sul, Zimbabwe, Ma-
lawi e Zâmbia. 

Paralelamente, a Chicamba 
Alevinos já está a dotar de co-
nhecimentos sólidos sobre pis-
cicultura aos produtores locais, 
através do treinamento na sua 

própria empresa como forma 
de massificar a piscicultura.

Assegurou que neste mo-
mento, apesar das contrarie-
dades impostas pelo ciclone 
Idai e escassez de chuvas, a 
província de Manica deixou de 
depender exclusivamente de 
Inhambane, a única fornece-
dora até então de alevinos no 
país, que são distribuídos para 
o fomento piscícola, no âmbito
da aquacultura. 

Acrescentou estar a incen-
tivar mais pessoas a se torna-
rem empresárias do ramo pes-
queiro, realçando que onde há 
abundância o preço reduz. Para 
ele, quanto mais pessoas abra-
çarem a piscicultura e a aqua-
cultura estar-se-á a assegurar 
a disponibilidade do peixe e 
reduzir o preço ao consumidor.

Por isso, afirmou ser objec-
tivo da sua empresa massificar 
a aquacultura, aconselhan-
do o sector familiar a abraçar 
esta iniciativa, aproveitando 
a disponibilidade de ração da 
empresa que, segundo o pro-
prietário, tem tido poucos 
compradores, sendo os exce-
dentes usados para atender às 
necessidades dos seus alevinos 
e alimentação dos peixes em 
cativeiro.

Masssificar aquacultura 
para reduzir importações

Tanques piscícolas que visam a massificação da aquacultura 

CERCA de 12 mil bilhetes de 
identidade de um universo 
de 25.559 solicitados no pri-
meiro trimestre deste ano 
aguardam pelos respectivos 
donos em vários balcões 
dos Serviços Provinciais de 
Identificação Civil (SPIC) de 
Manica, segundo deu a co-
nhecer ao “Notícias” a por-
ta-voz daquele sector, Ana 
Paula Semedo.

Assim, de acordo com a 
fonte, o facto de os utentes 
não levantarem os bilhetes 
de identidade tem criado 
enormes constrangimentos 
ao sector, uma situação que 
provoca uma desorganiza-
ção total nos balcões.

Por isso, a fonte apela a 
todos utentes que solicita-
ram a emissão de bilhetes 
para contactarem os respec-
tivos balcões de atendimen-
to para procederem ao seu 
levantamento, devido à exi-
guidade de espaço e falta de 
capacidade para os guardar.

Recordar que o SPIC em 
Manica retomou em Janeiro 
deste ano com os trabalhos 
de emissão deste docu-
mento levados a cabo por 
brigadas móveis de modo a 
facilitar a sua aquisição em 
diferentes pontos da pro-
víncia, sobretudo para os 
estudantes e graduados de 
várias instituições de ensi-
no.

Semedo explicou que a 
sua instituição havia inter-
rompido a actividade das 
brigadas móveis devido às 
restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19. 
Disse ainda que o rela-
xamento das medidas de 
prevenção, uma das quais 
autoriza a retoma das au-

Doze mil bilhetes por levantar
las presenciais, abertura 
de fronteiras, entre outras, 
forçou o recomeço dos tra-
balhos das brigadas móveis 

para fazer face à demanda.
A nossa fonte fez saber 

que anualmente quando 
se aproxima o período de 

exames finais a procura 
pelo bilhete de identida-
de aumenta, daí que urge 
retomar com os trabalhos 

desencadeados pelas bri-
gadas móveis para evitar 
aglomerados naquele sec-
tor.

ção representa ganho para o 
Sistema Nacional de Saúde, 
pois parte dos cidadãos com 
direito a assistência médica e 
medicamentosa estava a auto-
-excluir-se por motivações
religiosas, o que preocupava o
Governo, que tem o dever de
prover assistência à população.

Porém, apesar destes su-
cessos, afirmou existirem 
crianças que ainda não re-
ceberam a vacina por vários 
factores, desde a influência 
religiosa, ausência dos pais ou 
encarregados educação, ocu-
pação das mães com trabalho 
agrícola, até à falta de infor-
mação.

A província de Manica está 
a movimentar 999 equipas, 
que se desdobram pelos mer-
cados, via pública, de casa em 
casa e em todos os locais onde 
encontram crianças em idade 
vacinal.

De referir que na primei-
ra dose da vacina contra po-
liomielite Manica superou a 
meta, ao atingir cerca de 430 
mil crianças, contra 410 mil 
petizes planificados, o que 
corresponde a 105 por cento. 
A meta da segunda dose este-
ve igualmente acima da meta, 
como resultado das estratégias 
adoptadas pelas autoridades e 
não só.

Alberto Roque disse ser 
objectivo da vacinação con-
ter a propagação do poliovírus 
selvagem detectado recente-
mente pelas autoridades sani-
tárias no vizinho Malawi e os 
resultados no terreno são en-
corajadores.

 PESCADO

Falta de emprego e habitação preocupa jovens

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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WANG HEJUN 

A VINTE E UM de Abril de 2022 realizou-se a cerimónia de 
abertura da Conferência Anual 2022, do Fórum de Boao para 
a Ásia. A mesma foi realizada na província de Hainan, China, 
durante a qual o Presidente Xi Jinping proferiu, via vídeo, um 
discurso intitulado “Unir as mãos para enfrentar desa-
fios juntos e abrir um futuro brilhante via cooperação”, 
no qual declarou quatro proposições, nomeadamente: 
preservar juntos a vida e a saúde da humanidade, pro-
mover juntos a recuperação económica, salvaguardar 
juntos a paz e a estabilidade mundiais e responder 
juntos aos desafios da governação global. Igualmente, 
propôs a  iniciativa de segurança global, contribuindo 
com mais sabedoria da China para assegurar a estabi-
lidade duradoura no mundo e a paz permanente para 
todos os povos.

À medida que os hotspots de segurança regional 
surgem uma após a outra, o mundo hoje está enfren-
tando muitos desafios. Com as crescentes ameaças 
representadas pelo unilateralismo, a hegemonia e a 
política do poder, bem como os défices mais graves 
em termos de paz, segurança, confiança e governação, 
as grandes mudanças não vistas num século estão se 
desenrolando diante dos nossos olhos. De que tipo 
de conceito de segurança o mundo precisa? Como 
os países podem alcançar a segurança comum? Em 
face deste tema, o Presidente Xi Jinping dissertou 
profundamente sobre os desafios actuais de seguran-
ça e propôs a iniciativa de segurança global baseada 
no futuro e destino de toda a humanidade. Constitui 
mais um bem público global fornecido pela China 
após a iniciativa de desenvolvimento global, sendo 
uma prática viva do conceito de comunidade com 
futuro compartilhado para a humanidade no campo 
da segurança.

A iniciativa de segurança global defende a persis-
tência em seis aspectos:

—persistir na visão de segurança comum, abran-
gente, cooperativa e sustentável, preservando juntos 
a paz e a segurança mundiais;

—persistir em respeitar a soberania e integridade 
territorial de cada país sem intervenção nos assuntos 
internos de outros países, respeitando o caminho do 
desenvolvimento e o sistema social escolhidos inde-
pendentemente pelos povos de cada país;

—persistir em cumprir os propósitos e princípios 
da Carta das Nações Unidas, abandonar a mentalida-
de da Guerra Fria, opor-se ao unilateralismo e se abs-
ter da política de grupo e do confronto entre blocos;

—persistir em levar a sério as preocupações legí-
timas de segurança de cada país, insistir no princípio 
da indivisibilidade de segurança, construir uma  ar-
quitetura de segurança equilibrada, eficaz e susten-

tável e se opor a busca de sua própria segurança às 
custas de outros países;

—persistir na resolução pacífica das discrepân-
cias e disputas entre países  por meio do diálogo e da 
consulta, apoiar todos os esforços em prol da solução 
pacífica de crises,  abster-se da duplicidade de crité-
rios e repudiar o abuso de sanções unilaterais e de 
“jurisdição de braço longo”;

—persistir na salvaguarda  da segurança em áreas 
tradicionais e não tradicionais de forma coordenada 
e na resposta conjunta às disputas regionais e aos de-
safios globais, como terrorismo, mudança climática, 
segurança cibernética e biossegurança.

O lançamento da iniciativa de segurança global 
não só corresponde a tendência histórica de globali-
zação económica, multipolarização mundial e demo-
cratização das relações internacionais, como também 
esclarece o conceito central, as directrizes fundamen-
tais, os princípios essenciais, as metas a longo prazo 
e a abordagem viável para defender e alcançar a se-
gurança global, portanto fornecerá certamente uma 
orientação conceitual valorosa para impulsionar a re-
forma do sistema global de governação da segurança, 
quebrar o dilema da segurança humana e  promover 
a construção de uma comunidade de futuro compar-
tilhado para a humanidade.

Além de lançar a iniciativa de segurança global, 
a China também tem se concentrado em tomar medi-
das práticas para salvaguardar a paz e a estabilidade 
mundiais.

—A China é um dos principais contribuintes 
para as operações de manutenção da paz da ONU. 
Como o segundo maior financiador para as opera-
ções, a China tem enviado mais de 50 mil militares 
de manutenção da paz, mais do que qualquer outro 
membro permanente do Conselho de Segurança. As 
forças de manutenção da paz chinesas observam ri-
gorosamente os propósitos e princípios da Carta das 
Nações Unidas, agem em estrita  conformidade com 
seus mandatos, e cumprem fielmente suas missões, 
fazendo contribuições significativas para a paz mun-
dial e o desenvolvimento comum.

—A China é um participante activo de controlo 
internacional de armas e do desarmamento. O Presi-
dente Xi Jinping participou duas vezes da cúpula de 
segurança nuclear, apresentando sua  abordagem sen-
sata, coordenada e equilibrada da segurança nuclear 
e sua ideia de construir um sistema internacional de 
segurança nuclear com justiça e cooperação win-win. 
A China já aderiu a mais de 20 tratados e mecanis-
mos internacionais de controlo de armas, incluindo o 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e a 
Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, 
Produção, Armazenagem e Utilização de Armas Quí-
micas e sobre sua Destruição, e promoveu o estabele-
cimento dum regime de verificação sob a Convenção 

sobre as Armas Biológicas.
—A China é um defensor forte da cooperação 

global contra ameaças de segurança não tradicionais. 
Apoiamos intensamente o papel de liderança da ONU 
na luta global contra o terrorismo, as resoluções an-
titerroristas aprovadas pelo Conselho de Segurança e 
a plena implementação da Estratégia Global contra o 
Terrorismo. Em 2020, a China apresentou à Assem-
bleia Geral da ONU a Iniciativa Global sobre segu-
rança de dados, fornecendo um modelo para criar 
regras globais sobre a mesma.

—A China é um orientador exemplar da coopera-
ção antipandémica internacional. Logo após o surto 
da pandemia da Covid-19, a China ofereceu na pri-
meira hora materiais médicos a vários países, com-
partilhou sua experiência na prevenção e controlo da  
pandemia e cumpriu concretamente seu compromis-
so de tornar as vacinas contra a Covid-19 num bem 
público global, contribuindo para unir a lacuna glo-
bal de imunização. Até agora, foram fornecidas mais 
de 2,1 mil milhões de doses de vacinas a mais de 120 
países e organizações internacionais.

—A China é um praticante leal de promover a se-
gurança através do desenvolvimento. A China lançou 
a Iniciativa de Desenvolvimento Global, auxiliando na 
implementação da Agenda 2030. Além de participar 
vivamente da cooperação internacional contra a pobre-
za e acelerar a transição para energia limpa e de baixo 
carbono, promovemos efectivamente a cooperação e 
os intercâmbios internacionais no domínio da protec-
ção da diversidade biológica, e comprometemo-nos a 
avançar o transporte sustentável e a conectividade ao 
nível mundial, injectando  constantemente novos im-
pulsos no processo de desenvolvimento global.

A China e Moçambique são bons amigos, irmãos 
e parceiros que  compartilham alegrias e sofrimen-
tos. Somos ambos países em desenvolvimento, assu-
mindo a missão comum de desenvolver a economia 
e melhorar a vida dos povos. Quanto aos hotspots 
regionais, como a questão da Ucrânia, promovemos 
juntos negociações de paz e defendemos que todos 
os países resolvam pacificamente as disputas interna-
cionais de acordo com os propósitos e princípios da 
Carta das Nações Unidas. O Presidente Xi Jinping 
salientou que, a segurança é a pré-condição para o 
desenvolvimento, e a humanidade está vivendo numa 
comunidade de segurança indivisível. Como um gran-
de país responsável, a China está disposta a trabalhar 
com todos os países amantes da paz e que buscam o 
desenvolvimento, incluindo Moçambique, para con-
solidar a solidariedade e promover a implementação 
da iniciativa de segurança global, contribuindo com 
mais sabedoria e forças para a manutenção da paz e 
tranquilidade mundiais.

 Embaixador da República Popular da China

“SOU um espírito livre, selvagem e indomá-
vel, sou um lobo solitário que não se deixa 
controlar e iludir. Nasci para andar de moto. 
Só existo verdadeiramente quando me sinto via-
jando a alta  velocidade, livre de pensamentos, 
respirando a plenos pulmões, o vento na face, 
o roncar de todos aqueles cavalos, o perigo 
iminente, tudo é possível nesse momento. Talvez
para mim, andar de moto tenha o mesmo efeito 
da meditação para outros. Ser motard não se 
aprende, nasce connosco.” 

- Motard anónimo. 

Tenho um fascínio pelas motos. Fico literalmente 
siderado pelo ribombar  dos motores e pelas labaredas 
oscilando entre o vermelho e amarelo saindo faiscosa-
mente pelos escapes arrogantes. Aquela malta da escolta 
presidencial leva-me ao estado de “delliriuns tremens”, 
uma espécie de catarse introspetiva. Uma das qualidades 
que aprecio na “tribo” dos motards é mesmo a irman-
dade, o apurado sentimento de companheirismo que os 
caracteriza, a honra, o respeito e sobretudo a igualdade, 
pilares promordiais de uma malta que tem a mesma pai-
xão: as motos. Admira-me a relação que mantêm com as 
motos, quase de tratamento humano

No último final de semana um evento familiar le-
vou-me à ainda idílica praia da Ponta do Ouro. Uma 
longa e agradável comitiva iniciou a marcha ainda na 
“24 de Julho”. Cerca de vinte motards alinharam-se à 
comitiva. O poderoso som dos motores e o porte gar-
boso dos pilotos, etiquetados com vestimenta própria 
e elegante, levantavam a curiosidade dos circunstan-
tes. Em velocidade rigorosamente dentro dos padrões, 
a comitiva adentrou pela Ponta do Ouro, onde o es-
pectáculo motorizado ganhou contornos cinemato-
gráficos. De entre os motards estava o Fred, um gajo 
estranhamente simpático. Jovem, bastante jovem. 
Magro e de uma elasticidade dos quadris invulgar. As 
sardas na cara despida de pêlos denunciavam alguma 
imberbice.  Meti conversa com o rapaz e fiz uma per-
gunta de praxe:

“ - Afinal de contas, o que vos une? É só mesmo a 
paixão pelas motos?”

A resposta não podia ter sido mais filosófica:
“ - É mais do que isso. Amigo, ser um motard é 

um estado de espírito. É paixão que não se explica, 

amor pela liberdade, respeito e educação. É uma pai-
xão que nasce e aflora sem percebermos a dimensão 
deste amor… é um prazer tão grande estar sobre 
uma moto que até podemos trocar por tudo...”

“- ...até pela mulher ou namorada...” - provoquei 
com um riso maroto. 

Inteligentemente  não respondeu à provocação. Sor-
riu e deu um salto-mortal pela piscina, provocando o riso 
e aplausos dos companheiros. Segundos depois retornou 
à borda da piscina e continuou a palestra sobre os desíg-
nios dos motards:

“-Sabes, muita gente nos conota negativamen-

te com a arruaça, a indisciplina e actos reprováveis 
como a falta de civismo. É chato aceitar, mas existem 
de facto motoqueiros assim, nota que eu disse moto-

queiro. Temos filosofias de ser e estar diferentes.” E 
voltou a mergulhar pela piscina dentro. Era como se fosse 
buscar inspiração nas profundezas das águas de um azul 
cristalino. Voltou à tona e decidiu enroscar-se com uma 
toalha aveludada. E retornou à palestra, entre goles de 
uma mistura etílica diligentemente preparada pelo bar-
man do pequeno bar. A plateia já estava mais composta. 

“- Mas essa coisa de motos é também bastante 
perigosa...” - iniciei.

“- ...até porque algumas decisões devem ser to-

madas em fracções de segundos e a velocidades es-
tonteantes...” - esgrimi tentando mostrar algum conhe-
cimento da matéria.

“- Claro que é perigoso. É como tudo na vida. 
Mas a adrenalina é algo indescritível. Confesso que 
o perigo faz parte da vida motard. A morte espreita a 
cada guinar da moto Temos de estar com os níveis de 
atenção e concentração activados. A alta velocidade o 
afunilamento da estrada transmite-nos uma sensação 
de liberdade e paz de espírito.”

Sorriu angelicamente e desandou dali para a pista de 
dança, aplaudido por uma alcateia de assistentes que se 
rendiam aos  seus magníficos e cadenciados passos de 
dança. “- Este gajo é um bon vivant...está a curtir a 
vida...” - dei comigo a pensar. 

Segunda-feira, feriado do 1 de Maio. O telefone reti-
niu com uma estranha vibração. Como se o toque viesse 
das  catacumbas escuras de um cemitério. Um arrepio 
gelado perpassou pelas costelas. Atendi. Do outro lado 
da linha uma voz monocórdica:

“- Djon, o Fred morreu. Esta madrugada. Em-

bateu violentamente contra um camião...”

CONHECERAM-SE num dos espectáculos que Alberto 
Mucheca promovia aos finais de semana, em alguns es-
paços públicos do bairro Diamantino. O som encantador 
das suas músicas invadia o silêncio das noites de sexta e 
sábado, atraindo muita malta para estes convívios. O que 
Job não esperava, era encontrar, num desses convívios, 
a Requetane (diminutivo de Henriqueta). Tratou-se de 
um convívio que teve lugar num pequeno vão cercado de 
casas de caniço e de madeira e zinco, em frente das ins-
talações da Sede do Grupo Dinamizador do Diamantino, 
perto do Mercado “7 de Abril”. A “lufa-lufa” por conta 
da enchente era tanta naquela escuridão, que os convivas 
se acotovelavam e se abraçavam involuntariamente para 
estarem perto do palco improvisado. Sem querer, Re-
quetane, ao ser empurrada, poisou a mão, bruscamente, 
no ombro de Job, para melhor se equilibrar. Este fitou-a 
com alguma estranheza, mas depois foi se apercebendo 
da sua beleza, dos seus lábios carnudos e das laranjas 
dos seios, ainda que naquela escuridão. Os olhares de-
nunciaram uma cumplicidade recíproca e começaram 
a sustentar uma intimidade que viria a transformar-se 
num amor entre eles. Ambos suportaram essa paciên-
cia sentimental até ao final do espectáculo. A multidão 
dispersava-se e Job piscava o olho para a Requetane que 
correspondeu positivamente, tendo, ambos, permanecido 
por algum tempo a conversar num dos becos escuros dos 
quintais que circundavam o recinto. Requetane levantou 
os seus olhos que os fez passear pelos ombros largos de 
Job. O coração dela disparou e começou a idealizar um 
homem que lhe proporcionaria um prazer inesquecível 
na sua vida. Por sua vez, ele observava surpreendente-
mente a mulher mais linda que alguma vez vira. Naquele 
momento, a conversa tinha que ser rápida para que Job 
não sofresse sevícias por parte da rapaziada do Diaman-
tino, sendo residente de Chinhambanine que, no caso em 
apreço, se atrevia em tentar conquistar uma rapariga da-
quela zona. Naqueles tempos, eram frequentes sevícias 
movidas por ciúmes quando moças de certas zonas se 
envolvessem com rapazes de outras paragens. Em pouco 
tempo, a cumplicidade mútua transformou-os em namo-
rados e, já entre nós no bairro, começamos a observar 
um Job bastante diferente e com pouco tempo para as 
púrrias, entre as rodas da malta. Do nada nos segredou 

que se envolvera num namoro que o levaria, em breve 
e sem precedentes, a um casamento. Apesar de não se 
encontrar a trabalhar na altura, dizia-nos que a vida já lhe 
fazia sentido com o novo achado. Nas semanas seguin-
tes aventurou-se para Eswathini a fim de trabalhar como 
ajudante de carpinteiro numa casa de venda de imóveis, 
graças a um primo que já lá trabalhava. Pediu a alguns 
familiares que viviam no “Rio das Pedras”, na Massinga, 
em Inhambane, para que viessem a Maputo formalizar 
a sua apresentação e pretensões de casamento junto dos 
familiares da Requetane. Esse contacto resultou na reco-
lha da lista de artigos e valores que eram precisos para a 
realização do “lobolo”. 

A lista foi prontamente enviada para o Job que com-
prou tudo, incluindo a disponibilização do dinheiro do 
lobolo. Na quinta-feira anterior ao sábado da cerimónia 
partiu de autocarro para Maputo, tendo o mesmo se en-
volvido num acidente brutal junto à pedreira de Boane. 
Job morreu no local e a sua pasta de bens e de valores 
foram roubados por um suposto socorrista que acorreu ao 
local do sinistro. O malfeitor distribuiu os bens colocados 
na mala pela família e gastou todo o dinheiro. 

A Requetane viria a saber da morte no dia seguin-
te, dor que jamais se cicatrizou no coração dela e no 
seio das duas famílias. Entretanto, o ladrão da pasta foi 
perdendo, trimestralmente, membros directos da sua 
família por atropelamentos. Decidiu procurar saber o 
que se passava junto de um curandeiro que lhe disse o 
seguinte: “É por causa do dono da mala de que te apo-
deraste no dia do acidente. Está muito furioso. ” Para a 
inversão disso, o curandeiro disse-lhe que deveria reu-
nir novamente o material furtado e o respectivo valor 
já gasto. À isso acrescer-se-ia uma multa, neste caso, 
um novilho. Assim feito, o ladrão deveria sair de sua 
casa, em Boane, a pé até Massinga a fim de se descul-
par junto dos familiares do Job e do próprio defunto. 
Só depois desse ritual todo é que o malfeitor devia re-
gressar para Maputo com os bens todos da cerimónia 
de lobolo e ser ele próprio a “lobolar” a Requetane, no 
lugar, neste caso, do defunto: o Job. Ele nunca mais 
conseguiu fazer isso e acabou morrendo. Requetane 
também nunca mais se casou e trabalha actualmente 
numa casa de pasto, algures no Alto-Maé. 

O último sprint do motard

Requetane

Solução da China para a Paz
e estabilidade duradouras no Mundo

INICIATIVA DE SEGURANCA GLOBAL: 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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   SAIBA MAIS

A DEFICIÊNCIA mental é um 
termo que se usa quando um 
indivíduo apresenta certas 
limitações no seu funciona-
mento mental e no desem-
penho de tarefas como as de 
comunicação, cuidado pes-
soal e de relacionamento so-
cial. Estas limitações provo-
cam uma maior lentidão na 
aprendizagem e no desen-
volvimento dessas pessoas.

As crianças com atraso 
mental podem precisar de 
mais tempo para aprender a 
falar, a caminhar e aprender 
as competências necessárias 
para cuidar de si, tal como 
vestir-se ou comer com au-
tonomia.

É natural que enfrentem 
dificuldades na escola. No 
entanto, aprenderão, mas 
necessitarão de mais tempo. 
É possível que não consigam 
aprender algumas coisas.

CAUSAS

A deficiência mental ou 
atraso mental podem dever-
-se a várias causas, como
problemas na gravidez, na
formação do feto; condições
genéticas, algumas doenças
como meningite, sarampo,
subnutrição quando não tra-
tadas; problemas durante o
parto, como falta de oxigé-
nio;

um meio ambiente pobre 
em estímulos e afecto nos 
primeiros anos de vida da 
criança.

Nenhuma destas causas 
produz, por si só, uma defi-
ciência mental. No entanto, 
constituem riscos, uns mais 
sérios outros menos, que 
convém evitar tanto quanto 
possível. 

COMO SE 
DIAGNOSTICA 

O atraso mental diag-
nostica-se observando duas 
áreas e funcionamento: 
o funcionamento mental
ou intelectual: capacidade
do cérebro da pessoa para
aprender, pensar, resolver
problemas, encontrar um
sentido e inteligência sobre
o mundo que as rodeia e o
comportamento ou funcio-
namento adaptativo: com-
petência necessária para
viver com autonomia e in-
dependência na comunida-
de em que o indivíduo está
inserido.

SINAIS DE ALERTA

Tal como as causas, os si-
nais de alerta são vários, de 
entre os quais problemas na 
linguagem e na escrita, que  
acabam por desenvolver um 
determinado insucesso es-
colar.

Atraso ligeiro: dificulda-
des de ordem psicomotora e 
intelectual.

Atraso moderado: di-
ficuldades na locomoção, 
dicção, capacidade de con-
centração e compreensão na 
aprendizagem e na memória; 
falta de controlo adequado 
da musculatura facial, o que 
leva a criança a adoptar, inú-
meras vezes, posições corpo-
rais atípicas; inquietude, hu-
mor instável, tendência para 
rir e chorar facilmente.

Atraso grave: dificulda-
des de a criança manter de 
cabeça erguida, permanecer 
sentada nos primeiros me-
ses de vida; gestos repetidos 
com as mãos, dedos ou cabe-
ça ou inactividades durante 

longos períodos de tempo, 
para além da falta de reacção 
normal aos estímulos logo 
após o nascimento.

RECOMENDAÇÕES AOS 
PAIS 

Ser coerente em suas ac-
ções e mostrar apoio às crian-
ças nas suas interações diárias; 

compreender que, para 
poder controlar o compor-
tamento resultante do atra-
so mental do/a seu filho/a é 
preciso ter um conhecimen-
to correcto do transtorno e 
suas complicações; aprender 
a reagir aos limites do filho/a 
de maneira positiva e activa; 
as regras devem ser claras; 
manter-se numa posição in-
termediária entre a escola e 
outros grupos; a criança com 
atraso pode ser educada e 
instruída até o limite das suas 
capacidades; recompensar o 
comportamento adequado, 
através de elogios e oferta de 
presentes.

AOS PROFESSORES/
EDUCADORES

Privilegiar treino de ro-
tinas e actividades funcio-
nais para a vida; ter muita 
paciência e disponibilidade, 
pois os alunos com certo ní-
vel de atraso mental preci-
sam de muita atenção, mas 
podem ser instruídas até ao 
limite das suas capacidades.

O atendimento de casos 
de atraso mental necessita da 
participação dos familiares, 
médicos, psicólogos e pro-
fessores. Uma das principais 
medidas consiste em ajudar 
a criança a obter o máximo 
desenvolvimento intelectual 
possível a partir das suas ca-
pacidades ilesas.

Sobre deficiência  
ou atraso mental

“MAIS PEIXE SUSTENTÁVEL”

Da pesca modesta,
árdua e incerta para a 
rentável e sustentável

N
AMAÍTA, um pos-
to administrativo do 
distrito de Rapale, na 
província de Nampula, 
acolhe próxima sexta-

-feira o lançamento da segunda 
fase do programa “Mais Peixe
Sustentável”, e caberá ao Pri-
meiro-Ministro, Adriano Ma-
leiane, dirigir o acto, bastante
aguardado pelos candidatos a
beneficiários.

O “Mais Peixe Sustentável”, 
existente desde 2019, é um 
mecanismo de financiamento 
comparticipado do Governo e 
implementado pelo Ministé-
rio do Mar, Águas Interiores e 
Pescas, através do Fundo para o 
Desenvolvimento da Economia 
Azul (ProAzul), que se destina 
a garantir crescimento da acti-
vidade pesqueira no contexto 
do uso sustentável de recursos 
pesqueiros.

À semelhança do ciclo ini-
cial, a nova fase também será 
repartida em duas janelas, 
sendo a primeira destinada a 
melhorar o nível de renda dos 
operadores de pesca artesanal 
bem como promover práticas 
de pesca sustentáveis e impul-
sionar a participação das mu-
lheres e jovens, favorecendo o 
seu empreendedorismo. 

Tendo como público-alvo 
pescadores artesanais, co-
merciantes, processadores, 
transportadores de pescado, 
carpinteiros e mecânicos na-
vais, o seu valor global é de 
446.700.000,00Mt e o finan-
ciamento individual vai até 
1.500.000,00Mt.

 A segunda janela, vira-
da para o financiamento para 
a promoção da pesca, aqua-
cultura comercial e negócios 
azuis, pretende melhorar a 
competitividade, os níveis de 

produção de pequenas e mé-
dias empresas (PME) ao longo 
da cadeia de valor da Economia 
Azul, especialmente na pesca 
e aquacultura comercial, com 
envolvimento inclusivo das 
comunidades.

Das actividades elegí-
veis, destaque vai para infra-
-estruturas de produção,
conservação, transformação e
comercialização de pescado,
processamento e transporte
de pescado, infra-estruturas
de produção aquícola em ter-
ra, tanques, lagoas e represas,
produção e comercialização de
alevinos e ração para peixe em
cativeiro.

O valor global desta janela é 

também de 446.700.000,00Mt 
e o financiamento do pla-
no de negócio vai até 
30.000.000,00Mt.

MAIS PROVÍNCIAS 
ABRANGIDAS

Se a primeira fase des-
te programa teve a sua im-
plementação apenas nas três 
províncias do Banco de Sofala, 
designadamente Sofala, Zam-
bézia e Nampula, desta vez o 
raio alarga-se a mais quatro, 
com a inclusão de Manica, 
Tete, Niassa e Cabo Delgado, 
sendo que a janela um acontece 
somente nos distritos costeiros 
e a dois em todos os distritos 

dessas províncias do Centro e 
Norte do país.

Nos três anos de imple-
mentação do primeiro ciclo 
importa destacar que o pro-
grama apoiou 1213 beneficiá-
rios ao longo da cadeia de valor 
da pesca artesanal e financiou 
quatro empresas de aquacul-
tura comercial, superando as 
expectativas, ao atingir o triplo 
das estimativas iniciais.

Do número global dos be-
neficiários, 905 (74,6%) fo-
ram homens e 308 (25,4%) 
mulheres, totalizando 1213. 
Das três províncias contem-
pladas, Sofala atingiu 514 be-
neficiários (43.7%), Zambézia 
400 (34,5%) e Nampula 299 

(23,9%), tendo o valor to-
tal do financiamento sido de 
114.770.366,44Mt.

A pandemia da Covid-19 
dificultou a cabal execução 
da janela dois, daí que o cum-
primento da meta foi de cinco 
empresas, superando os indi-
cadores de volume de criação 
de novos empregos.

À beira do lançamento da 
segunda fase, alguns benefi-
ciários de sucesso das provín-
cias de Sofala e Nampula fa-
lam, na primeira pessoa, sobre 
o programa e rejubilam com o
facto de o “Mais Peixe Susten-
tável” lhes ter catapultado para
níveis de rendimento que nun-
ca tinham imaginado.

“Mais Peixe Sustentável”

AS agruras da vida obrigaram Aiuba Ali a 
descobrir-se. Em 2004, ainda estudante se-
cundário e sob precárias condições na sua 
família, teve de procurar uma saída, encon-
trada na venda de pescado, afinal, em An-
goche é “proibido” não viver do mar.

Nascia assim um empreendedor. Do 
produto da venda custeava os estudos até 
concluir a 12ª classe. Contemplou o seu ho-
rizonte e achou que podia desafiar o Ensino 
Superior. Com a compra e venda de peixe 
pagou a faculdade e licenciou-se em Ensino 
de Biologia. 

Já era docente. Todavia, lidar com o pes-
cado já lhe estava nas veias. Desse modo, 
passou a dividir-se entre a sala de aulas e o 
seu negócio, que florescia a cada dia, com 
clientes também em Nampula, Lichinga e 
Maputo. 

Veio o “Mais Peixe Sustentável” e con-
sigo a possibilidade de crescer ainda mais. 
Recebeu dois congeladores, quatro cole-

mans, um gerador e uma motorizada. Esta-
va, pois, a abrir-se a porta do êxito do pro-
fessor, empreendedor e pós-graduado em 
Comunicação para o Desenvolvimento pela 
Universidade Católica de Nampula.

“Estou focado no meu negócio. Com os 
meios que recebi o trabalho ficou mais faci-
litado. Tenho como conservar e transportar 
o pescado para os meus clientes. Confesso
que os meus rendimentos subiram e, com
eles, construí a minha casa, montei apare-
lho de ar condicionado, tenho televisores e
os meus filhos divertem-se à vontade, as-
sistindo desenhos animados, novelas e ou-
tros programas de entretenimento”, contou
Aiuba Ali.

De 36 anos e pai de seis filhos, Aiuba Ali, 
sempre a pensar no crescimento, constituiu 
uma empresa, devidamente registada, e 
emprega quatro trabalhadores. A sua esposa 
também participa na actividade e, inclusi-
ve, fez um curso de gestão de negócios.

Aiuba Ali: docência traçada 
pelo comércio de pescado

EM 2019, com o “Mais Peixe 
Sustentável”, recebeu dois 
“colemans”, três congela-
dores e duas motorizadas. 
Volvidos três anos, de mero 
pescador artesanal é, hoje, o 
homem-sucesso de Mogin-
cual, um dos baluartes da pes-
ca na província de Nampula.

Senão vejamos: adquiriu 
mais quatro congeladores, 
construiu quatro casas – a úl-
tima das quais, que contempla 
um estabelecimento comer-
cial, semana transacta ainda 
estava em pintura, novinha 
que ela é – possui três terre-
nos, 10 cabeças de gado e em-

prega 17 trabalhadores.
Este é Aldi Abacar Saíde, 

conhecido localmente por 
“Nloca”. Um pescador que 
não esconde a sua satisfação 
pelos benefícios trazidos pelo 
programa. Ele é o espelho de 
como, verdadeiramente, se 
pode dar um grande salto a 
partir do “Mais Peixe”.  

Aliás, “Nloca” não quer 
parar por aqui. Gostaria de 
se candidatar para a segunda 
fase e beneficiar de um motor 
de 15 cavalos, o que lhe per-
mitiria pescar no alto mar, 
aumentar ainda mais a sua 
produção e, consequente-

mente, os ganhos.
De 37 anos e pai de quatro 

filhos – a primeira a estudar no 
Instituto de Formação de Pro-
fessores na cidade de Nam-
pula – Aldi Abacar Saíde quer 
investir num carro-frigorífico, 
de forma a poder transportar 
o pescado para a cidade de
Nampula em melhores condi-
ções de conservação.

“Uma viatura iria me aju-
dar bastante. Neste momento 
pago de aluguer para o trans-
porte da mercadorai 15 mil 
meticais, um custo que tendo 
o meu próprio carro reduziria
significativamente.  

Aldi Abacar Saíde: 
o homem-sucesso

“Melhorou
a minha vida”
EM Nova Sofala, distrito do 
Búzi, Luísa Barreto é uma 
empreendedora que não 
passa despercebida. Em 
2005 integrou um grupo de 
poupança e crédito rotativo 
(PCR) empregando os ganhos 
na compra e venda de pesca-
do, facto que paulatinamente 
foi-lhe abrindo as portas para 
o mundo do negócio.

Quando o “Mais Peixe
Sustentável” chegou ao seu 
distrito e soube das condi-
ções para ter acesso ao finan-
ciamento aderiu imediata-
mente. Recebeu congelador, 
coleman e bicicleta, meios 
que lhe ajudam na sua acti-
vidade diária, que consiste 

na aquisição do produto aos 
pescadores e comercializa-
ção na cidade da Beira, prin-
cipal mercado da província 
de Sofala.

“Graças ao ‘Mais Peixe 
Sustentável’ a minha vida 
melhorou substancialmente. 
Construí a minha casa, como 
veem, minimamente mobi-
lada, tenho energia eléctri-
ca, televisão e consigo fazer 
face às despesas de escola 
dos meus filhos. Estou mui-
to agradecida ao programa e 
a minha ambição é ter uma 
motorizada, que facilitaria o 
transporte da mercadoria”, 
disse Luísa Barreto, 49 anos e 
mãe de sete filhos.

Luísa Barreto

Eurico Monteiro 

Eurico Monteiro: grande 
diferença entre antes e agora
ENFRENTAVA muitas difi-
culdades no manuseamento 
do produto. É comprador e 
vendedor de pescado e, sem 
um meio de transporte pró-
prio, dificilmente satisfazia 
os seus.

Agora diz sentir-se bem, 
pois tem condições para ma-
nusear o produto à vontade. 
Faz as entregas com facilida-
de e os seus clientes também 
se sentem satisfeitos.  

Este é, pois, o retrato 
esboçado entre um sorriso 
largo de Eurico Monteiro, 
que a partir do Dondo vai-
-se fazendo comprador,

processador e negociante de 
camarão, peixe, lula e lagos-
ta, com um mercado que se 
estende até Beira e Mafam-
bisse.

Antes de beneficiar do 
“Mais Peixe Sustentável” 
Eurico Monteiro não escon-
de que tinha uma realidade e 
agora vive outra, completa-
mente diferente. Para além 
da motorizada, recebeu dois 
congeladores e um gerador. 
Regozija-se porque os pro-
blemas de conservação e de 
energia, em caso de corte, já 
pertencem ao passado.

“O programa trouxe um 

grande impacto para a mi-
nha vida. Trabalho em óp-
timas condições e até con-
sigo ter ‘stock’, uma vez que 
já tenho como conservar o 
produto. Valeu a pena ter 
aderido ao ‘Mais Peixe’ e, 
do ponto de vista pessoal, 
permitiu-me construir casa 
e um pequeno estabeleci-
mento. Estou muito satisfei-
to”, revelou.

E porque a vida é igual-
mente feita de sonhos, uma 
embarcação a motor, para 
também se dedicar à pesca, é 
o próximo passo deste jovem
empreendedor.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

31Quarta-feira, 4 de Maio de 2022

PUBLICIDADE

4 de Maio de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Todos os nossos sonhos podem se tornar real-
idade se tivermos a coragem de persegui-los”

(1901-1966) Walt Disney-Produtor cinmatográfico

QUARTO CRESCENTE - Será a 9 deste mês, às 02.21 horas 

00:20- FLASH CULTURAL
01:10- É DESPORTO
03:05- 100 BARREIRAS
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOVI-

MENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TO-

DOS
08:15- INSS
11:30- PARABENS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- CARTAS NA MESA
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO 

NEGRO”

15:30- Á MULHER
16.10- SEGURANÇA RO-

DOVIÁRIA
17:10- ECONOMIA PARA TO-

DOS
17:15- COMPASSO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- PANORAMA POLITICO
20:30- GIRAMUNDO
21:30- ÚLTIMO TEMPO
22:10- É DESPORTO
23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL
23:15- INSS
23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 5.33 horas e às 
17.50, com 3.10 e 3.00 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 11.49 horas e às 
23.50 com 0.90 e 1.900 metros, re-
spectivamente

INHAMBANE

28/21

VILANKULO

29/18

TETE

31/21

QUELIMANE

26/21

NAMPULA

28/19

PEMBA

30/22
LICHINGA

28/18

BEIRA

27/21

XAI-XAI

27/18

CHIMOIO

22/15

MAPUTO

30/16

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40   HINO NACIONAL

05:45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE COM VALODIO - “TAEKWONDO”

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO

08:00     CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS   REPETIÇÃO

08:30    MOÇAMBIQUE DIGITAL    REPETIÇÃO

09:00   NOTÍCIAS

09:05 CASA DO POVO REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - TETE: “CAFÉ DO ZAMBEZE” DIRECTO / TETE

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 DIRECTO – 2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” CAPÍTULO 30/82

13:00 JORNAL DA TARDE DIRECTO

14:00 GRANDE ENTREVISTA: ALEXANDRE MUNGUAMBE/COMITÉ 
SINDICAL REPETIÇÃO

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 VALODIO - “TAEKWONDO” 

18:00 PRIMEIRA PÁGINA DIRECTO

19:00 JORNAL DE DESPORTO DIRECTO

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:00 GRANDE DEBATE DIRECTO

22:00 TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” CAPÍTULO 31/82

23:00 TV SURDO REPETIÇÃO

23:30 SAÚDE E BEM ESTAR: PARALISIA CEREBRAL REPETIÇÃO

00:00 PRIMEIRA PÁGINA REPETIÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº

5/2016, de 8 de Março, O Departamento de Aquisições do Ministério da Economia e Finanças convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas

para o provimento do seguinte serviço:

N° do Concurso Objecto do 
Concurso Modalidade Validade da 

proposta

Prazo de entrega das 
propostas e

Documentos de Qualifi-
cação e ou Manifestação 

de Interesse

Data de abertura das 
propostas

Data de Posicionamen-
to dos Concorrentes

Valor da
Garantia em 

MT
Provisória

Data Hora Data Hora Data Hora

03/
CP/27A000100/2022

Aquisição de 
4 viaturas 
para MEF

Lote I 
2 Viaturas de 

Serviço
120 Dias 26/5/2022 9.00 horas 26/5/2022 9.15 horas 15/7/2022 9.00 horas 100.000,00MT

Lote II
 2 Viaturas de 

Expediente
120 Dias 26/5/2022 9.00 horas 26/5/2022 9.15 horas 15/7/2022 9.00 horas 50.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los no Departamento de Aquisições, sito na Avenida 

Julius Nyerere, nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2ª a 6ª feira.

3. Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 3110000131 do Absa Bank Moçambique, SA em nome do Ministério da Economia e Finanças

e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, n.º 449/469, 13º andar, Torre A,
de acordo com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Maio de 2022

O Departamento de Aquisições
3714

S
EMBLANTES melancó-
licos, composições de 
rostos da época “malan-
gataninana” e sequelas do 
cubismo nutrem a exposi-

ção “Três Dedos e Três Cores”, de 
Magafusso, nome de assinatura 
nas telas de Diogo Luís Daniel, 
a inaugurar hoje, às 18.00 ho-
ras, na Fundação Fernando Leite 
Couto, cidade de Maputo.

Com a inauguração aberta 
ao público, entre telas maiores e 
menores, o artista, nascido e re-
sidente em Inhambane, mostra 
obras compostas por corpos de-
formados e faces reveladoras de 
pensamentos nostálgicos.

Explicou que o título da 
mostra é o casamento entre o 
exercício de pintar e o seu re-
sultado, portanto, usa três de-
dos para segurar o pincel e, no 
caso desta exposição, pintou 
seus quadros com o mesmo nú-
mero de cores, nomeadamente 
azul, vermelho e amarelo.

Referiu que o azul é a repre-
sentação da eternidade, aquela 
ideia que se tem ao apreciar-se 
o céu. O amarelo é a luz, inspi-
rada no sol, e o vermelho o san-
gue humano, que leva a pensar 
no valor da vida. 

Os objectos, em regra ge-

EM “TRÊS DEDOS E TRÊS CORES”

Pintor Magafusso expõe 
eternidade, sangue e luz

ral, são transparentes e sobre-
postos, assim como, nalguns 
casos, no abstracto tem-se a 
mesma sensação em relação às 
cores, recurso que artista diz 
ter ido buscar ao cubismo, na 
fase em que o espanhol Picasso 
(1881-1973) virou-se para a arte 
africana.  

Justifica que as cabeças in-

clinadas para baixo, denomi-
nador comum, são resultado 
duma técnica que desenvolveu 
para se distinguir de outros tra-
ços, para integrar ao vocabulá-
rio que pretende marcar a sua 
singularidade enquanto artista. 

“É o meu carácter, assim 
como os três dedos nas mãos 
e nos pés é o meu jeito de pin-

tar”, explicou, esclarecendo 
igualmente que “as cabeças 
inclinados representam senti-
mentos de alguma tristeza”.

O azul, uma das cores 
mais presentes, pode ser in-
terpretada como mar, por 
quem vê, a partir do facto 
ocasional da geografia do 
nascimento e residência do 

pintor, que é Maxixe, na cos-
ta de Inhambane, onde im-
pera o Oceano Índico. Para 
Magafusso, “o azul significa 
eternidade, o além, para lá de 
onde o olhar pode alcançar. 
O céu e o mar não terminam 
onde vemos, ali é apenas o 
nosso limite. Queria com isto 
convidar a uma interpretação 
mais profunda da minha obra”.

Esse artista plástico, obser-
va Jorge Ferrão, apresentador 
da exposição “Três Dedos e 
Três Cores”, encontrou as suas 
próprias formas de filosofar a 
nação, colocando, amiúde, as 
vicissitudes como mote maior 
da criatividade. Sabe bem, com 
todas as letras do seu alfabeto 
artístico, que faz parte da res-
ponsabilidade dos intelectuais 
e criativos das artes pensar, 
reflectir e participar, sempre 
que possível, na redefinição da 
construção deste país e desta 
nação.

O apresentador descreve 
que Magafusso usa as artes e te-
las como terapia e bálsamo para 
minimizar a dor do drama, do 
conflito de morte e da tragédia 
e maximiza a esperança de um 
novo dia, de um amanhecer mais 
colorido e de um sol que ilumina 

a todos com a mesma tonalidade 
e indisfarçável arco-íris. 

“Conhecido por muitos e 
referenciado pelos colegas como 
“talento lapidado”, Magafus-
so retoma as consequências, as 
perplexidades e o estado de apo-
rias de um Moçambique con-
temporâneo, com limitados e 
intermitentes períodos de paz, 
impregnado nas telas as cores 
monótonas e pálidas que rea-
brem as feridas de uma nação 
que almeja uma identidade so-
nhada de prosperidade e rein-
venta uma reconciliação através 
de uma linguagem paradoxal”, 
lê-se no texto da curadora. 

Ferrão realça que apesar 
deste artista não ter convivi-
do com Malangatana, retira do 
“pai da pintura moçambicana” 
o pendor de uma marca firme e
lustrosa, enquanto bebe dos res-
tantes o realismo, abstratismo 
e o nudismo de um povo que se 
quer indumentar e desfaz os ca-
minhos desses reencontros. 

Pinta desde 1983, como re-
sultado da sua inspiração e da 
vontade de conferir a este país 
a meritocracia da arte, a sagaci-
dade da cor e dessa veia genética 
de seus pais, devotos, religiosos e 
amantes de cultura.

Pintor Magafusso

O INSTITUTO Nacional das Indústrias Culturais e Criativas (INIC) 
promove entre hoje e sexta-feira, nas suas instalações na cidade 
de Maputo e nas delegações regionais de Sofala e Nampula, uma 
sessão de cinema para comemorar o Dia Mundial da Língua Por-
tuguesa. 

A efeméride oficialmente estabelecida em 2009 pela Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e proclamada em 
2019, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciên-
cia e Cultura (UNESCO), pelo facto deste idioma ser um dos mais 
difundidos no planeta, com mais de 265 milhões de falantes.

Neste sentido, o INIC exibirá filmes de países lusófonos, no-
meadamente Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Portugal e Brasil.

Para hoje está agendada a exibição, às 10.00 horas, de “Re-
gaste”, dos cineastas moçambicanos Pipas Forjaz e Mickey Fon-
seca. 

Às 12.00 horas, será a vez de “Bijagós de Tesouro Sagra-
do”, de Domingo Sanca, da Guiné-Bissau, e às 14.00 horas, 
será contemplado o “Entre a Porta e a Rua”, do brasileiro 
Rafael Figueiredo.

Filmes para festa 
da língua portuguesa

Aniano Tamele anima Matola
O MÚSICO Aniano Tamele é 
a figura de cartaz do “Hello 
Friday Matola”, um progra-
ma de música periodicamen-
te realizado no espaço Meli-
na, na Matola. 

Nesta que será a quarta 
edição do evento, a aconte-
cer sexta-feira, pelas 16.00 
horas, Aniano Tamele far-se-
-á acompanhar pelo cantor
Pitcho Mendes e Dj Samito. 

“Hello Friday Matola” 
foi lançado em Novembro 
de 2019, visando trazer uma 
miscelânea de ritmos musi-
cais e promover intercâmbio 
artístico-cultural, focando-
-se na cultura afro jazz, jazz,
marrabenta, pop e hip-hop.

Preferencialmente dese-
nhado para a audiência mais 

conservadora, o Melina já 
acolheu actuações de vários 
artistas, como Jeff Maluleke, 
Simba Sitoi, Dj Vip, Dj Faid, 
Jimmy Dludlu, Dino Miran-
da, Xitiku NiMbawula, Dj 
Mandito, Otis, Xitiku NiM-
bawula e Dj Elísio.

Em 2020 foi palco do lan-
çamento do disco “Waitiva”, 
de Salimo Muhamed.

Aniano Tamele nasceu 
no Chibuto, a 6 de Setembro 
de 1966, e começou a tocar 
com o seu pai, o músico Eu-
sébio Johane Tamele, mais 
conhecido como Zeburani, 
com quem actuou na Rádio 
Moçambique (RM) nos finais 
dos anos 1980, altura em que 
gravou o álbum “Falsos Ami-
gos”, tendo três anos depois 

seguido uma carreira a solo. 
Ganhou duas vezes o 

Ngoma Moçambique, da Rá-

dio Moçambique, o maior e 
mais antigo concurso de mú-
sica do país.

Aniano Tamele

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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LUCERNA ARMANDO 
MACHAVA

FALECEU
A Direcção Geral do Infrapesca, Porto de Pesca de Maputo, Comité 
Sindical e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento da Srª LUCERNA ARMANDO MACHAVA, 
esposa do seu colaborador Sr. Jaime Sebastião Mazivila, ocorrido no 
sábado, dia 30/4/2022, no HCM, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizaram 
no dia 3/5/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Zintava, antecedidas de velório na sua 
residência, sita no distrito de Marracuene, Bairro de Zintava. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4133

LUÍSA ROGÉRIO FABIÃO 
MENTANE

FALECEU

A Presidente do Tribunal Administrativo, Juízes Conselheiros, 
Secretária-geral e funcionários em geral comunicam com pro-
funda dor e consternação o falecimento da Srª LUÍSA ROGÉ-
RIO FABIÃO MENTANE, sogra do Venerando Juiz Conselheiro Dr. José Maurício 
Manteiga, ocorrido no dia 1/5/2022, cujo funeral se realizou no dia 3/5/2022. À 
família enlutada, endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3855

AMÉLIA FERNANDA JOÃO 
RIBEIRO

FALECEU
É com muita dor e consternação que a família Mucavele 
comunica o desaparecimento físico de AMÉLIA FERNANDA 
JOÃO RIBEIRO, ocorrido no dia 30/4/2022, na sua residência, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 5/5/2022, 
pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, às 8.00 
horas, na Paróquia João Baptista do Fomento. Suas filhas Rosa, Ivânia, Natália 
e Paula, genros, irmãos, sobrinhos e netos endereçam sinceros pêsames. Paz 
à sua alma.

3861

BENDITA 

MACHAKA 

TEMADJOE

FALECEU

O Ministério dos Combatentes, Secretário Permanente 
e membros do Conselho Consultivo manifestam sen-
timentos de pesar pelo desaparecimento físico da Srª 
BENDITA MACHAKA TEMADJOE, mãe de S. Excia. Mi-
nistra dos Combatentes Josefina Beato Mateus Mpelo, 
ocorrido no dia 3/5/2022, no HCM, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza em data a anunciar oportuna-
mente. Paz à sua alma.

5419

COSTA 
VIAGEIRO IDO

FALECEU

O Conselho de Administração, 
Direcção Geral e funcionários do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) em geral comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento 
do Sr. COSTA VIAGEIRO IDO, funcionário, ocorrido 
no dia 30/4/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 
4/5/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.30 
horas, na cidade de Maputo, antecedido de velório 
na capela do HCM, pelas 9.00 horas. 

3853

AURÉLIO CARLOS 
DACALA

FALECEU

O Conselho de Administração da Socie-
dade do Notícias, SA, comités sindicais 
locais e trabalhadores em geral comunicam 
o desaparecimento físico do Sr. AURÉLIO
CARLOS DACALA, por morte súbita, ocor-
rido no dia 2/5/2022, irmão do seu colega
Sr. Alfredo Carlos Dacala, afecto à Direcção
Editorial do Notícias, cujo funeral se realiza
em data a anunciar oportunamente.

FRANCISCA BRITO 

DA CUNHA

(Mamã, Avó Chica)

FALECEU

A família Brito da Cunha comunica o 
falecimento ocorrido no dia 3/5/2022, de FRANCISCA 
BRITO DA CUNHA, cujo funeral se realiza hoje, dia 
4/5/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 ho-
ras, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 
horas. Vamos recordar para sempre a tua generosidade, 
a tua capacidade de amar e o teu carinho incondicio-
nal por todos. A dignidade com a qual afrontaste as 
dificuldades da vida sem nunca deixares de sorrir e 
tomar conta de nós será para sempre a nossa fonte de 
inspiração. Avó Chica, mamã, esperamos ter-te dado o 
amor e o carinho que merecias até ao fim da tua vida. 
Não há palavras para descrever o vazio que deixas nas 
nossas vidas, mas ficamos serenos em saber que estás 
em paz e ao pé de Deus, a quem sempre foste tão leal. 
De mãe a avó a nosso anjo, a tua trajectória exemplar 
continuará a guiar as nossas vidas. Desejamos-te paz 
eterna. Dos teus filhos, netos, genro, sobrinhos e nora.

3866

PAULINO FLOIDES 
RAMOS

FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de 
Maputo, oficiais superiores, subalternos, 
sargentos, guardas da PRM e funcionários 
do Quadro Técnico Comum comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico do Sargento da Polícia 
PAULINO FLOIDES RAMOS, ex-efectivo deste Comando, afecto 
até à data da sua morte a DOSP, ocorrido no dia 2/5/2022, vítima 
de acidente, cujo funeral se realiza no distrito de Chibuto, na pro-
víncia de Gaza, hoje, dia 4/5/2022. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências.

3814 

PUBLICIDADE

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

APARTAMENTO com terraço privado, 
na Av. Friedrich Engels, com vista para 
o mar, vende-se por 27 000 000,00MT; 
geminada na Av. Amílcar Cabral por
10 000 000,00MT; moradias tipo 3/4,
num condomínio em construção por
5 000 000,00MT, no Tchumene 2; pro-
priedades de 4800m² com PT por 14
500 000,00MT em Beleluane/Mozal;
de 4000m² na Av. Marginal por 3 500
000USD. Contacto: 86-4670073 ou
84-4592235.

3921

PROPRIEDADE de 50X200, em Bo-
bole, à beira da EN1, vende-se por 2 
900 000,00MT; casa tipo 3, com placa, 
2wc, em Magoanine - CMC por 4 100 
000,00MT; propriedade de 50x50 em 
Marracuene - FACIM, murado por 1 300 
000,00MT; propriedade de 100x200, em 
Bobole - Pateque, à beira da EN1 por 3 
100 000,00MT; propriedade de 3 hecta-
res em Marracuene por 450 000USD. 
Contacto: 84-5926921.

4077

FLAT tipo 3, num 7º andar, pronta a 
habitar, no Alto Maé, s/elevador, vende-
-se por 3 700 000,00 fixos; tipo 2, num 
1º andar, no Alto Maé por 3 800 000,00; 
tipo 2, num 8º andar, no B. Central por 3
800 000,00MT; tipo 3, no Alto Maé por
4 700 000,00MT; tipo 3, com 3wc, num 
R/C, no Museu por 16 000 000,00MT.
Contacto: 84-7234033 ou 82-4433330, 
Nuvunga.

3831

GEMINADA tipo 3, com rede no chão, 
cozinha moderna, na Polana, vende-se 
por 20 000 000,00MT; geminada tipo 4, 
com 2wc, num R/C e 1º andar, cozinha 
moderna, na Av. Mao Tsé-Tung por 22 
000 000,00MT; geminada tipo 3, num 
1º andar, na Av. Kwame Nkrumah por 
16 000 000,00MT; vivenda tipo 4, com 
4 suites, num R/C e 1º andar, com cozi-
nha americana e piscina, no Triunfo por 
20 000 000,00MT; duplex tipo 4, num 
R/C, 1º e 2º andares, na Malhangalene 
por 18 000 000,00MT; geminada tipo 
2, na Av. Mao Tse-Tung por 10 000 
000,00MT. Contacto: 82-4825750 ou 
84-4532199.

4105

FLAT tipo 3, num 1º andar, na Praça da 
OMM, vende-se por 6 700 000,00; flat 
tipo 2, num 2º andar, no B. Central por 
5 500 000,00; flat tipo 2, num 4º andar, 
na Coop PH2 por 5 000 000,00; flat tipo 
2, num R/C, c/quintal, no B. Central por 
7 500 000,00; flat tipo 2, num 9º andar, 
na baixa por 3 000 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

4092

IMOBILIÁRIA Americana vende duas 
(2) lojas de luxo, na Av. Vladimir Lenine, 
nº 835/7, com 100m² cada loja, com 
sobreloja e estacionamento, pelo preço 
de 7 milhões de meticais, cada loja. 
Contacto: 84-6430526, Sr. Niquice ou 
82-3934655, Ribeiro.

4008

FLATS: tipo 2, num 2º andar, luxuosa, 
na baixa, vende-se por 3 000 000,00MT; 
tipo 2+1, num 1º andar, luxuosa, com 
parqueamento, no Alto Maé por 4 
000 000,00MT; tipo 3, num 3º andar, 
luxuosa, com parqueamento, no Alto 
Maé por 4 500 000,00MT; tipo 2, num 
12º andar, com parqueamento, no Alto 
Maé por 2 700 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-2194513 ou 86-3536255, 
Sr. Missasse.

4109

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

CASA tipo 3, com 2wc e cozinha, área 
de 25x50, na Matola-Hanhane; proprie-
dade de 70x18m, com casa tipo 3, na 
cidade da Matola, Madruga; flat tipo 2, 
num R/C, cozinha e wc, no Alto Maé, 
Versalhes; propriedade de 50x100m, 
com vista para o mar, na KaTembe, 
vendem-se. Contacto: 84-5926445.

4114

VIVENDAS: Coop, tipo 4, com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; B. 
Horizonte, tipo 5, com suite, 3 salas por 
16 000 000,00MT; M. Rio, tipo 3, com 
suite por 5 500 000,00MT; Sommers-
chield, tipo 3, com suites, num R/C por 
18 000 000,00MT; apartamentos: Polana, 
tipo 3 por 6 500 000,00MT; Alto Maé, 
tipo 3, com quintal por 6 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

4110

CASA tipo 3, nas Mahotas, Av. Dom 
Alexandre, na Estrada Principal, ao 
lado da esquadra e electricidade, bom 
sítio para negócio, como farmácia, 
padaria ou mercearia, vende-se por 3 
500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-7977175, aproveite.

4121

ARRENDA-SE

COWORK/ESCRITÓRIOS partilha-
dos: Gabinetes arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável; grátis: Internet, recepção, 
limpeza, água e luz, na Transversal à 
Av. Mao-Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040/84-5171252 ou 
87-8945040.

4110

FLAT tipo 3, num 1º andar e único, no 
Bairro do Jardim, muito espaçosa, com 
2wc e wc de serviço, 2 estacionamen-
tos, pronta a habitar, arrenda-se, sem 
intermediários. Contacto: 84-7775143.

4113

FLAT tipo 3, num 2º andar, no B. Central, 
arrenda-se por 35 000,00MT; flat tipo 3, 
num 1º andar, na Praça da OMM por 
40 000,00MT; flat tipo 3, num R/C, na 
Polana por 45 000,00MT; flat tipo 2, num 
2º andar, no B. central por 28 000,00MT; 
flat tipo 1, num R/C, no B. Central por 
20 000,00MT. Contacto: 84-3966886 ou 
82-5754440.

4092

FLAT tipo 1, num 2º andar, no Alto Maé, 
com garagem fechada, pronta a habitar, 
na zona de Chukelane, arrenda-se por 
17 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
82-4960830 ou 84-2050658.

4115
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Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

ICE Seguros 

 

Best regards 

 

ICE Seguros 

  

Comunicamos por meio desta à V. Excia que a International 

Commercial & Engineering ICE Seguros, com sede em 

Maputo, Rua José Craveirinha Nº 141A, R/C encontra-se em 

novo endereço, como parte do acordo de transferência da 

carteira para a Hollard Moçambique Companhia de Seguros, 

do qual passaremos a descrever: 

  

Avenida Sociedade De Geografia, No 269, 1º Andar, Edifício 

Hollard, Maputo | Moçambique – Telefone: 21 357 700  

  

Por favor, altere seus registros para direcionar toda a 

correspondência futura para o nosso novo endereço 

mencionado acima.  

 

,

 

We hereby inform you that International Commercial & 

Engineering ICE Seguros, with head office in Maputo, Rua 

José Craveirinha  Nº 141A, R/C, has relocated to a new 

address, in accordance with the transfer of portfolio to 

Hollard Moçambique Companhia de Seguros, which we will 

describe below: 

 

Avenida Sociedade De Geografia, No 269, 1st Floor, Hollard 

Building, Maputo | Mozambique,Tel: 21 357 700 

  

Kindly change your records to direct all future 

correspondence to the new address mentioned above. 

 

Estimados Clientes e Parceiros, 

  

Dear Clients and Partners, 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
Nos termos do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso Público, de acordo com a tabela abaixo:

Nº de concurso Objecto Adjudicatário Valor

Concurso Linitado n°58F001761/

CP/0002/2022

Contratação de fornecimento de 34.376,36 litros 

de diesel

1ª AUTO ZAMBEZE
2ª GRUPO IAM, LDA

2.624.999,46

2.624.999,46

Concurso Linitado n°58F001761/

CP/0002/2022

Contratação para execução de produção de  

Camisetes com respectivos Bonés
HMC CREATIVE, SU, LDA 673.920,,00

Concurso Linitado n°58F001761/

CP/0002/2022

Contratação para prestação de serviço de aluguer 

de 20 viaturas
CASA ANGEL 1.400,000,00

Autoridade Competente

(Ilegível)

ARRENDA-SE 

VIVENDAS: na Sommerschield, Av. Mao Tsé-Tung, tipo 5 com 
suite, arrenda-se por 170 000,00MT; na Polana, tipo 4 por 150 
000,00MT; na Julius Nyerere, com 20 gabinetes por 7 000USD; 
na Coop, tipo 4 com suite por 100 000,00MT; na C. Matola, 
tipo 4, com suite e piscina por 65 000,00MT; apartamentos: 
na Polana, tipo 3 por 65 000,00MT; tipo 2, com suite por 60 
000,00MT; no Alto Maé, tipo 3, num R/C por 28 000,00MT. 
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

4110

ARRENDA-SE
VIVENDA isolada, de dois pisos, na Avenida Mao 

Tsé-Tung, tipo 5, com suites, sala com três ambientes, 

explanada coberta, dependência, wc serviçal, 

arrumos, área de serviços e estacionamento para 

viaturas, arrenda-se por 170 000,00MT/líquidos. 

Contacto: 84-5171251 ou 82-8945040.

4110

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que António 
Francisco António e Dulce da 
Graça Alexandra, naturais e 
residentes na cidade de Maputo, 
Bairro de Bagamoyo, requereram 
autorização para mudança do 
nome de sua filha menor Lili 
António Francisco, para passar 
a usar o nome completo de Lily 
Dulce Francisco.
Nos termos do nº 1, artigo 360º 
do Código do Registo Civil, são 
convidados todos os interessados 
para, no prazo de trinta dias, a 
contar da data da publicação do 
presente anúncio, deduzirem, 
por escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Direcção Nacional dos Registos e 
Notariado em Maputo, Fevereiro 
de 2022.

Maputo, aos 4 de Fevereiro de 
2022

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

4107

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
de praia em Vilanku-
los ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

 info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz   +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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A 
NOITE de hoje será de 
gala no Estádio San-
tiago Bernabéu, palco 
que acolhe, a partir das 
21.00 horas, o duelo 

entre o Real Madrid e o Man-
chester City da segunda “mão” 
das meias-finais da Liga dos 
Campeões Europeus.

O City vai defender a magra 

vantagem conseguida na pri-
meira “mão” em casa, em que 
venceu o Real, por 4-3, com 
golos de De Bruyne, Gabriel 
Jesus, Foden e Bernardo Silva, 
enquanto Benzema, por duas 
vezes, e Vinícius Júnior apon-
taram os tentos dos “meren-
gues”.

O Manchester City procura 

chegar pela segunda vez à final 
da Liga dos Campeões, depois 
de ter perdido a da última tem-
porada frente ao Chelsea, no 
Estádio do Dragão.

Pela frente tem o recordis-
ta Real Madrid, com 13 troféus 
em 16 finais disputadas, e que 
chega a este jogo moralizado 
pela conquista do Campeonato 

Espanhol pela 35.ª vez e com 
Benzema, melhor marcador da 
Champions, 14 golos, num ex-
celente momento de forma.

O vencedor vai disputar a 
final agendada para o dia 28 de 
Maio, em Saint-Denis, França.

RESULTADO DE ONTEM
Villarreal-Liverpool (2-3)

City defende vantagem
diante do recordista Real

Os “citizens” ganharam ao Real (4-3) na primeira “mão”, num bom espectáculo de futebol

O PRESIDENTE da Federação 
Angolana de Futebol (FAF), 
Artur de Almeida e Silva, é o 
único candidato à presidência 
do Conselho das Associações 
de Futebol da África Austral 
(COSAFA), depois da desis-
tência do sul-africano Danny 
Jordaan. 

O pleito, que terá lugar 
no dia 14 do mês corrente em 
Windhoek, capital namibia-
na, acontecerá durante a As-
sembleia-Geral que elegerá os 
novos corpos gestores deste 
organismo.  

O vencedor da eleição irá 
substituir o zimbabweano 
Phillip Chiyangwa, que assu-
me o cargo desde Dezembro 
de 2016.

Artur de Almeida e Silva e 
Danny Jordaan foram indica-
dos para a Assembleia Eleitoral. 
Em 2016, Pedro Neto, anteces-
sor de Artur de Almeida e Silva 
na presidência da FAF, havia 
exercido o cargo de membro 

ELEIÇÕES NA COSAFA

Angolano Artur Silva único 
candidato à presidência

ordinário da COSAFA, ao 
lado de Andrew Kaman-
ga (Zâmbia), Sameer Sobha 
(Maurícias), Alberto Simango 
(Moçambique) e Walter Nya-
milandu-Manda (Malawi).

Para a função de membros 

do Comité Executivo, candi-
dataram-se Feizal Sidat (Mo-
çambique), Timothy Shongwe 
(Eswatini), Khiba Mohonyane 
(Lesotho), Marshlow Motlo-
gewa (Botswana), Anastasia 
Tsichlas  (África do Sul),  An-

drianony Victorien (Mada-
gáscar) e Walter Nyamilandu-
-Manda (Malawi).

 De acordo com os regu-
lamento da COSAFA, pelo 
menos um cargo deve ser 
preenchido por uma mulher 
no Comité Executivo. Ria Led-
wabda (África do Sul), Brenda 
Kunda (Zâmbia) e Solondranja 
Mahatovo (Madagáscar), pelo 
menos uma destas senhoras 
deve ser eleita. A COSAFA é 
uma instituição filiada à Con-
federação Africana de Futebol 
(CAF) e organiza, anualmente, 
competições regionais na Áfri-
ca Austral.

Importa lembrar que em 
2017, Alberto Simango Jr., na 
altura presidente da FMF, foi 
eleito membro da Comissão 
Executiva da COSAFA, tendo 
sido confiado actualmente o 
cargo de presidente da Comis-
são de Árbitro do órgão que su-
perintende o futebol na África 
Austral. 

MIAMI Heat e Phoenix Suns 
deram um passo em frente 
nas meias-finais dos play-
-offs da NBA, com triunfos,
na madrugada de ontem,
sobre os Philadelphia Sixers
(106-92) e Dallas Mavericks
(121-114), respectivamente.

O conjunto de Miami 
aproveitou a ausência do le-
sionado Joel Embiid e a ma-
drugada inspirada de Tyler 
Herro (25 pontos) e Bam 
Adebayo (24 pontos, 12 res-
saltos e quatro assistências) 
para se colocar em vantagem 
na Conferência Este.

Do lado dos Sixers, o 
principal destaque foi To-
bias Harris, com 27 pontos, 
o registo mais alto da parti-
da. James Harden contribuiu
apenas com 16.

As duas equipas voltam a 
defrontar-se na madrugada 
de amanhã, novamente em 

Miami.
No outro duelo da ma-

drugada de ontem, mas na 
Conferência Oeste, a exibi-
ção de Luka Doncic não im-
pediu a derrota dos Dallas 
Mavericks.

O esloveno apontou 45 
pontos, além de 12 ressaltos 
e oito assistências. Devin 
Booker ficou perto do triplo-
-duplo, com 23 pontos, nove
ressaltos e oito assistências,
enquanto Deandre Ayton foi
o melhor dos Suns ao nível
dos pontos, com 25.

A equipa de Phoenix con-
seguiu chegar a uma vanta-
gem de 21 pontos no último 
período, mas o conjunto de 
Dallas diminuiu a diferença 
nos instantes finais.

O jogo dois das meias-
-finais está marcado também 
para a madrugada de ama-
nhã, no Arizona.

Heat e Suns adiantam-se 
no jogo um das “meias”

SCOTTIE Pippen não perdoa. Nem 
esquece. Sobretudo quando Michael 
Jordan é tema de conversa.

Considerado um dos melhores 
postes de sempre da NBA e um dos 
melhores defensores da competição, 
Scottie Pippen, 56 anos, em entre-

vista ao podcast ESPN Trash Talk, e 
antigo companheiro de equipa de Mi-
chael Jordan (59) nos Chicago Bulls, 
nos anos 90, não esteve com meias 
palavras.

“Talvez estivessem demasiado 
ocupados em assistir às exibições do 

Michael. Fiquei em segundo plano, 
como ele sempre desejou. Eu e todos 
os outros”, assinalou.

Pippen considera-se melhor joga-
dor de basquetebol que Jordan e afir-
ma que LeBron está muito acima de 
qualquer outro, incluindo o Michael.

Jordan volta 
a ser alvo de Pippen

Condenado por fingir 
ser jogador do PSG
APROVEITANDO uma partida da 
Taça Gambardella, em França, um ho-
mem de 28 anos conseguiu “fingir” ser 
jogador da equipa de Sub-19 do PSG, 
segundo o jornal desportivo português, 
A Bola.

A simulação até estava bem enca-
minhada, mas como nunca há bela sem 
senão…Correu mal.

O caso insólito aconteceu a 14 de 
Dezembro de 2021, mas foi revelado, 
ontem, pelo jornal Ouest-France, após 

o julgamento realizado a 28 de Abril, no 
Tribunal de Lisieux.

Com 12 condenações acumuladas 
por outros crimes, foi julgado por não 
ter pago duas noites numa unidade ho-
teleira de Lisieux, causando um prejuí-
zo total de 227 euros.

 O indivíduo, no entanto, encon-
trou uma razão original e ousada para 
não liquidar a despesa.

 Ao chegar à cidade para assistir ao 
jogo entre Lisieux e PSG, vencido por 

5-1 pelos parisienses, apresentou-se
na recepção do hotel como jogador da
equipa.

 Mas quando chegou a hora de pa-
gar a conta, pediu à recepção que a 
apresentasse ao seu agente, dando-lhe 
um número de telefone que, claro, era 
falso.  Os responsáveis do hotel des-
confiaram da situação e chamaram a 
polícia.

 Tudo somado, foi condenado a dois 
anos de prisão.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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A 
PRIMEIRA jornada 
do Campeonato de 
Futebol da Cidade de 
Maputo da II Divisão 
ficou marcada por 

empates em cinco dos seis jo-
gos realizados no fim-de-se-
mana.

O Vulcano e o Desportivo 
não foram para além de um 
nulo, numa partida em que 
houve muito desperdício em 
ambos os lados. O Mahafil tra-
vou o Costa do Sol “B”, com 
um empate a uma bola, num 
dos desafios mais aguardados 
da ronda. O Estrela Vermelha 
empatou também a uma bola 
com o Nacional. Um dos resul-
tados mais surpreendentes foi 
registado no duelo entre “lo-
comotivas”, com o Ferroviário 
“B” a empatar com o seu ho-
mónimo das Mahotas (2-2), o 
1º de Maio recebeu e empatou 
com o Matchedje a uma bola.

A única vitória da jorna-
da foi conseguida pela Black 
Bulls “B”, que foi ao pelado da 
Académica ganhar, por 3-1, 
naquele que foi o embate mais 
desnivelado.

CAMPEONATO DA CIDADE DA II DIVISÃO

Empates marcam
jornada inaugural

Os “touros” foram os únicos a saírem vencedores na primeira jornada

Ficou adiado para uma 
data a anunciar o desafio en-
tre a Liga Desportiva “B” e o 
Maxaquene.

O Campeonato da Cidade 
da II Divisão é disputado por 
14 equipas, que jogam no sis-

tema clássico de todos-con-
tra-todos em duas voltas. 
O campeão ganha o direito 
de representar a capital do 
país na “Poule” Zona Sul de 
apuramento ao Moçambo-
la-2023.

As equipas B, nomeada-
mente o Costa do Sol, ABB, 
Ferroviário e Liga, em caso de 
se sagrarem campeãs, a cidade 
de Maputo deverá ser repre-
sentada pela equipa que vem 
a seguir.

O MATCHEDJE de Mocuba sagrou-se na 
tarde de ontem virtual campeão provin-
cial de futebol da Zambézia, ao golear, 
em casa, o Sporting de Quelimane, por 
4-1, em partida da oitava jornada (penúl-
tima) da prova. 

Com a vitória, os “militares” alar-
garam a vantagem na liderança sobre 
os “leões” de cinco para oito pontos. 
Comandam com 21 pontos, enquanto o 
Sporting mantém-se na segunda posi-
ção, com 13.  

A oitava jornada fecha no domingo, 
com a realização de mais três jogos, no-
meadamente Ferroviário de Nicoada-
la-Ferroviário de Quelimane, Efwua de 
Namacurra-3 de Fevereiro de Quelima-
ne e 1º de Maio de Quelimane-Djerre de 

Inhassunge. 
Salientar que o Matchedje é também 

candidato à conquista da fase provincial 
da Taça de Moçambique na final com Su-
meia de Mocuba, que se realizará no pró-
ximo interregno do Moçambola-2022. 
Para tal, eliminou o Ferroviário de Queli-
mane na lotaria de grandes penalidades, 
por 7-6, após nulo no fim do tempo re-
gulamentar. Enquanto isto, Sumeia teve 
uma transição automática para a final 
ditada pelo sorteio da derradeira fase da 
competição. 

EFWUA-FER. QUELIMANE 
HOJE EM NAMACURRA 

O Ferroviário de Quelimane deslo-
ca-se hoje à Namacurra para defrontar o 

Efwua local, em partida da quinta jorna-
da em atraso. 

Na quarta posição (10 pontos), os “lo-
comotivas” tentam superar Sumeia FC 
de Mocuba (12), actual terceiro classifi-
cado, e alcançar o Sporting de Quelima-
ne. Já o Efwua (sete pontos), que pulou 
da antepenúltima posição (sétima) para a 
sexta no sábado, graças à vitória frente ao 
1º de Quelimane (2-1), no jogo em atra-
so da terceira ronda, tenta alcançar o seu 
adversário de hoje.

No mesmo sábado, o Ferroviário de 
Nicoadala bateu o Djerre de Inhassunge 
pelo mesmo resultado (2-1), também em 
jornada de atraso referente à sétima ron-
da, e mantém-se em quinto lugar, com 
oito pontos.

Matchedje virtual 
campeão na Zambézia 

O BAROKA FC, do interna-
cional moçambicano Kamba-
la, está em situação bastante 
complicada na luta pela per-
manência na Premier Soccer 
League (PSL), a primeira liga 
da África do Sul, e na tarde de 
hoje (17.00 horas) joga mais 
uma cartada decisiva para 
ainda se manter vivo nessa 
batalha. 

O adversário é o Golden 
Arrows, nono classifica-
do, com 35 pontos e já com 
a permanência garantida. O 
mesmo não se pode dizer do 
Baroka FC, 16.º e último clas-
sificado com 18 pontos, que 
além de ganhar, depende das 
derrotas do Moroka Swallows 
(15.°, 23 pontos) e Maritzburg 
(14°, 24 pontos) nas próximas 
quatro jornadas, para passar 
para frente. Sublinhe-se que 
o 15.° classificado disputa o

play-off de apuramento com 
o segundo classificado da II
Liga e o 14.º assegura a manu-
tenção.

Nas três últimas rondas o 
Baroka enfrenta o Chippa, Su-
persport e Maritzburg. 
DOMINGUEZ BUSCA 
CHAMPIONS 

O Real Kings, que conta no 
seu plantel com Dominguez 
(não tem sido convocado) de-
fronta o Maritzburg United, a 
partir das 19.30 horas, numa 
partida em que precisa de 
vencer para se manter no se-
gundo lugar, último que per-
mite selar o bilhete para a fase 
de grupos da Liga dos Cam-
peões na próxima temporada. 

À entrada para esta ronda 
(27.ª), o Real Kings ocupa o 
segundo lugar, com 45 pon-
tos, mais um que o Cape Town 
City. 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Kambala em mais um
jogo pela salvação

Kambala tem sido titular na turma do Baroka, que luta para continuar na PSL

DA PRIMEIRA CATEGORIA

Árbitros vão a testes sábado

A COMISSÃO Nacional de 
Árbitros de Futebol (CNAF) 
anunciou que os árbitros de 
primeira categoria vão efec-
tuar testes físicos e beneficiar 
de um refreshment das leis de 

jogo na manhã de sábado, dia 
em que inicia o Moçambo-
la-2022. 

Segundo a CNAF, falta 
apenas um árbitro central 
para a primeira jornada desta 

prova, visto que estão dispo-
níveis, de momento, cinco 
internacionais, já com os tes-
tes feitos e aprovados. 

Portanto será escolhido 
nos testes de sábado para um 

dos jogos de domingo, tendo 
em conta que a partida Black 
Bulls-União Desportiva do 
Songo, que marca o arranque 
da prova, no mesmo dia, será 
dirigida por um dos cinco ár-
bitros internacionais. 

De acordo com a CNAF, 
ainda não tem data os testes 
para os árbitros da segunda 
categoria.

Lembrar que a indicação 
de árbitros para os campeo-
natos provinciais, que apura 
as equipas à Fase Zonal, é da 
responsabilidade das Comis-
sões Provinciais de Árbitros 
de Futebol (COPAF).

Referir que todos os árbi-
tros que atingiram 45 anos de 
idade e que nos últimos seis 
meses não requereram para 
continuar a apitar, ficam pri-
vados de voltar a dirigir o Mo-
çambola. 

Aliás, mesmo depois de 
requer à CNAF para a sua 
continuidade, deverão ser 
aprovados pela instituição 
que dirige os árbitros e, em 
seguida, estarem aptos nos 
testes físicos.

Maringule apoia COPAF
ARSÉNIO MARINGULE, ár-
bitro internacional moçam-
bicano, ofereceu  domingo, 
no campo da Associação 
Black Bulls (ABB), diver-
so equipamento desportivo 
composto por fatos de treino, 
camisolas, calções, entre ou-
tro, à Comissão Provincial de 
Árbitros de Futebol (COPAF). 

O gesto visa minimizar 
algumas dificuldades com 
que esta classe tem se depa-
rado no que às condições de 
trabalho diz respeito. “Decidi 
tomar a iniciativa com o ob-
jectivo de dar uma força mo-
triz aos meus colegas, porque 
há muito potencial não só em 
Moçambique, mas em África. 
Sente-se a necessidade de 
apostar em árbitros novos, 
daqui a três anos muitos dos 
potenciais árbitros da Con-
federação Africana de Fute-
bol (CAF) irão à reforma e é 
preciso injectar sangue novo.  
Esta foi uma maneira que 
achei de poder motivá-los 
para que possam lutar com 
zelo”, explicou Maringule. 

Na ocasião, o governador 
da província de Maputo, Jú-
lio Parruque, que também 
testemunhou o acto, referiu 
“que este gesto simboliza a 
nobreza e um exemplo a se-
guir por parte daquele que é 
hoje uma referência nacional 
e internacional da arbitra-

gem no país”.  
O presidente da COPAF, 

Alberto Muiambo, por seu 
turno, considerou que “a 
oferta é louvável e trás uma 
lufada de oxigénio aos árbi-
tros da província. Enfren-
távamos um problema sério 
de falta de equipamento em 

dias que tínhamos vários jo-
gos. Com este gesto estamos 
em altura de dar resposta às 
exigências da província”. 

Salientar que Arsénio 
Maringule, de 35 anos de 
idade, tem sido aposta da 
CAF nas provas sob a sua 
égide.

Maringule, ao centro, num acto testemunhado pelo governador da província de Maputo, Júlio Parruque, à esquerda
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O GRUPO Desportivo Ique-
bal está a um ponto de se 
sagrar vencedor do Tor-
neio de Abertura de Futsal 
da Cidade de Maputo, após 
somar mais uma goleada no 
fim-de-semana que refor-
çou o seu estatuto de líder 
da prova.

A vítima foi a turma da 
ADDEEC que foi vergada 
por 7-0, em partida da oi-
tava jornada da prova que 
no próximo fim-de-se-
mana chega ao fim, com a 
realização da nona e última 
ronda.

Neste momento, o Ique-
bal tem 21 pontos, mais três 
que a dupla Atlético Mo-
çambique e Petromoc que 
vem a seguir. Para Atlético 
ou Petromoc conseguirem o 
título seria necessário que, 
no mínimo, os “mahometa-
nos” perdessem na próxima 
ronda, para além da natural 
obrigação de vencerem os 
seus jogos.

Ademais, o Iquebal tem 
uma clara vantagem no 
“goal-average”, com 58 
golos positivos e nove ne-
gativos, enquanto o Atlético 
tem 54/10 e Petromoc 41/11. 

TORNEIO DE ABERTURA DE FUTSAL EM MAPUTO

Iquebal com título à vista

Na sexta-feira Petromoc 
bateu Gespetro, por 3-0, 
enquanto o Atlético cilin-
drou a Liga Desportiva, por 
8-0. No jogo mais equili-
brado da ronda, o Jovens da
Comunidade bateu o Beula,
por 3-2.

Devido ao número ím-
par de equipas (nove), o es-
treante ISCIM ficou de fora 
nesta jornada. Para a nona 
e última ronda, teremos os 
seguintes jogos: Petromo-
c-Iquebal; Atlético-Jovens 
da Comunidade, ISCIM-Li-

ga e Beula-Gespetro.
Esta prova é disputada 

no sistema clássico de to-
dos-contra-todos numa 
única volta. O certame re-
gressou este ano depois de 
dois anos de interregno for-
çado pela pandemia.
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Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



COMPROMISSO COM OS FACTOS

SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO

Director: LÁZARO MANHIÇA  l  Edição N.º 31.602 l Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 l  www.jornalnoticias.co.mz  l  jornalnoticias@snoticias.co.mz  l  30,00MT

Soldados mortos         
em atentado à base da UA
PELO menos oito soldados morreram ontem num ataque do 
grupo terrorista Al-Shabaab à base militar da missão da União 
Africana (UA) na Somália, a 130 quilómetros a norte de Moga-
díscio, disseram fontes de segurança à agência Efe. O atentado 
fez também 13 feridos e foi reivindicado pelo grupo, que avança 
ter morto pelos menos 59 soldados e ferido dezenas. Os terroris-
tas disseram igualmente ter o “controlo total da base militar”, o 
que não foi confirmado pela missão da UA.

Mali corta relações 
militares com França e UE
A JUNTA no poder no Mali anunciou segunda-feira que rompeu 
os acordos de defesa com a França e os seus parceiros europeus, 
após meses de tensão com Paris, que se agudizou depois de os 
militares malianos terem assumido o poder no ano passado. O 
Mali invocou a “atitude unilateral” da França de suspender as 
operações conjuntas e anunciou a retirada sem consultas da par-
te do Exército maliano e uma violação constante do espaço aéreo 
do país. A decisão concretiza uma ameaça formulada há semanas 
e constitui uma nova manifestação da degradação das relações 
entre ambos, numa altura em que lutam contra o terrorismo.

EUA retomam emissão
de visto em Cuba
O CONSULADO dos Estados Unidos em Cuba começou ontem 
a emitir vistos a conta-gotas, após quatro anos de suspensão. 
A reabertura do consulado, de forma “limitada” e “gradual”, 
foi anunciada em 3 de Março por Timothy Zúñiga-Brown, en-
carregado de negócios da embaixada norte-americana, sem 
dar uma data precisa. O consulado fechou em Setembro de 
2017, logo depois que o Governo norte-americano do Presi-
dente Donald Trump (2017-2021) denunciou misteriosos in-
cidentes, descritos como ataques sónicos, que teriam afectado 
a saúde dos diplomatas, o que Havana nega. Desde então, os 
cubanos viram-se obrigados a viajar a um terceiro país, como 
Colômbia e Guiana, para solicitar o visto para os EUA. A rea-
bertura do consulado em Havana ocorre após a retomada em 
Abril das negociações sobre migração entre Cuba e Estados 
Unidos, interrompidas desde 2018

Paris apoia 
conversações no Chade
A FRANÇA manifestou segunda-feira apoio à realização, o mais 
rapidamente possível, de um diálogo de reconciliação no Chade, 
um dia após a junta no poder ter anunciado o seu adiamento. Paris 
apoia os esforços desenvolvidos pelas autoridades e partidos cha-
dianos, com o apoio dos parceiros internacionais e do Qatar, de-
clarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. O diálogo 
nacional, adiado a pedido do Qatar, mediador de um “pré-diálo-
go” que decorre há mês e meio em Doha, deverá levar a entrega 
do poder a civis. Os militares, no poder há um ano, prometeram 
eleições livres e democráticas após uma transição de 18 meses.

Beijing pede diálogo 
Pyonyang-Washington
O REPRESENTANTE especial da China para a península co-
reana, Liu Xiaoming, manifestou-se ontem preocupado com 
o aumento da tensão na região, mas insistiu que a chave para
retomar o diálogo está com Pyongyang e Washington. No final
de um encontro, em Seul, com o homólogo sul-coreano, Noh
Kyu-duk, Liu disse que a China está disposta a desempenhar
“um papel positivo” na resolução da situação, embora caiba aos 
governos da Coreia do Norte e dos Estados Unidos fazer um es-
forço real para reavivar as conversações suspensas desde 2019.

Iraque com milhares
de deslocados
OS recentes combates na região iraquiana do Sinjar entre o exér-
cito e combatentes yazidis afiliados aos rebeldes turcos do Partido 
dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) deixaram mais de 4.000 
deslocados, anunciou ontem o curdistão iraquiano. Um soldado 
iraquiano foi morto segunda-feira numa nova escalada de violên-
cia na região de Sinjar, no Norte do Iraque, onde está concentrada 
a minoria yazidi, uma comunidade de língua curda com séculos 
de existência que segue uma religião monoteísta. A região é regu-
larmente abalada por confrontos entre o Exército e as Unidades 
de Resistência de Sinjar, uma facção armada afiliada ao PKK.

Biden lança batalha
pelo direito ao aborto
O PRESIDENTE dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ontem aos 
norte-americanos que votem nas eleições legislativas de Novem-
bro para defender o direito “fundamental” ao aborto, se o Supre-
mo Tribunal anular as garantias constitucionais que permitem o 
procedimento como sugere um documento vazado na impren-
sa. O rascunho da opinião a ser emitida pelo máxima instância 
judicial do país, revelado pelo site político e que pode se tornar 
oficial em alguns meses, agitou Washington segunda-feira à noi-
te. Nesta terça, o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, 
declarou que o rascunho é “autêntico”, mas precisou que uma 
decisão final ainda não foi tomada. Ele ordenou uma investiga-
ção sobre o vazamento do documento. Biden, que lidera a luta 
democrata para proteger o acesso ao aborto, pediu aos concida-
dãos que bloqueiem os esforços dos conservadores para invalidar 
a histórica decisão judicial de 1973, no caso Roe vs. Wade, que 
consagrou o direito à interrupção da gravidez nos EUA.

DEPOIS do Presidente francês, 
é a vez do Primeiro-ministro 
italiano, Mário Draghi, defen-
der um papel activo da União 
Europeia (UE) na busca do fim 
da guerra na Ucrânia, através 
da diplomacia.

O chefe do Governo ita-
liano advogou ontem, no 
Parlamento Europeu (PE), 
que “a Europa pode e deve 
ter um papel central em fa-
vorecer o diálogo” entre 
Rússia e Ucrânia, com vista 
a uma solução diplomática 
para o conflito.

Discursando na sessão ple-
nária do PE, em Estrasburgo, 
França, Mário Draghi disse que 
“a Itália, como país fundador 
da UE e que acredita profun-
damente na paz, está pronta a 
empenhar-se na primeira li-
nha para alcançar uma solução 
diplomática” que ponha fim à 
guerra na Ucrânia.

Segundo o PM italiano, 

cabe à Europa tentar mediar 
uma solução pacífica para in-
vasão russa à Ucrânia, não só 
pela sua geografia, que a colo-
ca “ao lado desta guerra e, por 
consequência, na primeira li-
nha das suas consequências”, 
mas também pela sua história, 
pois o continente europeu já 
demonstrou que é “capaz de 
construir uma paz estável e 
duradoura, mesmo depois de 
conflitos sanguinários”.

“A nossa prioridade deve 
ser alcançar o quanto antes 
um cessar-fogo, para salvar 
vidas, permitir a intervenção 
humanitária, hoje ainda muito 
difícil, e dar um novo impulso 
às negociações, que até agora 
não produziram os resultados 
desejados”, declarou.

Em 22 de Abril, o Presiden-
te francês, Emmanuel Macron, 
sustentara que a Europa devia 
continuar a conversar com o 
chefe de Estado russo, Vladimir 

Putin, e devia estar envolvida 
na preparação e negociação de 
um cessar-fogo na Ucrânia.

Ontem, Macron conversou 
telefonicamente com Putin, ao 
qual reiterou o pedido de ces-
sar-fogo na Ucrânia, propon-
do-se promover “uma solução 
negociada que permita o res-
peito da soberania e da integri-
dade territorial da Ucrânia”.

O Presidente russo, segun-
do nota do Kremlin (Presidên-
cia russa), disse ao homólogo 
francês que o Ocidente devia 
deixar de fornecer armas à 
Ucrânia e que Moscovo conti-
nuava disponível para dialogar 
com Kiev.

A Rússia lançou em 24 de 
Fevereiro uma ofensiva mi-
litar na Ucrânia que já matou 
mais de três mil civis, segundo 
a ONU. Mais de 13 milhões de 
pessoas abandonaram as suas 
casas, das quais 5,5 milhões 
para fora do país. (Lusa)

O PRESIDENTE da Tunísia, 
Kais Saied, anunciou o lança-
mento do “diálogo nacional” 
para resolver a crise política 
após a sua controversa tomada 
de poder, mas excluindo gru-
pos críticos de oposição.

Saied, um ex-professor 
de Direito, eleito em 2019 em 
meio ao descontentamento 
público contra a classe políti-
ca no país do norte da África, 
demitiu o Governo em 25 de 
Julho do ano passado. Depois 
assumiu o poder e passou a go-
vernar por decreto, atitude que 
os oponentes apelidaram de 
“golpe”.

Discursando no domingo, 
Saied disse que uma comissão 
administraria “o diálogo na-
cional”.

As conversações propostas 
por Saied incluirão quatro gru-
pos - a União Geral do Trabalho 
da Tunísia (UGTT), a Confede-
ração da Indústria, Comércio 

e Artesanato da Tunísia (UTI-
CA), a Liga Tunisina dos Di-
reitos Humanos e a Ordem dos 
Advogados da Tunísia - que, 
como o “Quarteto de Diálogo 
Nacional”, ganharam conjun-
tamente o Prémio Nobel da 
Paz em 2015 pelo seu trabalho 
na construção do que era, na 
época, a única democracia que 
emergiu da Primavera Árabe de 
2011.

No domingo, o líder da 
UGTT, Noureddine Taboubi, 
considerou que o “diálogo na-
cional” era “provavelmente a 
última chance” de unir o país e 
evitar “um desmantelamento 
do Estado e um colapso finan-
ceiro e económico”.

Mas o Presidente descartou 
a participação nas conversa-
ções daqueles “que sabotaram, 
fizeram passar fome e maltra-
taram o povo”, sugerindo que 
não incluiria partidos e orga-
nizações da sociedade civil que 

denunciaram a sua tomada do 
poder.

Isso cobriria os seus arqui-
-rivais, o Ennahdha. Este par-
tido, de inspiração islâmica e
que tem desempenhado um
papel central na política tu-
nisiana desde a revolução que
derrubou o Presidente Zine El
Abidine Ben Ali em 2011, faz
parte da coligação Frente de
Salvação Nacional, formada no
mês passado entre cinco parti-
dos políticos e cinco grupos da
sociedade civil.

A Tunísia também enfren-
ta uma terrível crise sócioco-
nómica e procura um pacote 
de empréstimos do Fundo 
Monetário Internacional. 
Washington, o maior accio-
nista do FMI, disse que Tunes 
deve abordar as preocupações 
com a democracia se quiser o 
apoio económico internacio-
nal extremamente necessário. 
- (EWN)

O 
PRESIDENTE da África 
do Sul, Cyril Rama-
phosa, comprometeu-
-se ontem a melhorar
as condições de vida

das pessoas da classe média e 
baixa, garantindo ter ouvido as 
reivindicações feitas no âmbito 
do Dia do Trabalhador.

A promessa do Presidente 
da economia mais industria-
lizada da África Subsahariana 
surge depois deste ter sido im-
pedido de discursar, domingo, 
nas celebrações do 1º de Maio, 
no Estádio Royal Bafokeng, em 
Rustenberg, no Norte do país, 
devido aos protestos dos mi-
neiros, que o obrigaram a sair 

do palco.
“Não pude falar no comí-

cio porque os trabalhadores 
tinham queixas que exprimi-
ram alto e bom som, embora 
a principal reivindicação pa-
recesse ser sobre negociações 
salariais nas minas vizinhas, os 
trabalhadores demonstraram 
um nível de descontentamen-
to mais amplo, reflectindo um 
enfraquecimento da confian-
ça”, afirmou Ramaphosa no 
seu discurso semanal à nação, 
no qual disse compreender a 
“frustração” dos trabalhado-
res.

“A classe trabalhadora e 
os pobres foram os que mais 

sofreram”, disse o chefe de 
Estado, prometendo, sem dar 
pormenores, que “estamos 
firmemente empenhados em 
tomar as medidas necessárias 
para melhorar as suas vidas e 
condições de trabalho”.

A África do Sul é a principal 
potência industrial do conti-
nente, mas a sua economia, 
que tem quase metade dos 60 
milhões de habitantes a vive-
rem abaixo do limiar da pobre-
za, foi duramente atingida pela 
pandemia da Covid-19, que 
levou à perda de mais de dois 
milhões de empregos e fez a 
taxa de desemprego subir para 
35%. - (Lusa)

O SECRETÁRIO-GERAL das 
Nações Unidas (ONU), Antó-
nio Guterres, afirmou segun-
da-feira que a região africana 
do Sahel é uma “prioridade 
absoluta” para a organização 
e que os atentados terroris-
tas que nela ocorrem são uma 
“ameaça global”, não apenas 
regional.

Guterres esteve segunda-
-feira no Níger, um dos paí-
ses que compõem a faixa do
Sahel especialmente afectada
pelo terrorismo, pela pobre-
za e pelas alterações climáti-
cas, no âmbito da sua viagem
africana de solidariedade pelo
Ramadão, que já o levou ao
Senegal e que terminará na
Nigéria.

Na capital Niamey, Gu-
terres participou, juntamente 

com o Presidente do Níger, 
Mohamed Bazoum, nas ce-
lebrações do Eid al-Fitr, que 
marcam o fim do Ramadão.

Numa aparição conjun-
ta, o chefe da ONU saudou 
“o caminho democrático no 
Níger”, que descreveu como 
“um exemplo para a região”, 
onde, nos últimos anos, hou-
ve golpes de Estado em Burki-
na Faso, Guiné Conacri e Mali.

“A paz, a estabilidade e a 
prosperidade do Níger e do 
Sahel, como um todo, repre-
sentam uma prioridade abso-
luta para as Nações Unidas”, 
disse Guterres.

Acrescentou que “à medi-
da que os ataques terroristas 
aumentam no Sahel e se espa-
lham para os Estados do Gol-
fo da Guiné, a comunidade 

internacional deve perceber 
que não é mais apenas uma 
questão regional ou africana, 
mas uma ameaça global”.

Incentivou a comunidade 
internacional a investir for-
temente no fortalecimento 
das capacidades do Exército 
do Níger do ponto de vista fi-
nanceiro, de equipamentos e 
treinamento, tendo em vista 
o bom desempenho das suas
forças armadas contra o ex-
tremismo.

Perante uma situação em 
rápida evolução, referiu que 
“a comunidade internacional 
não está à altura da tarefa”, 
tendo em conta a diminuição 
das actividades humanitárias 
na região, que qualificou de 
“absolutamente inconcebí-
vel”. (Lusa)

ÁFRICA DO SUL

Ramaphosa promete
mais atenção aos pobres

Cyril Ramaphosa vaiado e forçado a abandonar comício no Dia do Trabalhador/Foto/EWN

LUTA CONTRA O TERRORISMO

GUERRA NA UCRÂNIA

Sahel é “prioridade 
absoluta” para ONU

Itália pede que a União 
Europeia assuma “papel 
central” na busca da paz

Tunísia avança para 
“diálogo nacional” 
vedado à oposição

DIA MUNDIAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA

Alerta para os desafios
da digitalização
AS Nações Unidas destacam o trabalho es-
sencial de jornalistas e outros profissionais 
dos “media” que “procuram transparência 
e responsabilidade daqueles que estão no po-
der”.

Falando a propósito do Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa, celebrado ontem, 3 
de Maio, o chefe da ONU,  disse que, embora 
muitas vezes corram grande risco, os jornalis-
tas seguem na linha de frente para levar infor-
mações precisas e para salvar vidas.

Guterres destacou o trabalho durante a 
pandemia e em zonas de guerra, onde são 
fundamentais para garantir reportagens de 
qualidade.

O Secretário-Geral falou também do desa-
fio que o crescimento da digitalização impõe à 
imprensa.

Segundo António Guterres, a tecnologia 
digital também torna a censura ainda mais 
fácil. Muitos jornalistas e editores em todo 
o mundo correm o risco constante dos seus
programas e reportagens serem retirados da

Internet. E a tecnologia digital cria novos ca-
nais para opressão e abuso. As jornalistas, por 
exemplo, correm um risco particular de assé-
dio e violência online.

Sobre o mesmo assunto, num relatório 
ontem publicado, a organização Repórteres 
sem Fronteiras (RSF) alertou para os riscos de 
um espaço digital desregulamentado, com 
destaque para os efeitos desastrosos do caos da 
informação e desinformação espalhados pela 
Internet.

Na 20.ª edição do “ranking” mundial da 
liberdade de imprensa, publicado por ocasião 
do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a 
organização não-governamental internacio-
nal, sediada em Paris, aponta para o desenvol-
vimento de meios de opinião e para a banali-
zação dos circuitos de desinformação.

Estas práticas, “ampliadas pelo funcio-
namento das redes sociais”, estão a conduzir 
ao crescimento da opinião pública fracturada 
e dividida, de acordo com o relatório. (LUSA/
ONU NEWS)
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Empreendedora refaz negócio
perdido em ataque a Palma
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TERRORISMO EM CABO DELGADO

Empreendedora reergue-se após

perder tudo no ataque a Palma

Fixação em Pemba

L
UCINDA Emílio 
Contavida é uma 
jovem empreen-
dedora de 24 anos 
de idade. É natural 

de Nacala e reside, ac-
tualmente, na cidade de 
Pemba, onde desenvol-
ve um pequeno negócio 
de restauração e catering. 
Lucinda entrou para o 
mundo dos negócios, pou-
co tempo depois de ter-
minar o primeiro Curso de 
Habilidades para a Vida, 
Preparação para o Emprego 
e Empreendedorismo, no 
âmbito do Programa Cata-
lisa Jovens, fi nanciado pelo 
projecto Mozambique LNG 
que é operado pela Tota-
lEnergies e implementado 
pela AZUL Consutoria em 
parceria com TechnoServe, 
em Palma, Cabo Delgado. 

Quando a Lucinda ter-
minou o seu curso, de-
cidiu aplicar-se para o 
primeiro concurso de pla-
nos de negócio (BP), no 
qual, infelizmente, não 
ganhou nenhum prémio. 
Mas, porque tinha vontade 
de vencer na vida, Lucinda 
não desistiu de ir atrás dos 
seus sonhos. E quando, em 
Julho de 2019, o projecto 

”PARA manter o meu negó-
cio, tinha de vir comprar produ-
tos em Pemba, usando a via ma-
rítima”, recordou.

Ao longo do percurso, Lucin-
da sofreu um roubo no valor de 
51,000.00 com o qual pretendia 
adquirir produtos para o seu ne-
gócio de Restauração e Catering.

A dado momento, Lucinda 
conta que teve de recorrer a uma 
pequena reserva guardada, havia 
já algum tempo, para iniciar um 
pequeno negócio de venda de 
comida em Pemba, com a ajuda 
do seu irmão mais velho.

 “Com aquele valor, come-
cei a preparar comidas e an-
dei a vender porta-a-porta nas 
empresas. Enquanto tentava 
vender as refeições, também 
distribuia um pequeno folhe-

to sobre produtos e serviços 
da Luena Catering”, contou. 
Lucinda afirmou ainda que, no 
início, as coisas não correram 
tão bem, não conseguia an-
gariar clientes, por isso, de-
cidiu ir trabalhar na barraca 
do seu irmão, exactamente, 
no local onde ela agora explo-
ra o seu pequeno restaurante. 
“Por sorte, depois de muito 
tempo de espera, uma empre-
sa de segurança que me de-
via cerca de 341,000.00 me-
ticais, fruto dum serviço de 
Catering prestado no início de 
2020, em Palma, decidiu saldar 
a sua dívida comigo”, referiu. 
Com o valor recebido, a Lucinda 
adquiriu o estabelecimento onde 
agora desenvolve o seu negócio, 
das mãos do irmão e ainda apro-

veitou para adquirir equipamen-
tos básicos (geleira, congelador, 
fogões, masas e cadeiras, louça, 
etc.) para montar um mini-res-
taurante.

Neste momento, Lucinda está 
a gerir uma carteira de clientes 
que inclui, o fornecimento de 
uma média de 300 pratos por mês 
à Tiger Off shore, uma dezena de 
clientes individuais perma-
nentes que consomem e pa-
gam no fi nal de mês e vá-
rias dezenas de clientes à 
retalho, que frequentam o seu 
estabelecimento, todos os dias. 
Mais interessante ainda, Lucinda 
emprega, neste momento, 5 co-
laboradores (4 homens e 1 mu-
lher) e gasta cerca de 21,000.00 
meticais, mensalmente, em salá-
rios. Com uma facturação mensal 

de cerca de 150,000.00 meticais, 
nos meses de Janeiro e Fevereiro 
deste ano de 2022, Lucinda che-
gou a alcançar um lucro apro-
ximado de 66,000.00 meticais. 
E, como não há uma sem duas, 
recentemente, Lucinda sagrou-
-se vencedora do 1º prémio do
concurso BPC extraordinário, no
valor de 2000 dólares, valor com
o qual, espera investir para ace-
larar o seu projecto de expansão,
com a abertura da sucursal de
Alto Gingone, também em Pem-
ba.

“Já tenho o espaço, só me fal-
ta erguer uma pequena barraca 
e comprar os equipamentos ne-
cessários. Este valor será sufi-
ciente para fazer o que eu quero, 
pelo menos, para começar”, dis-
se.

Catalisa Jovens lançou um 
concurso para jovens inte-
ressados em fornecer lan-
che para estudantes, ela 
concorreu e ganhou, mes-

mo sem ter recursos para o 
efeito, tendo conseguido 
negociar um adiantamento 
de 50% do valor necessário 
para o fornecimento de um 

mês, junto do projecto. 
Criou a Luena Catering 

e a partir daí, nunca mais 
parou, não obstante, as di-
culdades que ela enfren-

tou ao longo do percurso. 
Com o ataque a Palma, 
por exemplo, perdeu tudo 
e entrou em desespero, 
mas conseguiu, em meio 
a grandes di culdades, re-
tomar seu negócio já em 
Pemba, onde explora um 
pequeno restaurante no 
Bairro Natite. 

Concorreu com o seu 
negócio para o concur-
so BPC extraordinário (e-
-BPC), criado para aju-
dar jovens deslocados
em Pemba e sagrou-se
a grande vencedora do
prémio de 2000 dólares.
Quando os terroristas ata-
caram a vila de Palma a
24 de Março de 2021, Lu-
cinda encontrava-se em
Pemba, para onde se des-
locara a fi m de adqui-
rir mercadorias para o
seu negócio, depois duma
curta passagem por Naca-
la Porto, onde foi visitar a
família. “Nessa altura, a si-
tuação já era preocupante
em Palma, todas as vias de
acesso estavam bloqueadas
pelos insurgentes, aumen-
tando o clima de tensão
e insegurança e gerando
uma enorme escassez de
bens e serviços essenciais.
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AMANHÃ EM MAPUTO

Empresariado saúda
retoma do apoio do FMI 

A 
CLASSE empresa-
rial manifestou a 
sua satisfação com 
a retoma do apoio 
do FundoMonetário 

Internacional (FMI) à Mo-
çambique, pois é encarada 
como um sinal de optimis-
mo e confiança no futuro, 
devido ao seu enorme po-
tencial de dinamizar o cres-
cimento económico do país.  
Os empresários olham, 
igualmente, o retorno do 
FMI como um sinal positivo 
que vai ajudar a relançar o 
país no mercado internacio-
nal. 

A satisfação foi expres-
sa, há dias, em Maputo pelo 
presidente da Associação de 
Comércio, Indústria e Ser-
viços (ACIS), Luís Magaço 
durante um Breakfast On 
Economics and Business que 
tinha por objectivo reflec-
tir sobre a recuperação do 
sector privado moçambica-
no no ano de 2022, olhando 
para a retoma do FMI à Mo-
çambique.

“A decisão abre boas 
perspectivas para o finan-
ciamento da economia e 
reabre a confiança do país 
perante os mercados, o que 
certamente vai dinamizar 
o país. Significa ainda mais
mercado,financiamento,
reforço do ambiente de

Alexis Meyer dirigindo-se aos empresários nacionais 

negócios e mais reformas 
económicas”,anotou.

O regresso do FMI, acres-
centou Magaço, vai restau-
rar a confiança do mercado 
internacional sobre Moçam-
bique, o que representa uma 
capacidade melhor e mais 
barata de o país contrair em-
préstimos concessionais no 
mercado internacional .

“Significa também que 

os doadores voltarão a ca-
nalizar o seu apoio ao Or-
çamento do Estado e, con-
sequentemente, melhorar a 
capacidade da implementa-
ção dos programas do Go-
verno. Por isso, esperamos 
que o ambiente seja muito 
melhor nas empresas e que 
possamos gradualmente ul-
trapassar os desafios que as 
empresas enfrentam”, disse.

SOB o tema “Actualização Macroe-
conómica e Perspectivas”, O Standard 
Bank irá realizar, amanhã, em Maputo, 
o Economic Briefing.

Segundo o comunicado da instituição
bancária, o evento tem como objectivo 
fornecer importantes percepções sobre a 
economia aos seus clientes e parceiros, 
para orientá-los na tomada de decisões 
nos negócios.

O evento contará com a participação 
de oradores internacionais (via on-line) 
e nacionais (presencial), incluindo Ste-
ven Barrow, director da Estratégia G10 

do Grupo Standard Bank e o economista-
-chefe do Standard Bank Moçambique,
Fáusio Mussá, cujas apresentações vão
incidir-se sobre a actualização da eco-
nomia mundial, com enfoque nos efeitos
do conflito Ucrânia-Rússia e na actua-
lização e perspectivas macroeconómicas
de Moçambique, respectivamente.

Implantado em Moçambique há 128 
anos, o Standard Bank organiza o Econo-
mic Briefing para, igualmente, partilhar 
as expectativas da evolução da economia 
moçambicana, regional e mundial, entre 
outros aspectos.

Standard Bank promove
“Economic Briefing”

Por sua vez, o economis-
ta moçambicano, António 
Francisco referiu que o re-
gresso do FMI representa um 
passo importante para ou-
tros investidores no sentido 
de que pelo menos os pro-
blemas criados e que justifi-
caram a sua saída de alguma 
maneira foram ultrapassa-
dos internamente.

“Penso que assim como 
acontece noutros países o 
FMI desempenha um papel 
importante, daí que acho 
que é uma decisão é positiva, 
quer para o Governo, quer 
para os credores do país, 
pois, o país terá margens 
para alimentar a economia 
e honrar com os seus com-
promissos internacionais”, 
enfatizou.

Presente na ocasião, o 
representante do FMI em 
Moçambique, Alexis Meyer 
advertiu que as perspectivas 
económicas de recuperação 
do sector empresarial no 
presente ano são propensas 
a riscos e incertezas.

Explicou que isso se deve 
ao recrudescimento do con-
flito Rússia-Ucrânia, cujo 
reflexo é o aumento geral de 
preços a nível global, par-
ticularmente alimentos e 
combustíveis, embora do 
lado positivo espera-se au-

mento da procura e preço do 
Gás Natural Liquefeito.

Os ataques terroristas, 
que desde 2017 se fazem 
sentir na província de Cabo 
Delgado, também, poderão 
concorrer para uma maior 
pressão fiscal, retardamen-
to dos projectos de GNL, 
aumento da pobreza e desi-
gualdades.

Por isso, recomenda que 
o trabalho de reformas ma-
croeconómicas continue
para a diversificação da eco-
nomia [para além do GNL],
através de um maior inves-
timento no capital humano
e infra-estruturas e para a
melhoria da qualidade e ca-
pacidade das Instituições.

Aliás, o programa do Go-
verno com o apoio do FMI 
visa aprofundar algumas das 
reformas necessárias no-
meadamente o reforço da 
estabilidade macroeconó-
mica, para que ela seja sus-
tentável e consistente com 
crescimento inclusivo con-
ducente à redução da pobre-
za e desigualdades.

O programa inclui ain-
da reformas macro-críticas, 
medidas estruturais e sociais 
entre as quais a gestão das fi-
nanças públicas, governação 
e redes de protecção social. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Massingir produz citrinos
para o mercado asiático
O 

DISTRITO de Mas-
singir, na provín-
cia de Gaza está a 
produzir varieda-
des de citrinos em 

grande escala visando expor-
tação para o mercado asiático.

Para o efeito, a Massingir 
Citrus, empresa responsável 
pelo cultivo citrino naque-
le distrito, projecta abaste-
cer até finais de 2024, países 
como a China, Vietname e In-
donésia.

O coordenador de produ-
ção na Massingir Citrus, Issufo 
Manaze, explica que a unida-
de dispõe de uma área de 505 
hectares para a produção de 
variedades com destaque para 
laranja, limão, entre outros.

Para este projecto, com 
capital estrangeiro, estão a 
ser investidos cerca de 3.5 
milhões de dólares de um to-
tal de 10 milhões projectados.

No seu segundo ano de ex-
ploração dos campos, a Mas-
singir Citrus está também a 

Mais empregos

para jovens
A empresa de produção de citrinos conta 

com 204 trabalhadores efectivos, dos quais 187 
são jovens do distrito de Massingir e os restantes 
estrangeiros. Este número pode vir a ser incre-
mentado nos próximos tempos para mais 800, 
com inclusão de trabalhadores sazonais.

Segundo os gestores, a empresa também 
está a fazer transferência de tecnologias e presta 
apoio material em semente, fertilizantes e siste-
ma de regra para vinte agriculturas locais. 

 Se pretende que este grupo de produtores 
tenha as suas machambas de citrinos, que serão 
vendidos para a empresa.

Já na Massingir Vally Farmy que conta ac-
tualmente, com 149 operários, espera-se au-
mentar também para um máximo de 800 traba-
lhadores quando a empresa estiver a operar em 
pleno.

Os novos projectos agrícolas, segundo o Se-
cretário de Estado, poderão contribuir sobre-
maneira para a redução da caça furtiva e explo-
ração florestal no Parque Nacional do Limpopo, 
assim como vai permitir a retenção de jovens 
que muito cedo emigram para a vizinha África 
do Sul em busca de trabalhar nas fazendas.

Nascem mega-projectos agrícolas
ENTRETANTO, o Secretário de Estado na província de Gaza, Amosse Ma-

camo, em visita de trabalho ao distrito de Massingir, considerou haver condi-
ções hidro-ecológicas propícias para o desenvolvimento da agricultura, com 
destaque para a produção de citrinos e cereais que atraem já grandes investi-
mentos.

Macamo falava durante a visita às instalações da Massingir Vally Farmy, 
instituição que explora uma área de cerca de dois mil hectares para a produção 
de milho e feijões.

Para o efeito, estão a ser investidos cerca de cinco milhões de dólares, que 
servirão para a construção de uma extensa vala de irrigação, pivós centrais e 
estradas para permitir o acesso e escoamento dos produtos.

Amosse Macamo explicou que, no quadro do programa da diversificação 
económica, as acções do Governo estão direccionadas a garantir produções 
com excelente qualidade e quantidade.

Um dos planos passa por incentivar a participação do empresariado nacio-
nal e estrangeiros na produção agrícola. 

“É necessário que haja um clima de paz e sabermos acarinhar os investido-
res. Só assim é que teremos grandes projectos no nosso distrito ou província. 
Não podemos desviar o nosso foco com indivíduos que não nos querem ver a 
desenvolver a nossa província”, referiu.

Macamo sublinhou haver recursos naturais disponíveis para a produção 
de cereais, tubérculos, hortícolas e frutas até à auto-suficiência e para criar 
excedentes susceptíveis de serem exportados de forma competitiva para o es-
trangeiro. 

“Mas é preciso aproveitar-se devidamente essas terras e a água disponível, 
convidando para cá pessoas com experiência e capital para investir”, salien-
tou.

Por seu turno a Massingir Vally Farmy aposta no milho e feijões

Geração de emprego pode reduzir caça furtiva no Parque Nacional do Limpopo

Além de frutas, a empresa produz culturas de rendimento rápido, como repolho

A Massingir Citrus dispõe de uma área total de 505 hectares destinados só a frutas

produzir outras culturas de 
rendimento rápido como re-
polho, cebola, abóbora e ba-
tata-reno. 

No ano passado, em fase 
experimental, foram produ-
zidas 800 toneladas de repo-
lho e, actualmente, estão a 
ser cultivadas 800 toneladas 
de cebola para reforçar a dis-
ponibilidade no mercado na-
cional.

Os campos agrícolas co-
brem uma área total de 505 
hectares destinados só a fru-
tas, sendo uma zona virgem, 
sem necessidade do uso de 
fertilizantes, onde é praticada 
agricultura mecanizada com 
rega gota a gota e um pivó 
centrar, contando com uma 
fonte de água que cobre uma 
superfície de mais de um qui-
lómetro quadrado.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Como é medida a actividade económica?
EDUCAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FINANCEIRAEDUCAÇÃO FINANCEIRA

A ACTIVIDADE económica 
pode ser medida através de vários 
indicadores. Porém, o indicador 
mais usado é o Produto Interno 
Bruto (PIB).

O QUE É PRODUTO 
INTERNO BRUTO?
Produto Interno Bruto (PIB) é 

a soma do valor ou riqueza cria-
da na produção de bens e servi-
ços por residentes de um país ou 
região, durante um determinado 
período de tempo, geralmente 

um trimestre ou um ano.
Como se calcula o valor criado 

na produção de bens e serviços?
O valor criado na produção de 

bens e serviços é a diferença entre 
o valor dos bens e serviços pro-
duzidos e custos dos bens inter-
médios usados para produzir tais
bens e serviços.

Por exemplo, se o valor de um 
par de sapatos produzidos por 
2500 MT e o custo dos bens inter-
médios para a produção for 1500 

MT, o valor criado para a sua pro-
dução será de 1000MT.

O PIB soma apenas o valor 
criado na produção de bens e ser-
viços de todos os sectores de acti-
vidade, como agricultura, indús-
tria, transporte e comunicações, 
entre outros.

Existem outras formas de me-
dir o PIB, a saber: A soma dos ren-
dimentos distribuídos em forma 
de salários, lucros, juros e rendas, 
a soma das despesas em consu-

mo das pessoas e do Governo e 
das despesas de investimento das 
empresas e do Governo.

As três formas de medir o PIB 
resulta num mesmo valor, por-
que o que é produzido é igual aos 
rendimentos distribuídos, que 
são iguais as despesas dos agentes 
económicos, em consumo e in-
vestimento.

FONTE: Banco de Moçambi-
que

Aposta nas SAD pode ser solução 
para a auto-sustentabilidade 
dos clubes desportivos(2)

SALIM CRIPTON VALÁ*

A
CÇÕES Realizadas e Van-
tagens do Modelo de 
SAD´s

Depois do Memo-
rando de Entendimen-

to entre a Secretaria do Estado do 
Desporto e a Bolsa de Valores de 
Moçambique, assinado em Setem-
bro de 2020, uma série de acções fo-
ram levadas a cabo junto das colec-
tividades desportivas, com o intuíto 
de divulgar o instrumento legal 
disponível, mostrar as vantagens 
do modelo, apresentar os requisitos 
de admissão, capacitar os gestores 
da SED e dos Clubes Desportivos e 
fazer-lhes perceber da necessidade 
de migração do modelo, alcance e 
estilo de gestão.

Uma vez cotadas na Bolsa de 
Valores, as SAD´s estarão sujeitas a 
obrigações de prestar informação 
ao mercado, investidores e ao pú-
blico em geral, a não usar informa-
ção privilegiada e a não manipular 
o mercado (Pereira, 2000). Esta
informação resulta de alguns ele-
mentos que levam à eficiência do
mercado: (i) a informação é acessí-
vel e barata para os potenciais in-
vestidores; (ii) reflecte-se instan-
taneamente no preço da acção;  (iii) 
o preço reflecte o seu valor verda-
deiro, sendo que o preço de equi-
líbrio inclui toda a informação dis-
ponível, e; (iv) quem adquiriu pode
obter maior rentabilidade.

Tendo em conta que a transfor-

mação do Clube Desportivo em SAD 
é uma opção facultativa, o que pode 
motivar os clubes a enveredar por 
este caminho? São várias as razões, 
mas principalmente pela conjuga-
ção das diversas, a saber: (a) para 
o Clube Desportivo ter uma gestão
mais profissional e uma boa situa-
ção económico-financeira; (b) para
(re)construir estádios, pavilhões,
campos e outras infra-estruturas
desportivas, lúdicas e sociais; (c)
para investir na formação e  valori-
zação de atletas, treinadores e ou-
tros profissionais do desporto; (d)
para lançar a academia de formação 
para as camadas de jovens atletas
e atrair/lapidar os mais talentosos;
(e) para atrair investidores, conse-
guir injecções de capital, garantir
a auto-sustentabilidade do clube,
e finalmente; (f) para os adeptos/
sócios/accionistas ficarem alegres
pelos resultados desportivos obti-
dos e sentirem orgulho em ter o seu
clube nas competições mais presti-
giantes.

Os clubes podem melhorar a sua 
saúde económico-financeira, pas-
sarem a ter contabilidade organiza-
da e contas auditadas, passam a ter 
boa governação e gestão (transpa-
rência, credibilidade e confiança) e 
as suas contas podem ser escruti-
nadas pelo público. Os investidores 
e o público são atraídos pela visão e 
projecto da SAD ( possuindo estudo 
de viabilidade, plano de negócios, 

estudo de mercado, estratégia de 
desenvolvimento, estratégia de ma-
rketing), os sócios actuais do clube 
passam a ser accionistas da SAD, 
e a transformação em SAD torna-
-se num dos caminhos mais segu-
ros para a auto-sustentabilidade do
clube nas suas distintas dimensões.

A Bolsa de Valores confere às 
SAD’s vantagens competitivas nas 
duas áreas mais problemáticas dos 
clubes desportivos: a sua gestão e 
financiamento. A este propósito, 
Valá (2022) afirma que é importan-
te que as SAD´s, como sociedades 
anónimas, sejam cotadas em bolsa, 
para assim estarem sujeitas ao es-
crutínio público, onde as empresas 
possam financiar-se a taxas de juro 
mais competitivas, onde seja asse-
gurada a legítima proveniência dos 
capitais e a qualidade dos novos ac-
cionistas, e em que a gestão da SAD, 
as suas perspectivas, resultados fi-
nanceiros são objecto de divulgação 
pública ao mercado, investidores e  
cidadãos em geral.

Ao listar-se em Bolsa, as SAD´s 
podem obter diversas vantagens, 
entre as quais se destacam: 1) con-
ferir maior visibilidade do clube 
desportivo; 2)  potenciar a boa go-
vernação e escrutínio público; 3) 
promover a transparência na gestão 
e nas suas operações; 4) conferir 
maior confiança ao mercado e aos 
investidores; 5) atrair novos inves-
tidores e novo capital para ser apli-

cado nos projectos do clube; 6) faci-
litar o estabelecimento de parcerias 
de longo com distintas organiza-
ções, e; 7) a ligação entre o adepto 
/ sócio e o clube se fortalecer, pas-
sando a ser igualmente uma relação 
accionista / empresa. 

Já no referente ao financiamen-
to do clube desportivo, abrem-
-se novas janelas de oportunidade,
enquanto sociedade anónima que
assim passa a ter acesso às alterna-
tivas de financiamento exclusivas
do mercado de capitais e da Bolsa
de Valores (Equity e Dívida), no-
meadamente pela venda de acções
próprias ou pela emissão de novas
acções aos investidores nacionais e
estrangeiros, ou através da obten-
ção de empréstimos obrigacionistas
(obrigações corporativas ou papel
Comercial), em operações bolsistas
dirigidas a investidores nacionais
e estrangeiros. Com a cotação das
SAD’s na Bolsa de Valores, o clu-
be surge no radar dos investidores
estrangeiros, o que aliado à facili-
dade no expatriamento do capital
investido e dos seus rendimentos
(dividendos, juros), aos benefícios
fiscais de 50% na tributação dos
dividendos, faz com que as acções
possam valorizar-se, o que emerge
como forma alternativa das SAD’s
se financiarem.

*Presidente da Bolsa de Valores de
Moçambique
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Indústria automóvel gera 
receita e postos de emprego

CONTINENTE AFRICANO

Esperamos receptividade em Moçambique

A 
INDÚSTRIA au-
tomóvel é a nova 
aposta de alguns 
dos países da re-
gião austral de 

África, que através da co-
mercialização de carros pre-
veem a geração de receitas e 
a criação de postos de em-
prego.

A África do Sul está na 
dianteira ao produzir os car-
ros, sendo os outros países da 
região revendedores.

A apresentação do valor 
agregado à economia através 
da indústria automóvel foi 
feita em Port Elizabeth (hoje 
Gqeberha), durante o lança-
mento oficial da nova linha 
da marca Isuzu. Denominada 
Isuzu D-Max. 

“Prevê-se que um valor de 
conteúdo local de aproxima-
damente 2,8 mil milhões de 
randes seja gerado durante o 
ciclo de vida deste programa. 
O facto de este bakkie estar 
sendo fabricado na África do 
Sul e comercializada na re-
gião austral é mais do que uma 
questão de orgulho. É uma 
contribuição bem-vinda ao 
nosso esforço para expandir 
significativamente a produção 
local à medida que trabalha-
mos para reconstruir a nossa 

NUNO Henriques, do Grupo En-
treposto, que representa a marca em 
Moçambique, esteve presente na ceri-
mónia de lançamento e afirma que no 
nosso país a   estratégia de comerciali-
zação com motorização 1.9, passa por 
uma  versão  de cabina simples e uma 
de cabina dupla, disponíveis com cai-
xa manual e automática, denominada 
de workline desenhada para uma uti-
lização de trabalho e mista. 

“Em paralelo vamos comercializar 
uma versão 3.0 apenas com transmis-
são automática e com nível de equipa-
mento superior denominada dinamic, 
mais apropriada para o cliente que 
aprecia o conforto e tecnologia”, afir-

mou Henriques.
A fonte disse ainda estar ciente da 

procura, pelos moçambicanos, da-
quela marca. 

“Há um apetite muito vasto para 
estes produtos em Moçambique. Es-
peramos uma grande receptividade no 
mercado. Já tem sido procurado pelos 
clientes habituais”.

Billy Tom, Presidente do Conse-
lho de Administração  da Isuzu Mo-
tors sul-africana fez um discurso de 
retoma do projecto desde o início das 
negociações em 2018. “As empresas 
investem onde há certeza política e 
oportunidades de crescimento.  Por 
isso, a Isuzu Japão tomou uma decisão 

positiva de investir em nossa econo-
mia”, disse agradecendo a Katayama-
-San, da Isuzu Japão.

A Indústria Automóvel contribui
com cerca de 4,9% para o PIB sul-afri-
cano. “Estamos orgulhosos de fazer
parte da indústria que desempenha
um papel fundamental na sustentação 
da economia e dos empregos tão ne-
cessários em Gqeberha e no país como
um todo”. Este veículo, o “BOLD” 7ª
geração, ficará na história da Isuzu
como um dos maiores que já monta-
mos, pois marca a ousada nova era da
Isuzu, onde a rica herança e a nova era 
da tecnologia estão incorporadas ao
produto”.

 Tom disse que a África está cres-
cer. “E esse crescimento traz enormes 
oportunidades para nós, juntamente 
com a introdução do acordo da Área 
de Livre Comércio Continental Afri-
cana (AfCFTA), que se concentra na 
eliminação de barreiras ao comércio 
e na atracção de mais investimentos. 
Temos a maior zona de livre comércio 
do mundo e esta é a nossa hora de bri-
lhar, Rise Africa!!”

Numa mescla de culturas africa-
nas e japonesas, a brilhante cerimónia 
com perto de mil convidados termi-
nou com a realização de um test drive 
da Isuzu D-Max para apuramento das 
qualidades do carro.

NUNO HENRIQUES, GRUPO ENTREPOSTO

economia e criar mais postos 
de empregos”, disse Cyril Ra-
maphosa, presidente sul-afri-
cano, presente na cerimónia 
com cerca de mil convidados 
de vários países africanos e 
não só, destacando-se agentes 

económicos, representantes 
governamentais e jornalistas.

 Ramaphosa disse ainda 
que a Isuzu Bakkie é um veí-
culo icónico na África do Sul e 
a marca Isuzu tem sido asso-
ciada à qualidade e confiabi-

lidade, sendo igualmente uma 
fonte significativa de emprego 
e desenvolvimento de peque-
nas empresas.

O presidente sul-africano 
disse ainda que a fábrica da 
Isuzu em Gqeberha, embora 

mais conhecida por produ-
zir veículos de classe mun-
dial, também cria empregos 
e oportunidades para muitos 
africanos e permite que as em-
presas em toda a cadeia de va-
lor realizem seu potencial.

A África do Sul é um dos países que tem uma forte indústria automóvel no continente

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Uma estória de resiliência 
e sucesso de uma PME moçambicana

A 
SALINA de Batanhe-
-Nova Mambone dos
Missionários da Con-
solata, localizada no 
distrito de Govuro, 

província de Inhambane, é , 
provavelmente, a Pequena e 
Média Empresa (PME) mo-
çambicana mais resiliente e 
solidária do país.

Depois de sobreviver aos 
16 anos de guerra civil e de-
vastadores desastres naturais, 
o empreendimento reinven-
tou-se e atingiu um notável
estágio de desenvolvimento
sustentável.

Criada, em 1965, para 
ajudar no combate contra a 
fome, que assolava a popu-
lação de Nova Mambone, a 
Salina de Batanhe constitui 
uma referência no desenvol-
vimento daquela região, onde 
produz sal de alta qualidade, 
certificado por análises labo-
ratoriais e apreciado a nível 
nacional e internacional. 

Hoje, o projecto empre-
ga cerca de 40 trabalhadores 
permanentes, número que 
ascende a perto de 90, em 
épocas de safra.

Colhe anualmente en-
tre 5 mil e 5.500 toneladas 
de sal, resultando num lu-
cro suficiente para garantir o 
bom funcionamento e conti-
nuação da salina, destinado,  
igualmente, para a promoção 
da assistência médica e de 
aulas de alfabetização aos tra-
balhadores, assim como para 
sustentar os missionários e as 
actividades de evangelização.

Adicionalmente, os ren-
dimentos da salina servem 
para a promoção do ensino 
pré-escolar, financiando uma 
escolinha para a comunidade, 
onde não existe nenhuma es-
trutura deste género num raio 
de cerca de 100 quilómetros 
do empreendimento.

O seu carácter social foi, 
igualmente, expresso, quan-
do, em 2015, apoiou a recons-
trução da Escola Secundária 
da Consolata, em Nampula, 
e financiou a construção de 
duas salas de aula anexas à 
Escola Primária de Doane, em 
Inhambane. Em 2018, apoiou 

RECONHECIDO e apreciado a nível nacional e internacional, 
o sal de Mambone é comercializado no interior do país, sendo que
agora se prepara para dar os primeiros passos para conquistar o
mercado africano.

“Procuramos gerar mais riqueza a partir de Moçambique e para 
Moçambique. Para isso, pretendemos ampliar a área de exploração 
e, consequentemente, aumentar a capacidade extractiva da sali-
na”, disse o Padre Carlos José Osório.

O esforço empreendido pela salina no domínio da inovação e 
melhoria da qualidade já lhe valeu vários prémios, sendo de desta-
car a distinção obtida, nas áreas da inclusão e do agro-negócio em 
2017 e o prémio Agro Empreendedor, em 2018.

A distinção, referente à inclusão e agro-negócio, foi obtida na 
quinta edição do prémio 100 Melhores Pequenas e Médias Empre-
sas de Moçambique (PME), uma iniciativa conjunta do Ministério 
da Indústria e Comércio e um grupo empresarial de comunicação. 
Este prémio resultou da forma como a Salina de Batanhe se rein-
ventou para se aproximar aos clientes e assegurar um espaço no 
mercado nacional.

Em 2019, a salina venceu o prémio de melhor produto manufa-
turado, atribuído na Feira Internacional de Maputo.

Prémios legitimam 
esforço e criatividade

ainda a construção da Escola 
Primária da Consolata na Ci-
dade de Lichinga, em Niassa.

Segundo contou Padre 
Carlos José Osório, assessor 
da Salina de Batanhe-Nova 
Mambone dos Missionários 
da Consolata, foi o missio-
nário italiano Padre Amadeu 
Marchiol que fundou a salina 
numa planície de terra argi-
losa, com a intenção de aju-
dar a missão e o povo daquele 
recanto de Inhambane, cujo 
clima adverso, caracterizado 
por secas cíclicas, impedia o 
recurso a colheitas agrícolas 
regulares, propiciando situa-
ções de fome.

“O missionário fez o tra-
balho de construção do pro-
jecto, numa pequena área. 
Desbravou o terreno alaga-
diço e perseverou no seu so-
nho”, narrou o assessor da 
salina. 

Através de um longo canal 
natural, a água do mar da baía 
de Bartolomeu Dias chegou, 
pela primeira vez, à planície 
de Batanhe, depositando nela 
partículas de cristal, ao rit-
mo das marés. Assim, o sal do 
Oceano Índico chegava àque-
la região improvável.

REERGUER-SE DA 

CINZA

Com o decurso do tempo, 
a guerra civil intensificou-se 
na região, levando o missio-
nário a se refugiar na cidade 
da Beira, deixando a salina 
com um grupo de trabalha-
dores, para garantir a conti-
nuidade do processo produ-
tivo.

Nos anos oitenta, ainda 
em plena guerra, as estradas 
ficaram intransitáveis, impe-
dindo o escoamento do sal. 
Deste modo, o contrato que a 
salina tinha, visando a expor-
tação de sal para o Zimbabwe, 
foi cancelado, levando à pa-
ralisação do empreendimen-
to, que viria a ser retomado 
em 1992, com o advento da 
paz.

Quando tudo indicava 
que tinha chegado a hora da 
bonança, eis que uma nova 
contrariedade surgiu, em 
2000: “um violento ciclone 
devastou a região de Mam-
bone, causando cheias, que 
não pouparam quase nada, 
incluindo a salina”, lembrou 
Padre Carlos José Osório.

Em consequência da in-
tempérie, a salina perdeu 
cerca de três mil toneladas 
de sal que tinham sido de-
positadas nos seus armazéns 
e destruiu os mesmos. Pare-
cia, mais uma vez, que tinha 
chegado o fim de um projecto 

social: “Mas com o espírito 
de resiliência, o missioná-
rio Padre Amadeu Marchiol, 
conseguiu recompor a salina, 
reiniciando o ciclo produti-
vo, dez anos após a dramática 
situação, que se abateu sobre 
ela”, explicou.

O período subsequente, 
segundo realçou o assessor 
da salina, serviu para reor-
ganizar a terra e a criação de 
melhores condições para os 
trabalhadores, bem como a 
modernização da própria sa-
lina, incluindo o processo de 
extracção, limpeza e embala-
mento do sal.

Uma vez retomado o curso 
normal de produção, o pro-
jecto abriu, em 2013, novas 
áreas de negócio, passan-
do a extrair a flor de sal, um 
produto que resulta dos pri-
meiros cristais de sal que se 
formam e permanecem à su-
perfície das salinas. 

“Trata-se de uma fonte 
natural de ferro, zinco, mag-
nésio, iodo, flúor, sódio, cál-
cio, potássio e cobre. A flor 
de sal é um produto artesanal 
raro devido à sua produção li-
mitada aos meses mais quen-
tes”, explicou o Padre Carlos 
José Osório. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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