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PUBLICIDADE

PGR e Provedor alicerçam 
colaboração contra corrupção

Alcinda e Rady 
garantem bronze

PM abre Conferência 
sobre Floresta do Miombo

ESTÁ assegurada a provi-
são de água para o consu-
mo humano e irrigação dos 
campos agrícolas na região 
sul do país, em resultado do 
aumento da retenção das ba-
cias durante a época chuvosa 
2021-2022.

As barragens dos Peque-
nos Libombos, Corumana, 
na província de Maputo, e 
Massingir, Gaza, por exem-
plo, apresentam 96, 60 e 72 
por cento da sua capacidade 
de encaixe, respectivamen-
te.

Na próxima época chuvo-
sa, a Administração Regional 
de Águas do Sul (ARA-Sul) 
espera que a Barragem dos 
Pequenos Libombos, por 
exemplo, encaixe mais e, 
deste modo, permita que as 
famílias tenham maior dis-
ponibilidade deste recurso.

Esta infra-estrutura está 
erguida no rio Umbelúzi, 
onde ontem decorreu o tra-
balho de retirada de plan-
tas aquáticas para garantir 
melhor qualidade e fluxo de 
água no leito, numa exten-
são de 20 quilómetros.

O “Notícias” apurou que 

O 
PRESIDENTE da 
República e Co-
mandante-Chefe 
das Forças de De-
fesa e Segurança, 

Filipe Nyusi, dirigiu ontem, 
em Maputo, a décima reu-
nião ordinária do Conselho 
Nacional de Defesa e Segu-
rança (CNDS), que saudou 
os esforços no combate ao 
terrorismo.

Dentre vários pontos, o 
encontro apreciou a situa-
ção da ordem e segurança 
pública, avaliou o desem-
penho da Força Local e a 

promoção de membros das 
Forças de Defesa e Seguran-
ça.  

Neste contexto, o CNDS 
congratulou as Forças de 
Defesa e Segurança pelo 
esforço abnegado na repo-
sição da ordem e segurança 
pública no Teatro Opera-
cional Norte, facto que cul-
minou com a desactivação 
da base de Catupa e o en-
fraquecimento da acção dos 
terroristas. 

Este órgão encorajou as 
Forças de Defesa e Segu-
rança e seus parceiros a en-

vidarem mais esforços para 
garantir a manutenção da 
paz e segurança da popula-
ção e seus bens. 

Manifestou, no entanto, 
preocupação pelo eleva-
do índice de sinistralidade 
rodoviária, facto que tem 
semeado luto nas famílias 
moçambicanas e provocado 
avultados danos materiais, 
e exigiu reforço das medi-
das de fiscalização.

O Conselho Nacional de 
Defesa e Segurança saudou 
ainda o desempenho e o 
sentido patriótico da Força 

Local na província de Cabo 
Delgado e reconhece que a 
acção desta força tem con-
corrido para a melhoria da 
segurança da população nos 
distritos afectados pelo ter-
rorismo.

Já no quadro da revitali-
zação das Forças de Defesa 
e Segurança, o órgão pro-
nunciou-se favoravelmente 
sobre a promoção dos ofi-
ciais das Forças de Defesa e 
Segurança, indicando que o 
acto propicia um bom de-
sempenho das tarefas a vá-
rios níveis.

A EMPRESA Portos e Cami-
nhos de Ferro de Moçambique 
(CFM) está a trabalhar para as-
segurar a reabilitação das in-
fra-estruturas portuárias de 
Mocímboa da Praia, na pro-
víncia de Cabo Delgado.

Não foram revelados os 
montantes a serem despen-
didos nos trabalhos, mas sa-
be-se que a companhia fer-
ro-portuária aponta para a 
reposição das condições para 
o reatamento das activida-
des do Porto de Mocímboa da 
Praia como um dos investi-
mentos que a direcção-exe-
cutiva da região norte deve
concretizar este ano.

Dados avançados recen-
temente pelo Governo indi-
cam que a reabilitação das 
infra-estruturas do Estado 
destruídas em pelo menos 

sete distritos afectados pelo 
terrorismo em Cabo Delgado 
vai custar perto de 638 mi-
lhões de meticais.

A maior parte do valor 
será aplicada em Mocímboa 
da Praia, um dos distritos 
mais afectados pela violência 
armada.

Vandalizado pelos terro-
ristas, o Porto de Mocímboa 
da Praia é de capital impor-
tância para a logística de 
toda a economia do norte da 
província, sobretudo para os 
projectos de exploração do 
gás natural liquefeito no dis-
trito de Palma. 

Aliás, Mocímboa da Praia, 
onde se localiza o porto com 
o mesmo nome, está a cerca
de 70 quilómetros da área
de construção do projecto
de exploração do gás natural

liderado pelo grupo francês 
Total. 

No seu relatório e contas 
publicado recentemente, a 
empresa CFM aponta que, 
além do Porto de Mocímboa 
da Praia, a direcção-executi-
va da região norte deve este 
ano ampliar o Porto de Pem-
ba, tendo em vista maximi-
zar o volume de negócios 
com a implantação dos pro-
jectos de petróleo e gás.

Refira-se que, no início 
desta semana, as autoridades 
em Cabo Delgado fizeram 
saber que a reconstrução da 
vila de Mocímboa da Praia 
vai incluir o reordenamento 
urbano para melhorar a vida 
das populações e reforçar a 
segurança dos bairros.

Após ocupação que du-
rou pouco mais de um ano 

pelos terroristas, Mocímboa 
da Praia foi saqueado e qua-
se todas as infra-estruturas 
públicas e privadas destruí-
das. É o caso dos sistemas de 
energia, água, comunicações 
e hospitais.

Quase a totalidade da po-
pulação, estimada em 62 mil 
pessoas, abandonou a vila 
costeira devido ao confli-
to nos últimos quatro anos, 
com destaque para a fuga 
em massa que ocorreu após 
a intensificação das acções 
dos terroristas em Junho de 
2020.

O que se pretende agora é 
que o reordenamento da vila 
possa também servir para 
melhorar as condições de se-
gurança para as populações 
que gradualmente regressam 
às suas zonas de origem.

A COMISSÃO Nacional de 
Eleições (CNE) garante esta-
rem já criadas as condições 
para o cumprimento do calen-
dário eleitoral das sextas elei-
ções autárquicas, marcadas 
para 11 de Outubro de 2023.

A garantia segue-se à 
aprovação, pelo Conselho de 
Ministros, esta semana, das 
datas do recenseamento elei-
toral de raiz nos 53 distritos 
com autarquias em todo o país. 

A previsão no ciclo eleito-

ral que começa com as eleições 
autárquicas em 2023 e termina 
com as gerais de 2024 é abran-
ger 16.497.501 potenciais elei-
torais, segundo informações 
da CNE.

O recenseamento eleitoral 

CNDS congratula 
operações no Teatro 
Operacional Norte

CFM equaciona reabilitar
Porto de Mocímboa da Praia

Contentores e máquinas destruídos pelos terroristas no Porto de Mocímboa da Praia

GARANTE A CNE

Meta é cumprir prazos 
do calendário eleitoral

de raiz para as eleições autár-
quicas decorrerá de 20 de Fe-
vereiro a 5 de Abril. Assim, se-
gundo a CNE, o passo a seguir 
é a apresentação aos órgãos 
locais de apoio do processo 
de pedidos para a credencia-
ção dos fiscais indicados pelos 
partidos políticos e coligações 
de partidos políticos.

Paulo Cuinica, porta-voz 
da CNE, afirmou que doravan-
te só resta trabalhar na organi-
zação do processo eleitoral, de 
acordo com o calendário.

Moçambique começa pró-
ximo ano um novo ciclo elei-
toral, com a realização das 
sextas eleições autárquicas, 
seguidas das gerais em 2024.

Segundo dados da CNE, o 
ciclo eleitoral 2023-2024 está 
orçado em 18,7 mil milhões 
de meticais, dos quais 3,2 mil 
milhões se destinam às activi-
dades programadas para este 
ano. 

De acordo com as infor-
mações deste órgão, 6.7 mil 
milhões de meticais serão alo-
cados para as acções previstas 
em 2023, enquanto os restan-
tes 8,7 mil milhões de meticais 
para 2024.

NOS PRÓXIMOS TEMPOS

Assegurada provisão
de água na região sul

trabalho similar deverá ser 
feito no drift de Mazamba-
nine e já a jusante da Esta-
ção de Tratamento de Água 
(ETA).

O trabalho em causa, tal 
como fez perceber o direc-
tor da Divisão de Gestão da 
Bacia do Umbelúzi, Jaime 
Timba, está a ser desenvol-
vido em coordenação com a 
WWF - Moçambique. 

“Estamos a fazer um tra-
balho de base, limpando os 
drifits dos principais rios 
para permitir que a água te-
nha boa qualidade. A água 
que passa pelos nossos rios 
é a mesma que chega às es-
tações de tratamento para 
posteriormente abastecer as 
comunidades”, disse.

A limpeza dos rios, se-
gundo suas palavras, iniciou 

no ano passado com a rea-
lização de um estudo para a 
identificação dos focos das 
plantas.

Jaime Timba acrescentou 
que este é um projecto que 
vai até 2025 e a ideia é asse-
gurar que a água chegue até 
ao ponto de captação limpa.

Na segunda fase, o pro-
jecto vai abranger o rio In-
comáti.

Barragem dos Pequenos Libombos com níveis satisfatórios para garantir o abastecimento de água

PR na Reunião de Negócios
da Agenda Africana
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, participa hoje, 
em Maputo, na Reunião de Negócios da Agenda Africana 
da Comunidade dos PCA e Directores-executivos. O en-
contro é co-organizado pela Associação de Comércio, In-
dústria e Serviços (ACIS) e AMBROSETTI, uma organização 
italiana que promove negócios entre parceiros europeus e 
de outras regiões do mundo. O evento contará com a par-
ticipação de homens de negócios que terão a oportunidade 
de dialogar directamente com Governo, ao mais alto ní-
vel, sobre as oportunidades de investimento estrangeiro 
no país.

Mac Donald nomeada 
embaixadora na Irlanda

ALBERTINA Mac Donald acaba de ser no-
meada Embaixadora Extraordinária e Pleni-
potenciária da República de Moçambique na 
Irlanda, de acordo com um comunicado da 
Presidência da República recebido pelo “No-
tícias”. A diplomata passa a exercer as novas 
funções com residência em Londres, onde ac-
tualmente é Alta-Comissária de Moçambique 
no Reino Unido da Grã-Bratanha e Irlanda do 
Norte. 

Pesca vai 
a debate em Tete
UM encontro com armadores de pesca, pro-
dutores de kapenta, aquacultores, pescadores 
industriais e artesanais que operam na Albufei-
ra de Cahora Bassa figura entre as actividades a 
serem realizadas pela ministra do Mar, Águas 
Interiores e Pescas na visita que efectua hoje e 
amanhã à província de Tete. Em Cahora Bassa, 
epicentro da pesca na província, Lídia Cardo-
so visitará diversas empresas para, com os seus 
gestores, ver como poderá ser incrementada a 
produção pesqueira.
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A VOZ DO CIDADÃO

Niassa e Nampula
vão incrementar
trocas comerciais

O 
VOLUME de trocas comerciais 
entre as províncias do Niassa e 
Nampula poderá incrementar 
nos próximos tempos e con-
tribuir para o rápido desenvol-

vimento social e económico das duas 
regiões.

Neste contexto, arrancaram recen-
temente as obras de construção de uma 
ponte sobre o rio Lúrio, ligando as duas 
províncias, orçada em 448 milhões de 
meticais, desembolsados pela empresa 
de capitais chineses DH Mining Deve-
lopement Limited.

A ponte, com 307 metros de com-
primento e 9,5 de largura, vai ligar Ni-
pepe (Niassa) e Lalaua (Nampula), com 
o propósito de facilitar o escoamento da 
grafite.

Um número significativo de pessoas 
do povoado de Metarica e de Meti, em 
Nipepe e Lalaua, respectivamente, se-
paradas pelo rio Lúrio, testemunhou 
o lançamento da primeira pedra pelo 
secretário de Estado no Niassa, Dinis 
Vilanculo, acto que marcou o início das 
obras para construção da referida pon-

te.
Produtores e intervenientes no pro-

cesso de comercialização de excedentes 
agrícolas baseados nos dois pontos de 
Niassa e Nampula auguram que a con-
clusão das obras venha a marcar o início 
de uma nova era.

“Nós fazemos trocas de produtos 
agrícolas, nomeadamente milho, fei-
jões, amendoim e hortícolas entre os 
dois lados do Niassa e Nampula, em vo-
lumes que considero muito reduzidos. 
Com a conclusão das obras de constru-
ção da ponte, prevista para Agosto do 
próximo ano, deixaremos de arriscar a 
vida em canoas para escoar os nossos 
excedentes para Lalaua e certamen-
te os volumes de produtos vão crescer 
quando recorrermos a viaturas, o que 
permitirá a redução dos custos de tran-
sacções”, disse Carlos Mujaua, produ-
tor agrícola em Metarica-Lúrio.

Por seu turno, Mariamo Aissa, co-
merciante ambulante em Lalaua, dis-
se que com a conclusão das obras de 
construção da ponte e sua abertura ao 
tráfego rodoviário vai deixar de fazer 

várias centenas de quilómetros para 
se deslocar a Nipepe para a compra de 
amendoim e feijões para revenda na ci-
dade de Nampula, onde depois adquire 
capulanas e bijuteria para o negócio.

Fonte do Serviço Distrital de Acti-
vidades Económicas em Nipepe disse 
que os produtores locais comercializam 
grandes quantidades de produtos ali-
mentares em Lalaua, de onde trazem 
peixe.

O secretário de Estado no Niassa, 
Dinis Vilanculo, apelou à população 
de Nipepe, em particular, e da provín-
cia, em geral, para tirar dividendos da 
construção da ponte que vai viabilizar 
a livre circulação de pessoas e bens, na 
perspectiva de melhorar cada vez mais 
a sua qualidade de vida.

Salientar que a construção da ponte 
sobre o rio Lúrio está inserida no âmbito 
da responsabilidade social e corporati-
va da DH Mining Developemt Limited, 
para além de contribuir para reduzir a 
distância da viagem para escoar a gra-
fite de Nipepe para o Porto de Nacala, 
em Nampula.

A comercialização vai ganhar nova dinâmica com a ponte sobre o rio Lúrio

População quer expansão
dos serviços sociais

Transporte ferroviário
tem de melhorar

A POPULAÇÃO da localida-
de de Metarica-Lúrio, dis-
trito de Nipepe, no Niassa, 
pede ao Governo Provincial 
a implantação de uma uni-
dade sanitária para a pres-
tação de cuidados, a expan-
são do sinal das operadoras 
de telefonia móvel celular e 
a manutenção das rodovias.

Metarica-Lúrio é hos-
pedeiro do projecto de ex-
tracção e processamento de 
grafite, de capitais chine-
ses, denominado DH Mi-
ning Developent Limited, 
que se espera venha a di-
namizar o desenvolvimento 
socioeconómico local.

O régulo Nipepe, que 
exprimiu o sentimento da 

população de Metarica-
-Lúrio, acrescentou que 
a região vai gradualmen-
te aumentar a presença de 
trabalhadores idos de vários 
pontos do distrito, provín-
cia e do país, para prestar 
serviços ao projecto.

“A localidade está a co-
nhecer nova dinâmica, in-
fluenciada pelo projecto de 
extracção e processamen-
to de grafite, facto que vai 
exigir a disponibilidade da 
população, em geral, de 
serviços de saúde especiali-
zados”, indicou.

Actualmente a popula-
ção de Metarica-Lúrio re-
cebe cuidados sanitários no 
centro de saúde local, que 

conta com maternidade, 
sendo o único sector com 
internamento das partu-
rientes.

Outra preocupação da 
população de Metarica-Lú-
rio está relacionada com as 
deficientes

condições de comuni-
cação, através da telefo-
nia móvel celular, situação 
que, a par da degradação 
das vias de acesso, condi-
ciona a comercialização de 
excedentes agrícolas.

“Futuramente tere-
mos concluídas as obras de 
construção da ponte sobre 
o rio Lúrio entre Niassa e 
Nampula, mas se não for 
feita a manutenção de ro-

tina das vias de acesso in-
ternas a população de Me-
tarica-Lúrio não desfrutará 
da oportunidade para in-
crementar as trocas comer-
ciais”, disse.

O secretário de Estado 
no Niassa, Dinis Vilanculo, 
que visitou recentemente a 
localidade de

Metarica-Lúrio, disse 
estar projectada a constru-
ção, no local, de um novo 
centro de saúde modelo, a 
cargo da DH Mining Deve-
lopement Limited.

Também estão em curso 
contactos com as operado-
ras visando a melhoria dos 
serviços de telefonia móvel 
celular na região.

O SERVIÇO de transporte ferroviário 
de passageiros do Corredor de Desen-
volvimento do Norte ( CDN), que liga 
as províncias do Niassa e Nampula, já 
não corresponde às expectativas dos 
utentes, que pedem a normalização 
das carreiras, ante os constantes atra-
sos, sobretudo na chegada às cidades 
de Cuamba e Lichinga.

Janete Adisse, utente, afirmou que 
a recente retoma da circulação do 
comboio entre as cidades de Cuamba e 
Lichinga, após interrupção de cerca de 
três meses para dar lugar a trabalhos de 
manutenção da ferrovia, não constitui 
uma boa novidade como era de espe-
rar.

Janete Adisse

Armando Cabral

Chafir Lucas

Dinis Agostinho

Algumas salas em Marrupa se encontram desprovidas de mobiliário escolar
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Comunidade escolar
produz carteiras em Marrupa
CERCA de seis mil e qui-
nhentas crianças que estu-
dam sentadas no chão em 
Marrupa vão ter carteiras 
produzidas, no âmbito dos 
esforços empreendidos pelos 
respectivos pais e encarrega-
dos de educação.

Dos 24.251 alunos matri-
culados no presente ano lec-
tivo apenas 17.784 estudam 
sentados em carteiras, e os 
restantes 6467 no chão, ou 
em assentos improvisados.

Os membros do conselho 
de liderança comunitária, em 
coordenação com os pais e

encarregados de educa-
ção, compreenderam que 
sentar no chão poderia ter 
impacto na aprendizagem 
dos meninos e decidiram 
produzir carteiras à base de 
pedaços de madeira e paus.

O referido mobiliário al-
ternativo está a motivar  as 
crianças a não abandonarem 
a frequência das aulas, que 
constituem o garante do seu 
futuro e da família.

São necessários cerca de 
três mil e quinhentas cartei-
ras duplas para ultrapassar o 
problema da falta de mobi-
liário escolar nos estabeleci-
mentos de ensino de Marru-
pa.

Isabel Jamisse, adminis-
tradora distrital, referiu que 
neste momento as aulas de-
correm sem sobressalto e o 

Governo está envolvido na 
mobilização de recursos fi-
nanceiros com vista a ad-
quirir carteiras escolares que 
ainda fazem falta.

Acrescentou que houve 
um aumento de efectivos que 
não foi acompanhada pela 
disponibilização atempada 
de material escolar.

“Os pais despertaram 
para a necessidade de es-
colarizar os filhos, daí que 
registamos um aumento 

significativo de alunos ma-
triculados que não foi acom-
panhado pelo processo de 
apetrechamento das salas de 
aula com mobiliário escolar”, 
apontou.

Isabel Jamisse fez saber 
que a meta para o presente 
ano lectivo foi de cerca de 22 
mil alunos em todos níveis de 
escolaridade.

Entretanto, devido ao 
impacto positivo da campa-
nha desencadeada pelo Go-

verno sobre a valorização do 
ensino formal a projecção foi 
ultrapassada, ao serem ma-
triculadas 24.251 alunos.

Marrupa conta actual-
mente com um universo de 
71 estabelecimentos de ensi-
no, que lecionam da primeira 
à 12ª classe, com um universo 
de 468 professores. Uma par-
te significativa das salas foi 
construída com apoio da co-
munidade escolar, que tratou 
de fornecer tijolos.

“O comboio parte da Estação de 
Cuamba às seis horas, com expectati-
va de chegar a Lichinga às 17.00 horas, 
mas tal não acontece, passando para 
a madrugada do dia seguinte. Quan-
do é assim o passageiro não tem o que 
contar aos parentes quando chega ao 
destino. O serviço tem de melhorar”, 
disse Janete Adisse.

Armando Cabral, outro utente, 
está indignado com a fraca qualidade 

do transporte ferroviário de passagei-
ros proporcionado pela CDN nos últi-
mos tempos no segmento Cuamba-Li-
chinga e vice-versa, caracterizado por 
atrasos constantes, o que não acontece 
no sentido Cuamba-Nampula e vice-
-versa.

“Se está a acontecer uma situação 
anómala na linha-férrea que provoca o 

incumprimento do horário de chegada 
do comboio, quer em Cuamba, quer 
em Lichinga, a operadora do serviço 
social deve pronunciar-se, publica-
mente, para não surpreender os uten-
tes, como está a acontecer neste mo-
mento”, disse o entrevistado.

Viajar de comboio de passageiros 
na linha Cuamba-Lichinga e vice-
-versa tornou-se num sofrimento, 
porquanto compromete a agenda dos 
utentes, segundo Dinis Agostinho.

Acrescentou que deve ser por isso 
que as carruagens apresentam-se 
praticamente vazias, porque os pas-
sageiros recorrem aos autocarros de 
transporte semicolectivo interdistrital, 
apesar de cobrarem valores altos.

Chafir Lucas disse que viajava 
constantemente para Cuamba a partir 
de Lichinga transportando produtos 

agrícolas para a revenda, mas deixou 
de fazê-lo por causa do tempo gasto, 
que é incompatível com o negócio.

“Não suporto o castigo que o CDN 
submete os utentes do transporte 
ferroviário de passageiros, porque a 
hora que o comboio chega à cidade de 
Cuamba constitui um risco, tendo em 
conta que a criminalidade grassa por 
aquelas bandas”, desabafou o interlo-
cutor.

PUBLICIDADE

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SE exige prestação
de serviços de qualidade

O 
SECRETÁRIO de Es-
tado na cidade de 
Maputo, Vicente Joa-
quim, quer melhoria 
dos serviços presta-

dos nas instituições do Estado, 
apostando na busca de solu-
ções sustentáveis aos desafios 
decorrentes do processo de 
gestão do Sistema da Adminis-
tração Pública.

O repto foi lançado on-
tem, na tomada de posse de 27 
funcionários nomeados para 
dirigir os Serviços da Saúde, 
Assuntos Sociais, Gabinete do 
Secretário de Estado, assesso-
res, directores distritais de ac-
tividades económicas, institu-

tos e escolas, o inspector-chefe 
provincial, chefes de departa-
mentos e repartições.

Joaquim desafiou os novos 
gestores a cumprirem com zelo 
a missão de colocar as institui-
ções num alto patamar de qua-
lidade relativamente aos servi-
ços prestados. 

O dirigente exortou-os a 
darem primazia às actividades 
que tenham impacto directo 
e positivo na instituição e nos 
utentes dos serviços prestados.

“Promovam a cultura de 
trabalho no seio dos colabora-
dores, racionalizem os recursos 
ao vosso dispor e criem parce-
rias necessárias para galvanizar 

as instituições de modo que as 
mesmas tenham dinâmica e 
visibilidade necessária”, acres-
centou.

Para o governante, os no-
vos gestores têm o desafio 
de acelerar o passo visando a 
implementação dos compro-
missos constantes do Plano 
Quinquenal do Governo (PQG 
2020-2024) e os planos anuais 
de actividades dos sectores 
com acções objectivas, concre-
tas, tangíveis e mensuráveis.

“A competência não se faz 
com base em fofocas ou em boa 
relação que se possa ter com o 
superior hierárquico. Ela de-
monstra-se com trabalho. O 

espírito de equipa deve preva-
lecer sobre o individualismo”, 
acrescentou.

O chefe de departamento 
de Comunicação e Imagem, 
Zeca Mangue, afirmou que a 
nomeação significa responsa-
bilidade acrescida e garantiu 
estar disposto a cumprir todas 
as recomendações confiadas 
para melhor servir o povo mo-
çambicano. 

Por sua vez, o secretário 
particular de Vicente Joaquim, 
Ossumane Abudo, disse que 
vai  se dedicar, com todas as 
suas forças para responder po-
sitivamente na tarefa lhe foi 
confiada.

Vicente Joaquim quer maior qualidade dos serviços na Administração Pública

AS avenidas Armando Tiva-
ne, Francisco Orlando Ma-
gumbwe e Mártires da Ma-
chava, na cidade de Maputo, 
passarão a obedecer o senti-
do único para a circulação de 
viaturas a partir da próxima 
semana.

A proposta, da Vereação 
de Mobilidade, Transportes e 
Trânsito do Conselho Muni-
cipal de Maputo, aprovada há 
dias pela Assembleia Munici-
pal, visa melhorar o tráfego e 
a segurança rodoviária nestas 
vias.

Na Avenida Armando Ti-

vane, por exemplo, o trânsito 
rodoviário passará a desen-
volver-se no sentido norte-
-sul, a iniciar no cruzamento 
com a Eduardo Mondlane até 
à Mateus Sansão Muthemba.

Ainda nesta rodovia, o 
trânsito será feito em dois 
sentidos, no troço entre a 
Rua de Mukumbura  até à 
Avenida Mao Tsé-Tung.

Na Francisco Orlando 
Magumbwe a orientação de 
viaturas será no sentido sul-
-norte, desde a Mateus San-
são Muthemba até à Eduardo 
Mondlane.

E, por fim, na Mártires da 
Machava a mobilidade será 
no sentido norte-sul, a partir 
da Avenida Mao Tsé-Tung até 
à Eduardo Mondlane.

A Assembleia Municipal 
decidiu igualmente que o es-
tacionamento nas avenidas 
cujos sentidos foram revis-
tos, incluindo a Avenida To-
más Ndunda, só será permi-
tido na berma da esquerda, 
conforme o sentido alterado.

Os automobilistas espe-
ram que a introdução das 
medidas contribua para a re-
dução do congestionamento.

Três avenidas com 
sentidos alterados

O ESTIGMA e a discriminação de pessoas 
que usam drogas continua a ser uma bar-
reira na busca pelos serviços de saúde por 
este grupo, na cidade de Maputo.

O relatório da Rede Nacional de Re-
dução de Danos (UNIDOS), apresentado 
no Iº Fórum de instituições Anti-drogas, 
as pessoas que usam drogas, devido ao eu 
perfil, estigma, discriminação e a forma 
como buscam o sustento, tem sido o sub-
grupo da população-chave, que menos 
procura os serviços de saúde voluntaria-
mente.

Esta situação desafia a ligação aos 
cuidados e tratamentos dos beneficiários 
diagnosticados positivos pelo Vírus da 
Imunodeficiência Adquirida  (HIV) e ou-
tras patologias como Tuberculose (TB), 
Infecção de Transmissão Sexual (ITS) e 
hepatites virais.

Entretanto, actores governamentais e 
organizações da sociedade civil têm leva-
do a cabo acções de sensibilização, pales-
tras nas comunidades e diálogos com os 
provedores de saúde, sobre o atendimen-
to humanizado nas unidades sanitárias. 

Para além do estigma e discrimina-
ção, o relatório aponta como causas de 
desistência ao tratamento de HIV por este 
grupo, as longas horas de espera na fila de 
atendimento, falta de humanização e co-
nhecimento de como lidar com essas pes-
soas, por parte dos profissionais de saúde, 
deficiente equipamento para exames de 
carga viral e alimentação inadequada.

Como soluções, a UNIDOS recomenda 
a privacidade nas farmácias, redução do 
tempo de espera, equipamento para rea-
lização de exames de carga viral, humani-
zação no atendimento, entre outros.

EM CONSUMIDORES DE DROGAS

Estigma continua
a reduzir procura
de serviços de saúde

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  150/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Agosto
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,76            3,83      3,80
  Botswana             Pula             5,01            5,11      5,06
  eSwatini             Lilangueni       3,76            3,83      3,80
  Mauricias            Rupia            1,39            1,42      1,40
  Zâmbia               Kwacha           3,96            4,04      4,00

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           473,60          483,04    478,32
  Malawi               Kwacha          62,06           63,30     62,68
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,30          170,63    168,97

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,01           12,25     12,13
  Canada               Dolar           49,25           50,23     49,74
  China/Offshore       Renminbi         9,36            9,54      9,45
  China                Renminbi         9,37            9,55      9,46
  Dinamarca            Coroa            8,65            8,82      8,74
  Inglaterra           Libra           76,95           78,48     77,72
  Noruega              Coroa            6,52            6,65      6,59
  Suécia               Coroa            6,20            6,32      6,26
  Suíça                Franco          65,89           67,20     66,55
  União Europeia       Euro            64,41           65,69     65,05

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3134300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.770,19000
Venda..............  1.770,60000

                              Maputo,  04.08.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

O DISTRITO de Bilene, em 
Gaza, é o local escolhido para 
acolher, de hoje até amanhã, o 
VII Conselho Coordenador do 
Ministério dos Recursos Mine-
rais e Energia (MIREME).

O evento realiza-se sob 
lema “Por Uma Exploração 

Sustentável dos Recursos Mi-
nerais e Energéticos Rumo à 
Industrialização no Contexto da 
Transição Energética do País”

Uma nota do MIREME re-
fere que o VII Conselho Coor-
denador irá fazer o balanço das 
decisões e recomendações da 

anterior edição do Programa 
Quinquenal do Governo (PQG 
2020-2024), bem como anali-
sar as directivas para elaboração 
do Plano Económico Social e 
Orçamento de Estado (PESOE) 
- 2023. 

No encontro serão ainda 

debatidos temas sobre a mine-
ração artesanal no país, o pa-
pel de Moçambique como polo 
energético regional, combustí-
veis e desafios e perspectivas da 
transição energética.

O evento será dirigido pelo 
Ministro dos Recursos Mine-

rais e Energia, Carlos Zacarias, 
e contará com a presença dos 
membros do Conselho Con-
sultivo do MIREME, directores 
dos Serviços Provinciais de In-
fra-Estruturas, dirigentes das 
empresas subordinadas e tute-
ladas, entre outros quadros.

O 
APOIO financei-
ro disponibilizado 
ao nosso país para 
responder à crise 
provocada pela Co-

vid-19 em Moçambique pos-
sibilitou que fosse mantida 
a actividade de produção de 
algodão de cerca de 110 mil 
famílias. 

No seu mais recente Re-
latório de Monitoria da Exe-
cução Financeira e Física dos 
fundos alocados em resposta 
à crise sobre da Covid-19 em 
Moçambique entre os meses 
de Março 2020 e Dezembro 
de 2021, o Ministério da Eco-
nomia e Finanças (MEF) con-
sidera que no mesmo perío-
do foi garantida a segurança 
alimentar de 20 mil famílias 
através de uma linha de fi-
nanciamento de 690 milhões 
de meticais para as Pequenas 
e Médias Empresas (PME) do 
sector agrícola.

O MEF explica que as 
consequências económicas 
e financeiras da pandemia 
da Covid-19 aumentaram 
as incertezas e reduziram as 
expectativas de uma rápida 

O GOVERNO moçambicano anunciou 
um incremento de 127 milhões de dó-
lares norte-americanos nas exporta-
ções de produtos agrícolas no primeiro 
semestre deste ano, comparado com 
igual período de 2021.

“Foi registada uma evolução expo-
nencial das exportações agrícolas de 
183 milhões de dólares em 2021 para 
310 milhões de dólares para igual pe-
ríodo de 2022”, disse à comunicação 
social Filimão Suaze, porta-voz do 
Conselho de Ministros de Moçambi-
que, terça-feira, momentos após a 
sessão do órgão em Maputo.

Segundo a fonte, o crescimen-
to no volume das exportações resulta 

das estratégias adoptadas no âmbito 
do programa Sustenta, que tem como 
um dos principais objectivos reforçar a 
capacidade dos pequenos agricultores.

Entre as principais culturas que 
registaram aumento significativo no 
volume de exportação nos primeiros 
seis meses deste ano, destacam-se as 
leguminosas, amêndoas e oleaginosas, 
que são apontadas como as prioritárias 
na produção no quadro do Sustenta.

No período em alusão, segundo 
os dados do Governo, a exportação 
de culturas leguminosas passou de 14 
milhões de dólares para 48 milhões de 
dólares, a de amêndoas passou de 14 
milhões de dólares para 69 milhões de 

dólares e a de oleaginosas subiu de 44 
milhões de dólares para 80 milhões de 
dólares.

“Por conta desta evolução, o défi-
ce da balança comercial situou-se em 
cerca de 30 milhões de dólares, bas-
tante influenciado pela importação 
alimentar e de trigo”, frisou o porta-
-voz do Conselho de Ministros.

Numa nota enviada ontem à Lusa, 
o ministro da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, Celso Correia, consi-
dera que os resultados atingidos têm 
impacto directo nos preços dos prin-
cipais produtos da cesta básica das fa-
mílias moçambicanas, com destaque 
para arroz, milho e farinha de milho, 

esperando que se mantenha “tendên-
cia de estabilidade”, apesar da con-
juntura adversa face à inflação global.

Como forma de resistir aos altos 
índices de pobreza e à desnutrição 
crónica, a maior parte da população 
moçambicana, que vive em zonas ru-
rais, recorre à agricultura de subsis-
tência como único meio de sobrevi-
vência.

O programa Sustenta, lançado em 
2017, tem sido a principal aposta do 
Governo moçambicano últimos tem-
pos, tendo como principal objectivo 
reforçar a capacidade dos pequenos 
agricultores para impulsionar a indus-
trialização.

CÉSAR LANGA

A EMPRESA Moçambicana de Seguros, 
SA (Emose) reitera o seu compromisso 
em apoiar as Pequenas e Médias Empre-
sas (PME), no quadro do seu programa de 
desenvolvimento da economia nacional, 
numa acção que conta com a parceria da 
Câmara de Comércio de Moçambique e 
da Consultoria SBS.

Esta garantia foi manifestada ontem, 
na cidade de Tete, por Joaquim Langa, 
Presidente do Conselho de Administra-
ção (PCA) da Emose, durante a III Confe-
rência da “Banca e Seguros”, que decor-
reu sob lema “O Papel das Seguradoras 
no Financiamento às Pequenas e Médias 
Empresas”. 

Langa disse, na ocasião, que a Emose 
tem o compromisso de segurar a econo-
mia nacional e em participar de forma 
activa no desenvolvimento socioeconó-
mico do país.

Segundo o PCA, um dos sectores in-
contornáveis no desenvolvimento da 
economia é o das Pequenas e Médias 
Empresas, que representa 90 por cento 
do tecido empresarial do país. 

“Por isso, com o nosso compromisso 
de contribuir para o desenvolvimento da 
economia, decidimos apoiar o sector das 
PME, em particular, facilitando o acesso 
ao financiamento, que é um dos grandes 
constrangimentos para o desenvolvi-
mento deste sector”, disse Langa, ex-
plicando que tal apoio consiste na sua 
intervenção, através dos seus serviços de 
garantia aos empresários, para que pos-
sam ter caminho facilitado aos emprés-
timos e respectivas garantias junto da 
banca e outros variados fundos.

Explicou que Tete é uma das provín-
cias onde se desenvolvem mega-projec-

tos que precisam estar ligados a Peque-
nos e Médias Empresas, sendo, por isso, 
necessário que tenham recursos para 
que possam estar preparadas para ofere-
cer os seus serviços. 

“Vamos apoiar essas empresas para 
que possam ter a capacidade de tesoura-
ria, de modo a servirem aos mega-pro-
jectos, aqui, na província de Tete”, en-
fatizou Langa.

Esta é a terceira conferência da “Ban-
ca e Seguros”, depois de duas, uma 
realizada na cidade da Beira e outra em 
Maputo, onde, de acordo com Joaquim 
Langa, os resultados mostraram que 
“a Emose está a trazer um instrumento 
muito útil aos empresários”.

Por seu turno, o governador da pro-
víncia de Tete, Domingos Viola, disse 
que o seu Executivo está expectante para 
que o empresariado local tire vantagem 
das várias oportunidades de negócio que 
a província possui, com maior enfoque 
na indústria extractiva, agro-indústria, 
pecuária, turismo, pesca e aquacultura.

“A nossa província possui oportuni-
dades de processamento de milho, soja, 
tabaco, entre outros produtos agríco-
las, bem como a pesca e a recentemente 
instalada capacidade de abate e proces-
samento industrial das carnes de gado 
bovino e caprino”, congratulou-se Vio-
la, sem deixar de se referir ao potencial 
turístico ao longo de toda a albufeira de 
Cahora Bassa e ao Parque Nacional de 
Mágoè, que constituem vantagens com-
petitivas e comparativas na província. 

A conferência serviu igualmente para 
assinalar os 45 anos da existência da 
Emose, criada por decreto, em 1977, es-
tendendo actualmente os seus serviços 
por todo o país, com 25 representações, 
entre delegações e balcões.

O PRESIDENTE do Standard Bank Angola, 
Luís Teles, considerou à Lusa que a insegu-
rança em Moçambique é o maior impedi-
mento a um fluxo maior de investimento no 
país, que apostou na recuperação da credibi-
lidade para relançar a economia.

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

“Temos visto apetite internacional dos 

investidores em irem para Moçambique e 
continuarem a investir no país”, disse Luís 
Teles, salientando, no entanto, que a situa-
ção de insegurança age como obstáculo a um 
fluxo mais robusto de investimentos, nomea-
damente no norte do país, onde os ataques 
terroristas levaram a Total, líder do consórcio 
que vai explorar uma das maiores reservas 
mundiais de gás, a suspender as obras para a 
exploração de gás. Depois do escândalo das 
dívidas não declaradas, conhecidas em 2016, 
Moçambique apostou num caminho de recu-
peração da credibilidade internacional que foi 
arrasada na altura, e esse caminho está agora 
a dar frutos, não só em novos investimentos, 
como no regresso das instituições financeiras 

internacionais que suspenderam o apoio or-
çamental ao Governo.

“Investiram na credibilidade internacio-
nal, na governação, na transparência, a rela-
ção com as instituições de desenvolvimento 
multilateral é fundamental, é isso que Mo-
çambique tem vindo a fazer e tem tido bons 
resultados”, disse Luís Teles, lembrando que 
os países menos desenvolvidos têm opções de 
financiamento mais limitadas. 

“Não nos podemos esquecer que os paí-
ses africanos não têm as mesmas opções de 
financiamento que têm os países da União 
Europeia, são outras realidades, e as relações 
com as instituições de desenvolvimento mul-
tilaterais são críticas, porque quando há crises 

ou choques externos, são a única opção que 
têm para apoiar o crescimento das econo-
mias”, salientou o banqueiro responsável pe-
las operações do Standard Bank em Angola.

Questionado sobre a razão de não ope-
rar em Portugal, Luís Teles respondeu que 
o grupo já tem escritórios no Brasil, Estados 
Unidos, Reino Unido, Dubai e China e “en-
tendeu que essas praças financeiras tinham 
dimensão suficiente para ter contacto com os 
grandes investidores internacionais em Áfri-
ca”, não sendo, por isso, necessário estar em 
Portugal.

“A nossa presença internacional permite 
entrar em contacto com esses investidores 
nessas praças financeiras para captar capital 

para investir em África, e complementamos 
com outras iniciativas nos países onde não 
estamos presentes com este tipo de inicia-
tivas para fomentar esse interesse e conhe-
cerem melhor as economias africanas”, ex-
plicou. Moçambique tem três projectos de 
desenvolvimento aprovados para exploração 
das reservas de gás natural da bacia do Rovu-
ma, classificadas entre as maiores do mundo, 
ao largo da costa de Cabo Delgado, mas a pro-
víncia é aterrorizada desde 2017 por rebeldes 
armados, sendo alguns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 
mortes, segundo o projecto de registo de 
conflitos ACLED, e mais de 817 mil desloca-

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

* Na nossa edição do dia 1 de Agosto pu-
blicámos esta mesma notícia da Lusa, que 
identificava Luís Teles como Presidente do 
Standard Bank Moçambique. Pelo erro, as 
nossas desculpas ao visado e aos leitores, em 
geral.

ALGODÃO

Apoio financeiro 
mantém 110 mil 
famílias a produzir

ciais e económicas”, frisa.
A fonte afirma ainda te-

rem sido tomadas medidas 
fiscais e orçamentais como 
resultado da obtenção de re-
cursos adicionais para os di-
ferentes sectores, com ênfase 
para o da Saúde, permitindo o 
combate directo à pandemia. 
O MEF acrescenta que foram 
igualmente amortecidos os 
impactos da crise provocada 
pela pandemia, reduzindo 
os custos enfrentados pelas 
famílias no acesso aos bens 
de primeira necessidade 
(açúcar, óleos alimentares 
e sabões) com a isenção do 
Imposto sobre o Valor Acres-
centado  -  IVA (17%).

“Também foram liberta-
dos recursos para a manu-
tenção dos empregos a nível 
das empresas com medidas 
relativas à dispensa e/ou 
adiamento de pagamentos 
de impostos e assegurada a 
continuidade das actividades 
dos municípios e o funciona-
mento regular das empresas 
de transporte, pela via de 
financiamento adicional”, 
aponta.
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O apoio financeiro ao sector agrícola possibilitou a manutenção da produção de algodão em plena pandemia da Covid-19

recuperação económica após 
o impacto devastador dos 
ciclones tropicais Idai e Ken-
neth em 2019. 

“O impacto da Covid-19 

influenciou o desempenho da 
economia nacional, ao regis-
tar uma variação negativa de 
-1.2%, a primeira em quase 
três décadas. Esta contracção 

da economia deve-se à redu-
ção da produção da indústria 
extractiva e à queda dos pre-
ços das ‘commodities’, e aos 
impactos das restrições so-

LUÍS TELES, PRESIDENTE DO STANDARD BANK ANGOLA

Insegurança impede fluxo de investimentos*

Emose reitera
ajuda às PME

MIREME em reunião anual
para balanço de actividades

País aumenta exportações 
de produtos agrícolas 

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

INVITATION FOR BIDS 

Date: August 03, 2022  

Project Name:Suply and installation of trainings equipments and didadct material for EDM training Centres in 

Chimoio and Maputo  

1. The Government of Mozambique,  has received funds from Agence Française de Développement ("AFD") 

towards the cost of Rehabilitation of two EDM Training Centres in Maputo and Chimoio. It is intended that part 

of the proceeds of these funds will be applied to eligible payments under the contract for Suply and Instalation 

of General Equipment for  Maputo and Chimoio Training Centres. 

2. The Electricidade de Moçambique (EDM) now invites sealed Bids from eligible Bidders for the construction and 

completion of Suply and Instalation of General Equipment for  Maputo and Chimoio Training Centres ("the 

Goods"). 

3. Interested eligible Bidders may obtain further information from and inspect the Bidding Documents at the office 

of EDM, Avenida Eduardo Mondlane, 20 Andar,  Nr 1352, Email: academy@edm.co.mz.  

4. A complete set of Bidding Documents may be purchased by interested Bidders on the submission of a written 

application to the above and upon payment request. On the adrees above mentioned 

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of 

AFD's Standard Bidding Documents: Procurement of Works. 

6. Bids must be delivered and will be oppened in the above adrees office acording to the following date and time as 

well as Bid Securit amountand validity. 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

DIRECÇÃO DA ACADEMIA  

Bid Number Bid Name Close date Open date 
Bid Security 

Amount [Eur] Validity 

IPC No: 01/02-TID
-EDM/DACA-

2022 

Medium Voltage -LAB 
(lot 1 -Maputo and Lot 
2 Chimoio) 

12-09-22 
 9:00 AM 

12-09-22 
9:05 AM 

Lot 1 – 310,00 
  

Lot 2 – 180,00 
120 Days 

IPC No: 03-TID-
EDM/DACA-2022 

Electrical Workshop 
(Maputo) 

12-09-22 
 11:00 AM 

12-09-22 
11:05 AM 

220,00 120 Days 

IPC No: 04-TID-
EDM/DACA-2022 

Mechanical-LAB 
(Maputo) 

12-09-22 
 02:00PM 

12-09-22 
02:05PM 

250,00 120 Days 

IPC No: 05-TID-
EDM/DACA-2022 

Cables and Insulation-
LAB 

13-09-22 
 9:00AM 

13-09-22 
9:05AM 

100,00 120 Days 

IPC No: 06-TID-
EDM/DACA-2022 

Electrical and 
Mechanical workshop 
(Chimoio) 

13-09-22 
 11:00AM 

13-09-22 
11:05AM 

250,00 120 Days 

IPC No: 07/08-TID
-EDM/DACA-

2022 

Electrical-LAB (lot 1 -
Maputo and Lot 2 
Chimoio) 

13-09-22 
 102:00PM 

13-09-22 
02:05PM 

Lot 1 – 3000,00 
  

Lot 2 – 2000,00 
120 Days 

IPC No: 9-TID-
EDM/DACA-2022 

Oil Testing-LAB 
(Maputo) 

14-09-22 
 9:00 AM 

14-09-22 
 9:05AM 

250,00 120 Days 

IPC No: 10/11-TID
-EDM/DACA-

2022 

ICT room  (lot 1 -
Maputo and Lot 2 
Chimoio) 

14-09-22 
 11:00 AM 

14-09-22 
11:05 AM 

Lot 1 – 175,00 
  

Lot 2 – 175,00 
120 Days 

IPC No: 12-TID-
EDM/DACA-2022 

Generation-LAB 
Chimoio 

14-09-22 
02:00 PM 

14-09-22 
02:05 PM 

5000,00 120 Days 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

Data: 03 de Agosto de 2022 

Nome do Projecto: Fornecimento e instalação de equipamentos de treinamento (laboratórios) e materiais didácticos para os 

Centros de Treinamento da EDM em Maputo e Chimoio. 

1. O Governo de Moçambique recebeu fundos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para cobrir custos de 

Fornecimento e instalação de equipamentos gerais, para os Centros de Treinamento da EDM, em Maputo e Chimoio. 

Pretende-se que parte dos recursos seja aplicada a pagamentos elegíveis nos termos do contrato de Fornecimento e 

instalação equipamentos de treinamentos (Laboratórios) e materiais didáticos para os Centros de Treinamento da 

EDM, em Maputo e Chimoio. 

2. A Electricidade de Moçambique (EDM) convida agora aos concorrentes a apresentarem propostas lacradas de 

licitantes elegíveis de equipamentos de treinamento (laboratórios) e materiais didácticos para os Centros de 

Treinamento da EDM, em Maputo e Chimoio ("os bens"). 

3. Os interessados e elegíveis concorrentes podem obter mais informações e os Documentos de Licitação (Cadernos de 

Encargos) nos escritórios da EDM, sita na Avenida Eduardo Mondlane/Av. Amílcar Cabral, 2º Andar, Nr 1352, ou por 

e-mail: academy@edm.co.mz, mediante apresentação de recibo de pagamento emitido pela EDM,  

4. Um conjunto completo de Documentos de Licitação pode ser adquirido por licitantes interessados na apresentação de 

um pedido por escrito ao correio electrónico acima e mediante o pedido no endereço do ponto acima. 

5. As disposições nas Instruções aos Licitantes e nas Condições Gerais de Contrato são as disposições dos Documentos de 

Licitação Padrão da AFD: Aquisição de Serviços de Obras. 

6. As propostas devem ser entregues e abertas no escritório acima, e devem ser acompanhadas pela Garantia Provisória 

nos termos da tabela abaixo: 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

DIRECÇÃO DA ACADEMIA  

Nº Concurso 
Objecto do 
Concurso 

Recepção de 
propostas Abertura de 

propostas 

Garantia Provisória 

Valor [Eur] Validade 

IPC No: 01/02-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Media Tensão 

12-09-22 

 9:00H 

12-09-22 

9:05H 

Lote 1 – 310,00 

  

Lote 2 – 180,00 

120 Dias 

IPC No: 03-TID-

EDM/DACA-2022 

Oficina de 
Electricidade 

12-09-22 

 11:00H 

12-09-22 

11:05H 
220,00 120 Dias 

IPC No: 04-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Mecânica 

12-09-22 

 14:00H 

12-09-22 

14:05H 
250,00 120 Dias 

IPC No: 05-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
isolamento de 
Cabos 

13-09-22 

 9:00H 

13-09-22 

9:05H 
100,00 120 Dias 

IPC No: 06-TID-

EDM/DACA-2022 

Oficina de 
Electricidade e 
Mecânica 

13-09-22 

 11:00H 

13-09-22 

11:05H 
250,00 120 Dias 

IPC No: 07/08-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Electricidade 

13-09-22 

 14:00H 

13-09-22 

14:05H 

Lote 1 – 3000,00 

  

Lote 2 – 2000,00 

120 Dias 

IPC No: 9-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Teste de Óleo 

14-09-22 

 9:00H 

14-09-22 

 9:05H 
250,00 120 Dias 

IPC No: 10/11-TID-

EDM/DACA-2022 

sala de informática 
e Comunicações 
(ICT) 

14-09-22 

 11:00 H 

14-09-22 

11:05 H 

Lote 1 – 175,00 

  

Lote 2 – 175,00 

120 Dias 

IPC No: 12-TID-

EDM/DACA-2022 

Laboratório de 
Geração 

14-09-22 

14:00 H 

14-09-22 

14:05 H 
5000,00 120 Dias 

8870

G. MACHAMBA, de 34 anos, decla-
rante que se encontra detido na Ca-
deia Central da Beira, recusou, ter-
ça-feira última, ter entregue uma 
AKM e de fazer parte do grupo que 
tentou raptar um empresário india-
no, nesta cidade, em Dezembro do 
ano passado.

As declarações foram feitas no 
terceiro dia de audição, na 6ª Secção 
do Tribunal Judicial da Província de 
Sofala (TJPS), que julga o caso. 

G. Machamba foi mencionado 
por um agente do Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC), 
em Sofala, no segundo dia de audi-
ção, ao ter afirmado que havia to-
mado conhecimento da existência 
de um indivíduo que responde num 
outro processo e que era proprietá-
rio de uma AKM que seria usada no 
rapto.  

Assim, o juiz da 6ª Secção do 
TJPS, Martinho Machiguere, soli-
citou a presença de G. Machamba 
como declarante no processo. Já na 
audição, este começou por negar 
todas as acusações que recaem sobre 
si.

“Não conheço estas pessoas e 
nunca conversei com elas. Fui preso 
em Quelimane porque fugia de um 
outro crime de roubo que cometi 
aqui na cidade da Beira e no mo-
mento da minha detenção encon-
traram uma arma que pertencia a 
um amigo meu”, defendeu-se. 

Acrescentou que estava hospe-
dado na residência do tal amigo, que 
também terá sido detido no mes-
mo dia. Quanto à arma, disse que a 
mesma não se destinava ao rapto.

Contou que só ouviu o nome de 
um dos integrantes do grupo em 

Maio do presente ano, depois de es-
tar detido, e que o roubo de que ele e 
o seu amigo são acusados aconteceu 
em Outubro do ano passado.

O cidadão em causa já foi conde-
nado a seis anos em 2015, igualmen-
te por crime de roubo. 

Outro declarante ouvido duran-
te o terceiro dia de audição foi um 
agente do SERNIC. Nas suas decla-
rações, contou que no âmbito do 
trabalho operativo e preventivo, as-
sociado a crimes de rapto e assaltos, 
tomou conhecimento, em finais do 
ano passado, da existência de um 
grupo com antecedentes criminais 
que pretendia raptar um cidadão na 
Beira.

“Depois da informação iniciámos 
com acompanhamento investiga-
tivo e daí foi possível deter M. Chi-
co. Feitas as perguntas, confessou 
que estavam a preparar um rapto e 
o mandante era M. Ayob”, lembrou.

Disse ainda que os visados pre-
tendiam alugar uma casa na zona da 
Manga para servir de cativeiro para a 
vítima e foi possível chegar a outros 
integrantes porque M. Chico confes-
sou. 

O agente contou que o SERNIC 
soube que G. Machamba se encon-
trava na Zambézia porque sabia que 
estava sendo procurado e trazia con-
sigo uma arma de fogo que seria usa-
da no rapto. 

No uso da palavra, o juiz Martinho 
Machiguere defendeu que a justiça 
não pode ser feita às pressas, por isso 
remarcou o julgamento para o pró-
ximo dia 9 de Agosto, para ter tempo 
para ouvir o último declarante, que 
também é agente do SERNIC, ao que 
seguir-se-ão as alegações finais. 

T
RÊS processos crimi-
nais sobre o abate ilegal 
de mangal na zona cos-
teira da cidade da Beira 
estão a correr os seus 

trâmites na Procuradoria, na 
sequência de uma fiscaliza-
ção conjunta entre os Serviços 
Provinciais das Actividades 
Económicas e o Ministério 
Público.

Os indiciados encontram-
-se em liberdade condicional, 
mediante o pagamento de 
uma caução e termos de iden-
tidade e residência. Foram 
surpreendidos em flagrante 
a usarem estacas de man-
gal para suportar lajes de três 
edifícios em obras em alguns 
bairros da cidade.

O chefe da Fiscalização de 
Pesca nos Serviços Provinciais 
das Actividades Económicas, 
César Maphossa, que deu esta 
informação, recordou que 
esta é uma prática punível 
pela Lei de Florestas e Fauna 
Bravia em vigor no país.

Trata-se da destruição do 
ecossistema de mangal que, 
nas suas palavras, constitui  
crime ambiental, cujo com-
bate conta igualmente com a 
activa participação da Polícia 
Lacustre e Costeira, Polícia 
de Protecção dos Recursos 
Naturais, entre outros secto-
res do Estado com interesses 
nesta matéria.

Maphossa lembrou que 
em ocasiões anteriores alguns 
prevaricadores foram leva-
dos à barra do tribunal, tendo 

Procuradoria processa
por crimes ambientais

TENTATIVA DE RAPTO

Declarante recusa
ter entregue arma

 Estacas de mangal alimentam os mercados da cidade

sido punidos exemplarmente.
Apurámos que reduziu, 

de forma substancial, a ven-
da de estacas de mangal para 
uso em obras de construção 
civil nos mercados da cidade, 
designadamente Bazar Fili-
pe, Munhava, Vila-Massane, 
Inhamizua, Praia-Nova, Ma-
curungo, Chingussura, entre 
outros.

A fonte sustentou que a 
exploração massiva do man-
gal afecta negativamente a 
protecção, crescimento e 
fornecimento de matéria or-
gânica para alimentação das 
espécies marinhas, como o 
peixe e mariscos.  

“Sem mangal não há pei-
xe”, acentuou Maphossa, 
adiantando que não obstante 

a falta de estudos científicos 
sobre o assunto há outros 
factores que intervêm direc-
tamente neste declínio, no-
meadamente o uso de artes 
nocivas e as mudanças climá-
ticas.

Por isso, apelou à comu-
nidade costeira no sentido de 
colaborar positivamente con-
tra o abate indiscriminado do 

mangal como assunto do seu 
próprio interesse.  

“Vamos explorar o man-
gal de forma sustentável para 
que não seja devastado, mas o 
maior problema é o corte para 
o negócio, principalmente 
de estacas para a construção, 
pois é uma atitude contrária 
à gestão deste recurso flores-
tal”, sustentou. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A POPULAÇÃO de Mpandeia, 
no distrito de Sussundenga; 
Mavonde e Chinhambudzi em 
Manica; Chicuvu e Rica em 
Macate e Heróis Moçambica-
nos, Nhamadjessa, Hombwa e 
Chissui, em Chimoio  na pro-
víncia de Manica, debate-se 
com a insuficiência de hospi-
tais e escolas.

Os residentes destas re-
giões são obrigadas a percorrer 
longas distâncias para alcan-
çar estes serviços públicos. A 
preocupação foi apresentada à 
governadora Francisca Tomás, 
durante a sua recente visita de 
trabalho aos três distritos, in-
tegrada na governação aberta 
com intuito de avaliar o de-
sempenho dos governos locais 
e a participação da população 
na produção agro-pecuária.

Nos encontros, os residen-
tes das povoações lamentaram 
as longas distâncias que conti-
nuam a percorrer para encon-
trar um centro de saúde ou es-
tabelecimento de ensino.

Araújo Manuel, do bair-
ro Heróis Moçambicanos, em 

Chimoio, disse que a popu-
lação é obrigada a se deslocar 
até ao centro da cidade para 
encontrar um hospital ou uma 
escola sobretudo para o segun-
do ciclo, o que não abona os 
munícipes. Nas noites, segun-
do ele, o sofrimento aumenta, 
sendo necessário dinheiro para 
alugar táxi.

Bernardo Feijão, de Sus-
sundenga,  defendeu o dese-
nho de estratégias e políticas 
concretas que visam expandir 
os serviços básicos, no caso 
vertente as unidades sanitárias 
e escolas secundárias do se-
gundo ciclo.

“Na comunidade onde 
moro a população lamenta o 
facto de não ter dinheiro para 
custear despesas de transpor-
te ir ao hospital. Os doentes 
crónicos e mulheres grávidas 
são as que enfrentam mais di-
ficuldades”, disse.

A fonte acrescentou ainda 
que “várias mulheres grávidas 
já deram luz na estrada, facto 
que propicia o aumento da taxa 
de mortalidade infantil na pro-

víncia”.
Manuel Zacarias, jovem 

empreendedor do posto ad-
ministrativo de Mavonde, dis-
trito de Manica, disse que há 
insuficiência de concursos para 
emprego, falta de acesso à ha-
bitação e financiamento as ini-
ciativas juvenis.

A governadora assegurou 
que o país está a mobilizar re-
cursos para expandir as infra-
-estruturas públicas ao nível 
dos postos administrativos, 
localidades e zonas urbanas, 
realçando que as atenções es-
tão viradas aos bairros de reas-
sentamento para responder ao 
processo de desenvolvimento.

Tomás disse que a eclosão 
da pandemia da Covid-19, a 
conjuntura sócio-económica, 
os ataques dos homens resi-
duais da Renamo e o terrorismo 
em Cabo Delgado, são entraves 
que contribuíram negativa-
mente para o progresso da pro-
víncia, pois as adversidades 
não ajudaram ao Governo a 
priorizar a construção de infra-
-estruturas.

A MELHORIA das taxas e práticas de aleitamento 
materno requer acção por parte de múltiplos acto-
res como o Governo, unidades sanitárias, profissio-
nais de saúde, empresas, sociedade civil e a comu-
nidade.

O alerta é das organizações internacionais que 
trabalham na área da Saúde e Criança, no quadro 
das celebrações da Semana Mundial de Aleitamen-
to Materno, que decorre este ano de 1 a 7 de Agosto.

Em comunicado, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para 
Infância (UNICEF) defendem que todos interve-
nientes têm uma oportunidade de acelerar, fazer 
investimentos inteligentes e compromissos para 
enfrentar a crise global de desnutrição. 

De acordo com estas entidades, é preciso que o 
Governo e parceiros demonstrem acção, assumindo 
compromissos tangíveis no sentido de uma promo-
ção, protecção e apoio total e eficaz do aleitamento 

materno.
“O aleitamento materno é fundamental para a 

implementação efectiva de estratégias de desenvol-
vimento sustentável, especialmente em um mundo 
pós-pandemia, pois melhoria da nutrição, garante 
a segurança alimentar e reduz as desigualdades en-
tre e dentro dos países”, lê-se no documento en-
viado ao “Notícias”.

A nota refere que a Covid-19 mudou significa-
tivamente a forma como o apoio à amamentação 
é prestado, onde muitas mães tiveram receio de 
amamentar seus bebés por medo de infectá-los. 

Por outro lado, as regras de distanciamento físi-
co significaram menos contactos para alguns pais, 
resultando em menos conhecimento e oportunida-
des para aconselhamento em amamentação. 

Acrescenta que alguns países implementaram 
políticas não baseadas em evidências, como separar 
bebés de suas mães e desencorajaram a amamenta-

ção na suspeita de Covid-19.
“Além disso, o apoio no aleitamento de grupos 

de pares da comunidade não estava acessível aos 
pais que precisavam de ajuda por causa de contacto 
social restrito”, acrescenta.

Este ano, a semana de aleitamento materno de-
corre sob o lema “Fortalecer a Amamentação: Edu-
cando e Apoiando” e foca a atenção e o papel que 
todos devem desempenhar no apoio à iniciativa a 
todos os níveis. 

Em Moçambique, baseado nas directrizes OMS, 
as mães que amamentam, são encorajadas a receber 
as doses das vacinas contra a Covid-19, incluindo a 
de reforço quando chega a altura.

“O aleitamento materno proporciona às crian-
ças o melhor começo de vida. É a melhor fonte de 
nutrição para o bebé, reforçando o desenvolvimen-
to do cérebro com benefícios para toda a vida e para 
o bebé”, sublinha.

UM homem de 83 anos perdeu a vida devido 
à Covid-19, na província de Sofala, segundo 
dados avançados ontem, pelo Ministério da 
Saúde (MISAU) que apontam ainda para o 
registo de 22 novas infecções.

Com o óbito, subiu para 2216 o cumula-
tivo de vítimas causadas pela doença desde 
a sua eclosão em Março de 2020.

Os casos foram detectados em 604 
amostras submetidas à testagem nos labo-
ratórios nacionais de virologia, indicando 
uma positividade de 3,64 por cento e uma 
proporção acumulada de 16,76.

Entre os infectados, há a destacar uma 
criança de quatro anos e um idoso de 83 
anos que se encontram a cumprir isolamen-
to domiciliar.

Um comunicado do MISAU revela que 
dois indivíduos tiveram alta hospitalar, no 

Niassa, sem registo de novo internamento, 
permanecendo sob cuidados médicos qua-
tro doentes na cidade de Maputo.

Mais 40 infectados foram declarados li-
vres da doença, 20 dos quais na província de 
Tete, seguida de Niassa e Maputo província 
com 15 e cinco curados, respectivamente. 
O número de casos activos está agora fixado 
em 256 indivíduos.

Entre terça-feira e ontem, não hou-
ve novos vacinados contra a Covid-19, 
mantendo em 13,17 milhões o número de 
pessoas imunizadas com pelo menos uma 
dose. Até ontem, 14,61 milhões estavam 
completamente vacinadas e 561.683 ti-
nham a imunidade restaurada com a dose 
de reforço.

A taxa de cobertura vacinal continua fi-
xada em 96,1 por cento.

A 
CONSTRUÇÃO de 
hospitais, escolas, es-
tradas e pontes deve 
obedecer, na sua con-
cepção, técnicas que 

sejam resilientes às calamida-
des naturais, para evitar a sua 
destruição em caso de ocor-
rências de ventos fortes, chu-
vas  intensas ou depressões 
tropicais.

A ideia foi defendida, on-

tem, pela esposa do Presiden-
te da República, Isaura Nyusi, 
depois de inaugurar o primeiro 
centro de saúde da localidade 
de Cupo, distrito de Funha-
louro, em Inhambane.

A Primeira-dama disse 
que as novas infra-estruturas 
sociais ou a reconstrução das 
que foram destruídas face à 
ocorrência de desastres natu-
rais, devem ter em conta a ne-

cessidade de serem adaptadas 
às mudanças climáticas.

Isaura Nyusi disse, na oca-
sião, que a inauguração do 
centro de saúde constitui um 
marco importante na vida da 
população local, que antes 
percorria cerca de 42 quiló-
metros para localidade de Ma-
vume ou 92 quilómetros para 
a vila-sede distrital de Funha-
louro, para ter acesso a cuida-

dos médicos.
Acrescentou que a apro-

ximação de unidades sanitá-
rias junto às comunidades se 
enquadra na política de alar-
gamento dos serviços de saú-
de para a redução dos índices 
de morbimortalidade, com 
maior enfoque para mulheres 
e crianças

“Com esta unidade sanitá-
ria esperamos reduzir os casos 

TRINTA trabalhadores da Transmaritima, na pro-
víncia da Zambézia, estão, desde domingo último, 
em vigília nas instalações da empresa reivindican-
do o pagamento de seis meses de salário atrasado e 
indemnizações. 

Os colaboradores tomaram a decisão de se 
concentrar no interior da empresa como forma de 
pressionar a direcção a responder às suas preocu-
pações, depois de ter fracassado o diálogo entre as 
partes. 

Os manifestantes disseram que, no início do 
ano, receberam um pré-aviso sobre despedimento 
colectivo devido à alegada incapacidade da Trans-
maritima em continuar com a massa laboral em re-
sultado de dificuldades financeiras. 

Revelaram que, depois do aviso não houve se-
guimento, daí que decidiram fazer vigília dentro da 

empresa, de onde só sairão depois da resolução das 
suas reivindicações. Os trabalhadores estão dividi-
dos em grupos que observam horários para rendi-
ção, ou seja, enquanto um grupo fica em casa no 
período da noite o outro permanece no local. 

A direcção da empresa preferiu não se pronun-
ciar sobre o assunto e justifica que a matéria já está 
sob alçada do governo. 

O inspector de Trabalho na Zambézia, Almei-
da Juga, disse que a empresa está sem capacidade 
para pagar salários e esforços estão sendo envida-
dos para solucionar o imbróglio. Apelou à calma e 
disse que há vários sectores que estão a trabalhar a 
fim de encontrar uma resposta, sem avançar datas 
para o efeito. 

Entretanto, a secretária de Estado na Zambézia, 
Judith Mussacula diz que o assunto está sendo mo-

nitorado pelos órgãos de governação descentrali-
zada e pede calma aos trabalhadores. 

Actualmente, a Transmaritima não tem qual-
quer embarcação a operar para garantir a receita 
para pagar salários. Recentemente, o governo sus-
pendeu a reabilitação o batelão Lua Lua que asse-
gurava a ligação entre Quelimane e Chinde. 

A gestão do batelão mostrava-se insustentável 
devido ao elevado consumo de combustível. Dados 
em poder do “Notícias” indicam que a embarcação 
consumia mais de 400 litros por viagem e mesmo a 
quantidade alocada para reanimar a empresa esgo-
tou em menos de três meses. 

Deste modo, o transporte de pessoas e bens en-
tre Quelimane e Chinde está interrompido, há seis 
meses, o que afecta a vida de muitas pessoas que 
pretendem se deslocar para os dois pontos.

A ACTIVISTA social e presidente da FDC, Graça 
Machel, disse que o programa “Viva Mais” orien-
tado para o combate às uniões prematuras e HIV/
SIDA nas comunidades e em implementação na 
província de Nampula com o apoio da sua funda-
ção, deve trazer resultados palpáveis que contri-
buam para o desenvolvimento do país.

Graça Machel falava na Escola Secundária de 
Muatala, arredores da cidade de Nampula, a um 
grupo de raparigas e rapazes beneficiários do 
projecto, no início da visita que realiza desde on-
tem a este ponto do país. A activista afirmou que 
o sucesso do combate às uniões prematuras passa 
pela colaboração dos pais e líderes comunitários 
que, segundo ela, são um dos principais incen-
tivadores desta prática que compromete o futuro 
daquela faixa etária.  

Disse que os resultados tangíveis que se es-
peram do programa dependerão também da co-
ragem dos beneficiários de dizer “não” às uniões 
prematuras, mesmo que sejam aconselhados 
pelos pais e líderes comunitários a se envolverem 
neste tipo de crime. 

“As uniões forçadas agravam os problemas da 
pobreza no país, porque impedem crianças de ir à 
escola estudar para dominar a ciência e a técnica, 
e com esses conhecimentos desenvolver o nosso 

país”, anotou. 
O representante do governo da província de 

Nampula na ocasião, Rafael Tarcísio, destacou o 
facto de a FDC estar empenhada na implemen-
tação de vários projectos virados para o engran-
decimento na região, em coordenação com as 
autoridades locais. 

Na província de Nampula, o programa “Viva 
Mais” abrange 51 estabelecimentos de ensino, 
sendo 36 primários e os restantes secundários, 
em 14 distritos, beneficiando mais de 735 rapa-
rigas e rapazes. O projecto defende, não só os 
direitos das raparigas, mas também potencia o 
desenvolvimento das camadas vulneráveis, nas 
suas actividades. 

Dentre as várias metas traçadas pelo progra-
ma, aponta-se a criação de mais cantinhos esco-
lares na província, o que ajudará na abordagem 
da questão da sexualidade das raparigas.

Ainda ontem, Graça Machel manteve encon-
tros com o governador Manuel Rodrigues e o se-
cretário de Estado na província, Mety Gondola, 
respectivamente, além de dialogar com a comu-
nidade do bairro de Namicopo. Hoje, a presiden-
te da FDC escala o distrito de Mogovolas, onde 
vai manter um encontro com os beneficiários do 
programa “Spotlight”.

DEFENDE PRIMEIRA-DAMA

Infra-estruturas sociais 
devem ser mais resilientes

Isaura Nyusi, acompanhada pelo ministro da Saúde, após inaugurar o Centro de Saúde de Cupo

de mortalidade materno-in-
fantil  e a distância percorrida 
pelas comunidades à procura 
dos cuidados médicos”, disse.

O centro de saúde do tipo 
II vai beneficiar mais de três 
mil pessoas da localidade de 
Cupo, e uma parte da popu-
lação do distrito de Chigubo, 
em Gaza. A sua edificação está 
orçada em mais de 17 milhões 
de meticais, financiados pelo 
governo da Suécia, através do 
programa “LOCAL”.

A infra-estrutura contem-
pla, atendimento externo, 
maternidade, dois sanitários, 
lavandaria, fossa biológica, 
casas para pessoal técnico, 
uma casa de espera de mulher 
grávida, farmácia e um depó-
sito de medicamentos. Inclui 
ainda uma torre de pressão, 
três fontenários para o centro 
de saúde, sede da localidade e 
a escola primária.

Iniciadas em agosto de 
2020, as obras foram execu-
tadas pela Yuna Construções, 
empreiteiro e fiscalizadas pelo 
Victor Silva Eugénio.

O Ministro da Saúde, Ar-
mindo Tiago, disse que, no 
âmbito da aproximação e me-
lhoria dos serviços médicos, 
entraram em funcionamento  
em todo país 30 unidades sa-
nitárias e outras 25  estão em 
obras e serão concluídas ainda 
este ano.

Hospitais e escolas longe 
de responder à demanda

 Falta de hospitais e escolas tiram sono à população de Manica

EM VIGÍLIA NA TRANSMARÍTIMA

Trabalhadores reivindicam 
salários e indemnização RECOMENDA GRAÇA MACHEL

Programa “Viva Mais” deve 
trazer resultados concretos

Mais um óbito
e 22 casos de Covid-19

REDUÇÃO DA DESNUTRIÇÃO

É preciso investir no aleitamento materno

A TAXA do aleitamento materno, na 
província de Gaza, está muito aquém 
das expectativas do sector da Saú-
de, situando-se em 23 por cento.

A informação foi avançada, ontem, 
na cidade de Xai-Xai, pela governa-
dora de Gaza, Margarida Chongo, no 
lançamento da semana do aleitamento 
materno. 

A governante referiu que Gaza ain-
da está muito longe de atingir os ní-

veis desejados, a julgar pelos números 
apresentados ao nível nacional, cer-
ca de 41 por cento.

Segundo a governadora, a meta 
global até 2030 é de pelo menos asse-
gurar que 70 por cento dos bebés se-
jam devidamente amamentados. 

Para o alcance da meta, segundo 
referiu, será necessário uma conjuga-
ção de esforços, incluindo “a promo-
ção da equidade do género, direitos 

laborais, nutrição e saúde meio am-
biente de desenvolvimento económi-
co”.

A governante lembrou que o leite 
materno é o melhor e mais comple-
to alimento para o bebé, uma vez que 
reduz o risco de doenças. O evento in-
cluiu uma palestra e entrega de bens a 
crianças recém-nascidas. 

Entretanto, em apoio às iniciati-
vas do Governo, a Fundação Pascoal 

Bié ofereceu um enxoval ao primeiro 
bebé do dia, no Hospital Provincial de 
Xai-Xai.

Segundo o patrono da iniciativa, a 
acção social surge como um contribu-
to para o incentivo ao aleitamento ma-
terno e apoio às crianças carenciadas. 
Neste âmbito, lembrou que em Xai-
-Xai e Mandlakazi foi doado material 
escolar para diversas crianças e garante 
cesta básica para famílias carenciadas.

Gaza aquém das metas nacionais

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Quinta-feira, 4 de Agosto de 2022

PUBLICIDADE

6377

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

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

Secção 1 - Informações sobre a instituição 

A CARE Internacional em Moçambique é uma organização não governamental Humanitária 

e de Desenvolvimento que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à 

emergência, Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, 

como agricultura, água, saneamento e higiene, género, microcrédito e poupança, saúde- 

materna e reprodutiva,  HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 - Convite para:

Como parte do projecto financiado pela União Europeia Ajuda Humanitária (ECHO), a CARE 
lança um edital para fornecimento de Shelter Type B Kits e Wash Kits que deverão ser en-

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

ções constantes no caderno de encargos:

Secção 3 - Levantamento de Caderno de encargos

Os fornecedores interessados poderão obter mais informações, incluindo o Caderno de 
encargos no endereço:

Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo, na Rua para O Palmar, nº 50, 

cidade de Maputo, durante o horário normal de expediente, de quarta-feira, 27 de Julho a 

terça-feira, 9 de Agosto, das 8.00 às 16.30 horas. Assim como por email, para 

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

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

O prazo do levantamento do caderno de encargos será até ao dia 5 de Agosto de 2022, 

pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 9 de Agosto de 

2022, pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderão contactar a CARE Internacional – Moçambique, através 

do endereço electrónico carla.dasilva@care.org e Grace.moyo@care.org
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F
OI lançada ontem, 
no Centro de Refu-
giados de Maratane, 
distrito de Nampula, 
a semana mundial do 

aleitamento materno, numa 
cerimónia dirigida pela es-
posa do Secretário do Estado 
na província, Ana Gondola.

Na ocasião, as autorida-
des da Saúde referiram-se 
à importância do aleita-
mento materno, indicando 
que amamentar o bebé nos 
primeiros seis meses de 
vida  protege os recém-nas-
cidos de doenças. 

O leite materno é tido 
como a primeira vacina do 
bebé e também responsável 
pela criação e fortificação do 
laço entre mãe e filho, de-

sencorajando-se, assim, a 
utilização de mamadeiras, 
que podem concorrer para 
contrair doenças e morte.

Na sua intervenção, a 
esposa do secretário de Es-
tado, Ana Gondola, afirmou 
que o aleitamento materno é 
a primeira fonte de nutrição 
dos bebés para o alcance do 
desenvolvimento físico e fi-
siológico. Recordou às mães 
que o leite materno contém 
todas as proteínas seguras, 
água e açúcar para o cres-
cimento saudável e, conse-
quentemente, uma vida sem 
dificuldades. 

Acrescentou que ele é um 
alimento natural, barato e 
sem químicos. Ana Gondola 
recordou que seis milhões de 

crianças no mundo, segundo 
dados da UNICEF, estão a ser 
salvas a cada ano, devido ao 
aumento do aleitamento ma-
terno exclusivo. 

Falando especificamente 
da província de Nampula, a 
esposa do secretário de Esta-
do reconheceu o esforço das 
autoridades da saúde em me-
lhorar a taxa do aleitamento 
exclusivo, até aos seis meses 
de idade. Renovou o compro-
misso do Governo na protec-
ção e promoção da amamen-
tação, pois é a principal fonte 
de desenvolvimento infantil. 

Por seu turno, Baissane 
João, representante da UNI-
CEF em Nampula, parceiro 
estratégico do Governo no 
combate a várias endemias, 

comprometeu-se a mobili-
zar mais recursos e esforços, 
com o objectivo de difundir 
mensagens sobre a impor-
tância de amamentar o bebé 
com leite exclusivo da mãe.   

Mães que estiveram no 
acto prometeram amamen-
tar os seus bebés, seguindo 
rigorosamente as recomen-
dações e o apelo do Governo 
e das organizações sociais, de 
forma a melhorar e garantir a 
saúde dos seus bebés. A se-
mana mundial do aleitamen-
to materno decorre de 1 a 7 de 
Agosto, e celebra-se sob lema 
“Fortalecer a Amamentação, 
Educando e Apoiando”. 

Na ocasião, foram entre-
gues enxovais aos primeiros 
dois bebés do dia.

Reafirmada importância 
do aleitamento materno

Momento do lançamento da semana do aleitamento materno em Maratane

A MULHER violentada, no 
mês passado, no bairro de 
Mutauanha, pelo marido que 
está ao serviço da Academia 
Marechal Samora Machel já 
foi entregue aos cuidados 
dos pais, em Cabo Delgado, 
graças à intervenção da As-
sociação Moçambicana de 
Mulheres e Apoio a Raparigas 
(OPHENTA), que pressionou 
os “militares” a agirem em 
defesa da vítima, nomeada-
mente na reposição dos seus 
direitos.

Segundo apurámos de 
Marlene Julane, colabora-
dora da organização, que 
falava em representação da 
respectiva presidente, como 

uma das medidas contra o 
agressor, a Academia Militar 
instaurou um processo disci-
plinar que corre os seus trâ-
mites legais. Julane revelou, 
entretanto, que o caso está 
no tribunal, aguardando o 
julgamento.

Acrescentou que a deci-
são de encaminhar a vítima 
aos seus pais, em Cabo Del-
gado, foi tomada como forma 
de proteger a mulher, que 
está na fase de gestação. O 
casal dividiu os bens adqui-
ridos, sendo que maior parte 
destes foi para a vítima, con-
siderada a mais prejudicada 
neste processo.

A OPHENTA diz que con-

tinua atenta ao desfecho do 
caso, defendendo, para já, 
a responsabilização crimi-
nal do agressor. Entretan-
to, Marlene Julane disse que 
muitas mulheres têm pro-
curado os serviços prestados 
pela associação para a de-
núncia de vários casos, fruto 
do trabalho dos activistas em 
todos os bairros da cidade de 
Nampula, em colaboração 
com os líderes comunitários.

Apelou, no entanto, a 
todas mulheres vítimas de 
violência a procurarem as 
autoridades para denunciar, 
de forma a se livrarem dos 
maus-tratos a que estão su-
jeitas.

VIOLENTADA PELO MARIDO MILITAR

Mulher entregue aos pais

O CONSELHO Municipal de 
Nampula acaba de receber 
um donativo, constituído por 
diverso material informático, 
da Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimen-
to Internacional (USAID), 
através do seu programa de 
fortalecimento à governação 
local “LOGOS”, para acelerar 
a gestão financeira e garantir 
rapidez no processamento de 
expediente.

O programa, lançado em 
2021, é avaliado em cerca de 
19 milhões de dólares (1,2 mil 
milhões de meticais), e visa 
reforçar a governação local, 
melhorar os serviços públi-
cos e aumentar a eficácia, 
transparência e responsabi-
lidade do Governo para com 
os cidadãos. É nesta perspec-
tiva que a USAID usou parte 
do orçamento para financiar 

o equipamento informático 
em questão. 

Faz parte do programa a 
assistência técnica, forma-
ção e apoio para o reforço da 
governação económica, bem 
como a melhoria da capaci-
dade local de prestação de 
serviços primários de saúde, 
educação, água e saneamen-
to. 

Falando no acto de en-
trega do donativo, o director 
daquele programa, Silvestre 
Baessa Filipe, afirmou que 
o material informático está 
equipado do sistema de ges-
tão autárquica, desenvolvido 
pelo Centro de Desenvolvi-
mento de Sistemas de Infor-
mação de Finanças (CEDSIF), 
uma instituição do Ministé-
rio das Finanças.

O mesmo permite aos 
municípios realizar opera-

ções de pagamentos, gestão 
de receitas dentro de uma 
plataforma segura e susten-
tável. Silvestre Filipe disse 
esperar melhorias na gestão 
financeira, pois, segundo ele, 
este é um desafio de todos os 
municípios e, de modo parti-
cular,  o de Nampula.

O presidente do Conselho 
Municipal, Paulo Vahanle, 
que recebeu o equipamen-
to, considerou-o uma mais-
-valia, na medida em que 
permitirá maior controlo do 
sistema de pagamentos, das 
fontes de receitas, o seu des-
tino e como estão a ser ma-
nuseadas.

Acrescentou que, ante-
riormente, os funcionários 
municipais trabalhavam com 
dificuldades, pois a tramita-
ção de expediente era demo-
rada.

USAID apoia município 
com material informático

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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OS órgãos autárquicos nos cinco mu-
nicípios da província de Inhambane são 
desafiados a fazerem de tudo, e de forma 
proactiva, para acelerar a implementa-
ção dos planos quinquenais com vista a 
manter a confiança dos munícipes.

As cinco autarquias que esta provín-
cia tem são cidades de Inhambane, da 
Maxixe e de Vilanculo, e as vilas de Mas-
singa e Quissico, todos eles administra-
dos pela Frelimo. Este apelo foi lançado 
recentemente pelo primeiro-secretário 
do Comité Provincial da Frelimo, João 
Muchine, durante um encontro de ava-
liação do desempenho dos municípios 
naquele ponto do país.

Lembrou que a verdadeira avaliação 
do trabalho é feita pelos eleitores, que 
são os munícipes que votaram nos mani-
festos, cabendo aos gestores autárquicos 
explorar o tempo que falta para o fim do 
mandato e cumprir as promessas feitas.

“Estamos aqui apenas para vos recor-
dar que devem fazer o que prometeram. 

O povo vê o que está a ser feito e ainda se 
lembra do que lhe foi prometido, e vai 
avaliar, próximo ano, nas urnas”, dis-
se João Muchine, frisando que a melhor 
campanha eleitoral da Frelimo é a obra 
feita e não apenas promessas.

A reunião serviu para avaliar a im-
plementação dos programas, sobretudo 
no que diz respeito ao abastecimento de 
água, energia eléctrica, vias de acesso, 
saúde e educação, produção de alimen-
tos, entre outras áreas.

Por seu turno, Zaida Matola, chefe do 
Departamento de Formação e Quadros 
no Comité Central, apontou a integrida-
de na administração como um dos pilares 
do processo de governação descentrali-
zada. 

Disse ainda que a auscultação e 
prestação de contas contribuem para a 
gestão autárquica mais transparente e 
participativa e enriquecem a democra-
cia, participação e inclusão de todos os 
munícipes, bem como a consolidação da 

unidade nacional e da paz.
“É incontestável o papel de todos 

na promoção da economia local e na 
valorização dos recursos e oportunida-
des locais, no ordenamento territorial, 
requalificação dos espaços urbanos, 
saneamento do meio, segurança, des-
porto, promoção da cultura e demais ac-
ções que visem engrandecer o povo e os 
munícipes da província de Inhambane”, 
comentou. Para Zaida Matola, é nas zo-
nas com autarquias onde se registam ní-
veis elevados de pobreza, sobretudo nas 
famílias vulneráveis e de desemprego no 
seio de jovens, por isso desafiou os ges-
tores para redobrarem esforços visando 
reverter o cenário.

A ocupação desordenada nas cidades 
é outro desafio que afecta a prestação de 
serviços indispensáveis para a melhoria 
das condições de vida dos munícipes, 
especificamente no abastecimento de 
água, fornecimento de energia eléctrica e 
saneamento do meio.

Quinta-feira, 4 de Agosto de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO (DL)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 2 do artigo 
64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos objectos dos Concursos abaixo indicados: 

Nº de 
Ordem

Nome do 
Concorrente Objecto de Concurso Valor incluindo 

IVA

1 DATACEL, LDA Aquisição de material informático 386.334,00MT

2 SMARTA SERVIÇOS, 
LDA

Contratação de serviços de impressão em 
rede 2.383.992,00MT

3 BELLA MAPIKWA 
SBRAY, EI

Contratação de serviços de arrendamento 
de sala de conferências para realização de 
seminários e outros eventos na Praia do 

Bilene

180.000,00MT

4 AUTO RALLY, LDA Contratação de serviços de reparação e 
reparação de viaturas gerais da instituição 1.100.000,00MT

5 PONTA VIEW HOTEL
Contratação de serviços de arrendamento 
de sala de conferências para realização de 

seminários e outros eventos na Ponta d’Ouro
300.000,00MT

6 MARTA ESTEVÃO 
NELSON MAPILELE

Contratação de serviços de arrendamento de 
imóvel para habitação 4.680.000,00MT

7 SOCIEDADE DO 
NOTÍCIAS, SA Fornecimento de jornais Notícias diários 450.000,00

8
SEGURADORA 

INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA

Contratação de seguro de viagem terrestre 
para funcionários e estudantes da instituição 300.000,00MT

9 MEDIACOOP, SA Fornecimento de 4 (quatro) jornais semanais 17.600,00MT

Maputo, Agosto de 2022

Prof.ª Doutora Marisa Guião de Mendonça

        (Vice – Reitora para Administração e Recursos)
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Faz saber que correm seus termos legais uns Autos de 
Acção Sumária, registados sob número trinta e sete, 
barra primeira barra dois mil e vinte e dois, em que 
é autora EMOSE (EMPRESA MOÇAMBICANA DE SE-
GUROS) SA e réus: GLOBAL ALLIANCE SEGUROS, SA, 
RAIMUNDO VASCO NHACATEMBO, EMPRESA TCT-IN-
DÚSTRIA FLORESTAIS, LDA, nos quais, por este meio é 
citado o réu acima indicado (Raimundo Vasco Nhacat-
embo), para, no prazo de 10 (dez) dias, finda a dilação de 
20 (vinte) dias, contestar, querendo, os factos constantes 
da petição inicial, nos termos do artigo 783º do CPC, cuja 
cópia da mesma se encontra disponível no Cartório desta 
Secção à disposição do citado, durante as horas normais 

de expediente. Para constar se lavrou o presente anúncio, 
que será publicado nos jornais mais lidos na praça e vão 
ser fixados editais nos locais legalmente determinados 
por lei.

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

O Juiz Substituto da Secção
Dr. Graciano Mabua

O Escrivão de Direito
Eusébio Momade Escamade 104

A 
PROCURADORIA-
-GERAL da República 
(PGR) pede ao Pro-
vedor de Justiça a re-
messa de participações 

submetidas pelos cidadãos 
à sua instituição em que se 
queixam de casos de corrup-
ção e outros comportamentos 
relacionados com o mau fun-

cionamento da administração 
pública.

A solicitação foi feita pela 
procuradora-geral, Beatriz Bu-
chili, na abertura do seminário 
de engajamento estratégico 
entre o  Gabinete do Provedor 
de Justiça e a PGR, que teve lu-
gar terça-feira em Maputo.

Destacando que a corrup-

ção afecta o desenvolvimento 
do país, Beatriz Buchili dis-
se que a colaboração entre a 
sua instituição e o Gabinete 
do Provedor de Justiça é rele-
vante, pois este órgão aprecia 
casos que lhes são submetidos 
e produz pareceres e recomen-
dações aos órgãos competentes 
para reparar ou prevenir ilega-

lidades.
Frisou que a actividade do 

Provedor de Justiça só pode 
ser efectiva quando comple-
mentado com a intervenção 
do Ministério Público, que tem 
a competência de representar 
o Estado junto dos tribunais e 
defender interesses que a lei 
determina.

PGR e Provedor
alicerçam colaboração 
contra corrupção

Lembrou ainda que é com-
petência da Procuradoria-
-Geral da República contro-
lar a legalidade, os prazos das 
detenções, dirigir a instrução 
preparatória dos processos-
-crime, exercer a acção penal 
e, entre outros, assegurar a de-
fesa jurídica dos menores au-
sentes e incapazes.

Beatriz Buchili ressalvou 
ainda que há o dever de con-
tinuar a incutir nos titulares de 
cargos, funcionários e agentes 
de Estado e outros actores da 
sociedade a noção de respon-
sabilidade de colaboração com 
o Gabinete do Provedor de Jus-
tiça.

Por seu turno, o Provedor 
de Justiça, Isaque Chande, disse 
que o seu órgão não está alheio 
ao combate à corrupção, pelo 
que continuará a colaborar e a 
remeter ao Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC) 
sempre que cidadãos apresen-
tarem queixas sobre este tipo 
de actos.

Saudou o Ministério Públi-
co pela sua actuação determi-
nada no combate à corrupção, 
mal cujo impacto económico e 
social é, disse, incalculável.

“Saudamos, igualmente, as 
medidas tomadas pelo Conse-
lho Superior da Magistratura 
do Ministério Público no com-
bate aos comportamentos des-
viantes que culminaram com a 
expulsão de alguns magistra-
dos”, indicou Isaque Chande.

PGR e Provedor de Justiça unidos no combate à corrupção

EM CONSELHO COORDENADOR

MICO reflecte sobre paz
unidade e reinserção social
O MINISTÉRIO dos Comba-
tentes (MICO) realiza hoje e 
amanhã, em Moatize, provín-
cia de Tete, o seu XIII Conselho 
Coordenador, numa altura em 
que os desafios sobre a melho-
ria das condições de vida dos 
combatentes são cada vez mais 
prementes para o sector.

Sob o lema “MICO, Firme 
na Reinserção Socioeconómica 
do Combatente, Paz e Unidade 
Nacional”, o encontro será di-
rigido pela titular da pasta dos 
combatentes, Josefina Mpelo, e 
vai juntar diversos quadros da 
instituição.

Consta da agenda da reu-
nião a análise dos relatórios 
das actividades do Ministério, 
Fundo da Paz e Reconciliação 
Nacional (FPRN), Instituto de 
Pesquisa da História da Luta de 
Libertação Nacional (IPHLLN) 
e Instituto Médio Politécnico 
Armando Guebuza (IMEPAG), 
no período entre esta magna 
reunião e a anterior.

Durante os dois dias, a ins-

tituição vai reflectir sobre os 
mecanismos de dar resposta 
às recomendações feitas pelo 
Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, aquando da tomada 
de posse da ministra Josefina 
Mpelo. Dentre as recomenda-
ções deixadas pelo Presidente 
consta a revitalização do Fun-
do da Paz e Reconciliação Na-
cional para que seja sustentável 
nas suas iniciativas, por forma a 
garantir a reinserção social dos 
que muito cedo abandonaram 
as suas famílias para a liberta-
ção e defesa do país.

Na altura, o Presidente 
Nyusi recomendou para, além 
de projectos de natureza co-
mercial, que o ministério de-
verá igualmente conjugar es-
forços para a implementação 
de projectos de natureza social, 
concretamente a construção 
de casas e outras infra-estru-
turas para esta camada social.

Disse ser urgente encerrar 
de forma definitiva o problema 
das pensões e concluir o pro-

cesso de distribuição de cartões 
e todos pendentes prevale-
centes, com destaque para a 
necessidade de desmascarar os 
chamados combatentes-fan-
tasma e as respectivas redes 
que os facilitam.

Falou ainda da necessidade 
de o sector prestar maior aten-
ção aos combatentes desloca-
dos dos distritos afectados pelo 
terrorismo, na província de 
Cabo Delgado, para que voltem 
a beneficiar das suas pensões.

A análise do grau do cum-
primento da matriz das cons-
tatações e recomendações do 
último conselho coordenador, 
realizado na cidade de Inham-
bane, em 2021, avaliação da 
Implementação do PQG/2020-
2024, de 2020 a Junho de 2022; 
apresentação da proposta do 
PESOE/2023; Proposta da Re-
visão da Lei n.°16/2011, de 10 
de Agosto, e Informe da Ins-
pecção-Geral são outros pon-
tos que estarão no centro da 
atenção do evento.

EM INHAMBANE

Municípios chamados
a cumprir programas

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A SENHORA DOUTORA SÓNIA PEREIRA NHAPULO, 

JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA - BEIRA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Assistente Administrativo(a)

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

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

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

Prazo-limite para aplicação: 6 de Agosto de 2022

Candidatos elegíveis: Nacionais (moçambicanos ou residentes em 
Moçambique)

Link para aceder informação sobre o posto e para candidaturas:
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/

en/sites/CX_1/job/4855/?utm_medium=jobshare
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL 
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES  

 
ANÚNCIO DE CONCURSOS 

 
1.   A Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional (SEETP) convida as 

pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que 
reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o 
fornecimento dos serviços de acordo com a tabela abaixo: 

 
 

N/O Nº do Concurso Objecto Modalidade
Garantia 

Provisória 
(MT)

Validade da Garantia 
Provisóra (MT)

Validade da 
Proposta

Hora/Data de 
Entrega das 
Propostas

Hohra/Data da Entrega 
das Propostas

Hohra/Data 
Anúnciop de 

Posicionamento

Valor de 
Documento de 
Concurso/MT

1 50A000141CL00012022
Serviços de 

Seguradora para as 
Viaturas da SEETP

Concurso 
Limitado

Não Requerida N/A 90 Dias
Data: 16/08/2022 

Horas: 10:00
Data: 16/08/2022      

Horas: 10:20
Data: 17/08/2022      

Horas: 10:00
1 500,00   

 
 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os 
Documentos de Concurso a partir do dia  03 de Agosto do corrente ano nas 
horas normais de expediente, no endereço abaixo, mediante ao pagamento do 
valor apresentado na tabela acima, devendo ser  canalizado à Direcção de 
Administração e Recursos Humanos da SEETP. 

 
3. É obrigatória apresentação de documentos de elegibilidade nos termos de artigo 

21 do Decreto 5/2016 de 8 de Março; 
 

4. O período da validade das propostas deverá ser no minímo de 90 (noventa) 
dias; 

 
 

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 5/2016 de 8 de Março 

 
Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional 

Departamento das Aquisições 
e-mail: departamento.aquisicoes@seetp.gov.mz 

Rua de Kassuende, n° 167, R/C 
Polana Cimento “A” 

Maputo – Moçambique 
 

Maputo, Maio de 2022 
 

Assinatura 
 

Ilegível 

Chume deplora 
discursos que 
desvalorizam FADM

O 
MINISTRO da Defe-
sa Nacional, Cristó-
vão Chume, deplora 
a atitude de alguns 
cidadãos que ten-

tam desvalorizar, através das 
redes sociais, o empenho e 
bravura das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 
(FADM) no combate ao ter-
rorismo.

Segundo Chume, tais 
correntes de opinião apoiam 
os sinais de violência extre-
ma, sobretudo o recrudes-
cimento dos ataques terro-
ristas em alguns distritos da 
província nortenha de Cabo 
Delgado, no Teatro Opera-
cional Norte (TONO).

Nesta região, as FADM, 
apoiadas por contingentes 
militares da Missão Militar da 
Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SA-
MIM, sigla em inglês) e pelas 
Forças de Defesa do Ruanda, 
continuam a realizar opera-
ções para eliminar os terro-
ristas.

“A amnésia dessas vonta-
des contrárias não deve de-
sanimar a sensação real que o 
nosso povo tem de que Mo-
çambique continuará sempre 
independente. Defendemos 
esta pátria desde a indepen-
dência nacional com estas 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, com este ramo 
na sua vanguarda e assim 
será sempre”, destacou.

O ministro falava na ci-
dade de Cuamba, no Niassa, 
durante as cerimónias alu-
sivas ao 47.º aniversário do 
Ramo do Exército das FADM, 
um evento assinalado, terça-
-feira, sob o lema “Exército 
Empenhado no Aprimora-
mento Face às Actuais Exi-
gências”.

Segundo Chume, a soli-
dariedade de outros países 
não substituirá o papel e o 
mandato constitucional das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique e, particular-

Forças Armadas manifestam prontidão para a defesa incondicional de Moçambique

RUMO AO XII CONGRESSO DA FRELIMO

Mural homenageia e imortaliza heróis

VALORIZAR e imortalizar os 
heróis nacionais é o objec-
tivo de um mural erguido e 
entregue na vila da Manhiça, 
província de Maputo, como 
caminho para a conscien-
cialização da sociedade, em 
especial dos jovens, sobre a 
história de Moçambique.

A obra, baptizada com o 
nome “O Mesmo Ideal”, foi 
inaugurada recentemente 
pelo secretário-geral da Fre-
limo, Roque Silva, e faz parte 
do movimento de preparação 
do XII congresso do partido 
no poder que vai ter lugar em 
Setembro próximo, na Mato-
la, província de Maputo.

No mural, que é a contri-

buição do Grupo Dourados, 
uma agremiação constituí-
da por jovens empresários 
do distrito da Manhiça, está 
contada a evolução da histó-
ria da nação moçambicana, 
através de figuras que mar-
caram diferentes etapas que o 
país atravessou.

Encontra-se representa-
da a fase da criação da Freli-
mo, através da figura do seu 
primeiro presidente, Eduar-
do Mondlane, passando pela 
proclamação da indepen-
dência nacional por Samora 
Machel.

Os presidentes Joaquim 
Chissano, Armando Guebuza 
e Filipe Nyusi contam a his-

tória das diferentes etapas da 
luta pela independência eco-
nómica em que o país ainda 
se encontra para vencer a po-
breza.

Roque Silva destacou que 
a génese da criação da Freli-
mo, pelo presidente Eduardo 
Modlane, com a unificação 
dos três movimentos de li-
bertação, está reflectida no 
mural, e realçou que a histó-
ria do país está nas mãos da 
juventude que sempre foi e 
continuará a ser o orgulho do 
partido.

O presidente do Grupo 
Dourados, Muammad Shadil, 
disse que constitui enorme 
prazer para os agentes eco-

mente, as missões específi-
cas do ramo do Exército.

Aliás, disse o ministro, 
nações do mundo inteiro são 
actualmente confrontadas 
com ameaças de natureza 
militar e não militar, devido 
à ocorrência, com uma maior 
frequência, de desastres na-
turais.

“É nesta nova dimensão 
que olhamos e caminhamos 
no sentido de, cada vez mais, 
reconhecermos a necessida-
de incessante de potenciar o 
ramo do Exército com valên-
cias que o habilitam a projec-
tar o seu poder para atender a 
demanda das consequências 
das alterações climáticas e 
também das necessidades 
múltiplas do nosso povo”, 
vincou.

Acrescentou que as ne-
cessidades do ramo do Exér-
cito, pilar das transformações 
das FADM, são manifestadas 

actualmente no Teatro Ope-
racional Norte, sobretudo em 
alguns distritos de Cabo Del-
gado.

Chume deixou uma men-
sagem de apreço aos militares 
na reserva e especialmen-
te aos militares na frente de 
combatem ao terrorismo, às 
Forças de Defesa do Ruanda e 
da SAMIM, pelo seu empenho 
na defesa das comunidades e 
seus bens.

“Acreditem que nós, 
vossos seguidores, não ire-
mos desarmar, não iremos 
desistir, venha o que vier, 
custe o que custar, iremos 
vencer”, disse.

Desde a eclosão em Ou-
tubro de 2017, os ataques 
terroristas em Cabo Delgado 
já fizeram cerca de quatro 
mil mortos e forçaram mais 
de 900 mil cidadãos a pro-
curar refúgio em locais mais 
seguros.

Falando sobre o 47.º ani-
versário do ramo do Exérci-
to das FADM, o governante 
afirmou que a idade repre-
senta maturidade e resiliên-
cia para enfrentar os desafios 
do mundo do actual século 
XXI.

Chume recordou que mi-
litares do ramo do Exército e 
das antigas Forças Populares 
da Libertação de Moçambi-
que constituíram os primei-
ros efectivos da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM). 

Recentemente, o Minis-
tério da Defesa Nacional ce-
lebrou 42 anos da existência 
da Força Aérea.

Além do ramo do Exér-
cito, as FADM integram o 
Estado-Maior das FADM, e 
os outros dois ramos, no-
meadamente, Força Aérea e 
Marinha.

(AIM)

nómicos entregar o mural 
em homenagem aos heróis 
nacionais e o facto de ter sido 
inaugurado pelo secretário-
-geral da Frelimo é sinal de 
que há todo interesse de per-
petuar os feitos dos heróis e 
contar a história do país.

“Este mural é uma con-
tribuição na preservação dos 
factos importantes da nossa 
história na memória colecti-
va, mas também esperamos 
que seja um local de apren-
dizagem para os mais novos a 
cerca do patriotismo e amor à 
pátria”, disse.

Segundo a nossa fonte, o 
Grupo Dourados está aposta-
do em contribuir na melhoria 
da vida da população local, 
estando em diferentes esferas 
empenhado na luta contra a 
pobreza.

Foi neste âmbito que, se-
gundo Muammad Shadil, 
estes mesmos empresários 
financiaram, recentemente, 
a construção e entregaram 
um parque infantil no átrio da 
pediatria que dá acesso à casa 
mãe-espera da maternidade 
do Hospital Distrital da Ma-
nhiça.

“Esperamos que esta sin-
gela contribuição sirva para 
proporcionar uma boa estada 
das parturientes e ajude na 
recuperação rápida das crian-
ças”, disse Shadil.

Mural vai ser um local de transmissão da história e educação sobre o patriotismo

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

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo indicados:

Nº de 
ordem Nº do Concurso Modalidade Nome da Empresa Adjudi-

cada Objecto de Concurso
Valor da Adjudica-
ção Incluindo IVA 

em MT

1 58J000141/RA/
CP/01/2022

Concurso
Público MAB CONSTRUÇÕES, EI

Construção de 2 blocos de apartamentos e 
residências: Lote 1: Construção de bloco nº 
1 de apartamentos, de 3 pisos

27.220.799,31

2 58J000141/RA/
CP/01/2022

Concurso
Público

STINE CONSTRUÇÕES, 
LDA

Construção de 2 blocos de apartamentos e 
residências: Lote 2: Construção de bloco nº 
2 apartamentos, de 3 pisos

28,583,623.67

3 58J000141/RA/
CP/01/2022

Concurso
Público KUBRICK CONSTRUÇÕES 

E ENGENHARIA, LDA

Construção de 2 blocos de apartamentos 
e residências: Lote 3: Construção de muro 
de vedação, construções gerais, torre e ar-
ranjos exteriores

13.512.571,70

4 58J000141/RA/
AD/7/2022

Ajuste 
Directo

CONCRETE SOLUTIONS, 
LDA

Consultoria para fiscalização de obras de 
construção de 2 blocos de apartamentos 
com 12 residências para o pessoal médico, 
construção de muro de vedação, constru-
ções gerais, torre e arranjos exteriores no 
Hospital Distrital de Bilene

3.714.750.00

Xai-Xai, aos 8 de Julho de 2022

Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comer-
cial deste Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm édi-
tos de trinta dias, citando os 
executados: MAHEME SER-
VICE, com último endereço 
conhecido na Rua José Mate-
us, nº 233, Bairro da Polana, 
Distrito Municipal KaMpfu-
mu e MARCELINO ARLINDO 
MAHEME, residente na Av. 
Acordos de Incomáti, nº 304, 
Bairro do Fomento, cidade da 
Matola, província de Maputo, 
ora todos em parte incerta do 
país, para, no prazo de dez 
dias, que começa a correr de-
pois de findo o dos éditos, tudo 
a contar da data da segun-
da e última publicação deste 
anúncio no jornal “Notícias”, 
pagarem ao exequente BCI - 
BANCO COMERCIAL E DE IN-
VESTIMENTOS, SA, a quantia 
de 4 736 658,87MT em dívi-
da nos Autos de Execução 
Ordinária nº 51/2022-P.G, 
que por esta Secção lhes 
move o referido exequente 
ou, no mesmo prazo, no-
mearem à penhora bens su-
ficientes para pagamento da 
dívida e do mais que acrescer 
ou deduzirem a oposição que 
tiverem, nos termos dos arti-
gos 812º e seguintes do C.P.C., 
sob pena de, não o fazendo, 
se devolver esse direito ao 
exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, con-
forme tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial, 
que se encontra arquivado no 
Cartório desta Secção à sua 
disposição, onde poderão le-
vantar dentro das horas nor-
mais de expediente.

Maputo, aos 15 de Julho de 
2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. 
Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte 
Área de Aquisições 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte convida a todos interessados e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem 
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

N.º de 
Ordem

N.º do 
Concurso Modalidade Objecto do Concurso Data, hora e local de 

entrega das propostas
Data, hora  e local de 

abertura das propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisória

1 ADIN – AA/CL – 
08/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
material promocional 
e brindes para  
exposição na FACIM

16/8/2022, 9.00 horas
Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 21, 9º andar – Cidade 
de Maputo

16/8/2022, 9.30 horas
Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 21, 9º andar – Cidade de 
Maputo

90 Dias N/AP

2 ADIN – AA/CL – 
09/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento e 
montagem de um 
stand para  exposição 
na FACIM

16/8/2022, 11.00 horas
Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 21, 9º andar – Cidade 
de Maputo

16/8/2022, 11.30 horas
Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 21, 9º andar – Cidade de 
Maputo

90 Dias N/AP

3 ADIN – AA/CL – 
10/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento e 
montagem de uma 
maquete para 
exposição na FACIM

16/8/2022, 12.30 horas
Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 21, 9º andar – Cidade 
de Maputo

16/8/2022, 13.00 horas
Av. Ahmed Sekou Touré,
 nº 21, 9º andar – Cidade de 
Maputo

90 Dias N/AP

1. Os interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos de concurso ou adquirí-los na Área de Aquisições da Agência 
de Desenvolvimento Integrado do Norte, das 8.00 às 14.30 horas, nos seguintes endereços:

• Av. Ahmed Sekou Touré, Nº 21, 9º andar – Cidade de Maputo/

•  Cidade de Pemba – Av. 16 de Junho, nº 144, 1º andar (Antigo SPEF);

2. A aquisição dos Documentos do Concurso é mediante a apresentação do comprovativo de depósito de 1.000,00MT (mil meticais) não 
reembolsáveis, que deverão ser depositados na Conta nº 21229371610001 do BCI.

3. As propostas deverão ser entregues no local mencionado no mapa acima e serão abertas em sessões públicas nos mesmos endereços, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer e, outros interessados.

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

Maputo, Agosto de 2022

A Autoridade Competente

143

68826883

SPS-GAZA, Bairro Patrice Lumumba “B”, Unidade 6, Estrada da Praia de Xai-Xai, Próximo a USTM, NUIT: 500017341

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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III. Declaração de Responsabilidade da Direcção Geral 

pelas Demonstrações Financeiras

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

IV - Relatório Técnico da Conta Anual

4.1 Enquadramento Económico

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

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

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

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

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

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

Em acumulado registam-se 56.720 TCP, dos quais 9,10% (5.145 TCP) se encontram no activo. Relativamente ao ano anterior, em que foram inscritos 13.875 TCP, dos quais 9.859 no activo, verifica-se um acréscimo de inscritos e de activos na ordem de 44,50% e 54,9%, respectiva-mente.
4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações DistritaisNo período em análise não houve nenhuma abertura de uma Delegação Distrital e nem de Rep-resentação, contudo, o INSS está representado em todas capitais províncias e continua a contar com 11 Delegações Provinciais, 23 Delegações Distritais e 45 Representações Distritais.
4.2.3 Prova Anual de VidaA Prova de Vida, que consiste na comprovação física da existência dos pensionistas com vista a poderem manter o direito às prestações concedidas pelo Sistema de Segurança Social, é um dever estabelecido ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 83 do Regulamento da Segurança Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro.
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É de periodicidade anual e obrigatória, sendo um processo bastante simples e rápido em que o pensionista deverá apresentar o seu documento de identificação nos locais de atendimento disponíveis ao nível de todas as delegações provinciais e podendo ser domiciliária para os casos de pensionistas fisicamente incapacitados de se fazerem presentes aos locais de sua realização. Entretanto, no exercício de 2020, o processo da realização de Prova Anual de Vida presencial para os pensionistas a nível nacional, foi suspensa temporariamente por causa da pandemia do COVID 19, contudo, foi possível a realização da PAV para 47.716 (44,0%) pensionistas.
4.2.4 Conclusões do Estudo ActuarialFoi efectuada uma avaliação actuarial do sistema contributivo de segurança social no País pelos técnicos internos, com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho – OIT. De referir que estes técnicos beneficiaram de formação sobre esta matéria pelo que a cooperação com os técnicos especializados da OIT permitiu a consolidação dos conhecimentos obtidos du-rante a formação em ciências actuarial.De acordo com as conclusões do estudo, a projeção dos fluxos de receitas e despesas revela, a cur-to e médio prazo, uma situação financeira sem tensões. As receitas originadas de contribuições e juros são suficientes para cobrir despesas com benefícios e despesas administrativas até 2052 e, caso o prémio se mantiver constante, a reserva será esgotada no ano de 2059.
4.2.5 Medidas de ReformaO INSS continuou a desenvolver todo um conjunto de acções concertadas com vista a criar condições necessárias que lhe permitam obter uma opinião de auditoria assertiva sobre a sua Conta Anual. Há uma forte incidência dessas acções no processo de informatização e modern-ização do sistema, bem como efectuar reforma legais que permitam adequar a actividade do INSS as boas práticas internacionais, tudo na perspectiva de melhorar os serviços prestados aos utentes salvaguardando os princípios de segurança social obrigatória.Durante o exercício de 2020, foi concluída a Implantação do projecto SISSMO - Pagamentos, 
responsável pela gestão do processamento e pagamento de pensões em todas as delegações provinciais e serviços centrais, através da implantação dos seguintes módulos: (Concessão de Benefícios; Migração de Pagamentos; Prova Anual de Vida; Pagamento de Prestações; Revisão de prestações; e Outros pagamentos). Contudo, gostaríamos de destacar algumas acções:a) Está em processo o interface entre o sistema administrativo e financeiro e SISSMO para per-mitir a contabilização das transacções de contribuições e prestação do sistema de segurança so-cial com pouca intervenção humana, o que concorre para a mitigação de erros e omissões, estan-do o software na fase de testes.b) Está em curso o processo da elaboração de um plano de saneamento da dívida de contribuições e persistência nas acções tendentes a sua recuperação através dos mecanismos instituídos;c) Aprimoramento da articulação com Autoridade Tributaria, instituições licenciadoras das activ-idades económicas e conservatórias de entidade legais para a localização e/ou identificação dos contribuintes; e e/ou identificação dos contribuintes;d) Identificação de mecanismos flexíveis de pagamento de contribuições para os TCP.
4.2.6 Medidas de ContençãoAs despesas de administração correspondentes ao funcionamento dos serviços administrativos e financeiros do INSS e as despesas de acção sanitária e social, em conjunto, não devem ultrapassar 19% das receitas previstas no orçamento, à luz do artigo 111 do Decreto nº 51/2017, de 09 de Outubro.O INSS tem estado a desencadear um conjunto de acções, concertadas, no sentido de conferir maior eficiência e eficácia ao processo de execução das despesas, sendo que para o exercício económico de 2020, foi observado o rácio de 14,88% contra os 18,73% projectados, como resul-tado da implementação das medidas de contenção das despesas, o que resultou numa poupança de 3,85%. Relativamente ao exercício anterior, em que este rácio foi de 15,73%, revela-se uma melhoria em 0,85%.
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De referir que as contribuições constituem a principal fonte de receita do Sistema de Segurança Social Obrigatória gerido pelo INSS.
4.4.2  Despesas As Despesas Correntes do período foram de 8.158.954.997MT (2019: 7.264.340.054MT), sendo de considerar:
4.4.2.1 Despesas Técnicas As Despesas Técnicas (pensões do regime) apresentaram uma execução de 5.907.777.348MT tendo registado um aumento de 19,95% comparativamente ao exercício anterior (2019: 4.925.024.754MT), decorrente sobretudo da subida do número de pensionistas e do reajuste do valor das pensões.
4.4.2.2 Despesas AdministrativasAs Despesas Administrativas e de Funcionamento apresentaram uma execução de 2.251.177.650MT, tendo-se verificado uma diminuição em 88.137.650MT, comparativamente ao exercício anterior (2019: 2.339.315.300MT), o que representa em termos relativos 3,69%. 
    4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do ExercícioO valor total das Amortizações e Reintegrações do Exercício foi de 385.302.720MT, o que com-parativamente com o exercício anterior (2019: 490.032.550MT) representa uma diminuição de 104.729.830MT, equivalente a 21.37%.
4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e ConsumidasEsta rubrica apresentou um saldo de 12.211MT como resultado de venda de brochuras de leg-islação sobre Segurança social.
4.4.2.5 Provisões do exercícioPara o presente exercício económico, o reforço das provisões situou-se nos 1.516.759.783MT, para cobertura de outros riscos inerentes a imobilizações financeiras (149.222.850 MT), Imobi-lizações Corporeas (1.330.131.058MT) e Outros credores (37.405.875MT).
4.4.3 InvestimentosO INSS continua a previlegiar a rentabilização dos investimentos efectuados nos períodos an-teriores, sendo que no exercício de 2020 as despesas com investimentos registaram uma ex-ecução de 4.200.281.691MT que se destacam em:
a) Despesas de Capital ProdutivoAs despesas com o capital produtivo tiveram uma execução de 3.885.630.571MT constituídas, fundamentalmente, pela Subscrição e realização das acções da REVIMO-Rede Viária de Moçam-bique, construção do edifício da Delegação Distrital de Matutuine, compra de obrigações e bil-hetes tesouro e constituição de Depósitos a prazo.
b)  Despesas de Capital de funcionamentoAs Despesas de Capital de funcionamento tiveram uma execução de 314.651.119MT.

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

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

ativamente ao ano anterior (2019: 14.978.751.269MT), sendo que o valor relativo do cresci-mento e decréscimo é a média da ponderação das variações entre as receitas, nomeadamente, de contribuições, de vendas, financeiras correntes, suplementares, acção sanitária e social, out-ras receitas e de Resultados Extras na ordem de 6,75%, 53,46%, 11,76%, -22,10%, -20,34%, -52,16% e -35,47%, respectivamente, conforme o gráfico 6 abaixo.Importa referir que a receita de 2019, foi reajustada de 14.227.126.307MT para 
14.978.751.269MT, cuja origem deste fenómeno deve – se a não inclusão de receitas extraor-dinárias no período acima citado.

Ao Conselho de Administração do 

Instituto Nacional de Segurança Social

Opinião com reservaAuditámos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Segurança Social (“o INSS”) constantes das páginas 16 a 35, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2020, a Demonstração dos resultados, o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de valores do exercício findo naquela data, bem como as notas às demonstrações financeiras, incluindo um resumo das políticas contabilísticas significativas. Em nossa opinião, excepção quanto ao possível efeito das matérias descritas na secção das 
Bases para Opinião com Reservas do nosso relatório, as demonstrações financeiras do INSS - Instituto Nacional de Segurança Social relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, foram preparadas em todos os aspectos materiais, de acordo com o Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.
Bases para Opinião com Reservas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório dos Auditores Independentes
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VI – Demonstrações Financeiras

VI.i. Balanço

VI.ii. Demonstração de Resultados

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A tabela a seguir demonstra a composição do saldo:
Complementando o atrás descrito, o quadro a seguir sintetiza a estrutura das receitas e a sua evolução, no biénio 2020/2019:

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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7.25 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número 

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

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

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

A tabela abaixo ilustra a sua composição.

Maputo, 18 de Abril de 2022
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6876

GABINETE DO DIRECTOR GERAL 
Departamento de Aquisições  
 

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Moçambique 

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

DRENAGEM NA ESTRADA R698, NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 
 
 

CONCURSO N° 47A003041/CL/46/2022 
 

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

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

Elaboração do Manual de Boas Praticas Ambientais e Sociais

descrição de serviços similares experiência 
em trabalhos similares equipa técnica habilitada

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

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

ao Estado. 

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

Submissões tardias não serão aceites –
aneconsultant21@gmail.com 

GABINETE DO DIRECTOR GERAL 

Departamento de Aquisições 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Mozambique 

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

RECONSTRUCTION WORKS OF DRAINAGE INFRASTRUCTURE ON ROAD R698, 
IN THE PROVINCE OF CABO DELGADO  

 
Bid Number: N° 47A003041/CL/46/2022 

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

PROJECT ID NR: 656-016- 

The Republic of Mozambique has received funding from USAID to cover the cost of the Two Bridges 
Reconstruction Project in Cabo Delgado and intends to apply part of the agreed amount to eligible 
payments under the “Consulting Services for the Preparation of the Good Practices Manual” contract 

Environmental and Social”. 
 
The main objective of this consultancy service is to hire an individual consultant for the Preparation of 
the Good Environmental and Social Practices Manual to ensure that the Project is implemented in a 
sustainable manner (in terms of environmental, social and climate change aspects).  
 
The National Road Administration (ANE, IP) invites qualified individual consultants to express their 
interest in providing these services. Interested consultants must provide information indicating that they are 
qualified to perform the services (description of similar services, experience in similar work, and qualified 
technical staff, etc.). 
  
The Eligibility Criteria, and selection procedures are in accordance with the USAID Criteria “Terms of 

Reference available from ANE, IP, Sector Environment Guideline Construction” Full Technical Update 
2017 and the Public Works Contracting Regulation, Supply of Goods and Provision of Services to the State. 

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hour’s 07:30 to 
15:30 hour’s local time from Monday to Friday. 

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

Late submissions will not be entertained. 

 Administração Nacional de Estradas – ANE,IP 
 Gabinete do Director Geral 
 Avenida de Moçambique 1225 
 Maputo, Mozambique 
 Tel: +258-21-476163/7 
 Email: aneconsultant21@gmail.com 
 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGA

Uma empresa do ramo imobiliário pretende admitir 
para o seu quadro de pessoal em Maputo, quatro 
(4) guardas, devendo os concorrentes obedecerem 
aos seguintes requisitos:

•	 Idade compreendida entre 18 e 35 anos;

•	 Habilitações literárias mínimas - 7ª classe;

•	 Espírito de trabalho em equipa;

•	 Alto sentido de responsabilidade, zelo e dili-
gência;

•	 Eficiência na execução das tarefas;
•	 Experiência relevante na área;
•	 Disponibilidade para trabalhar em turnos.

Os interessados deverão enviar os seus CV´s para 
Av. 25 de Setembro, nº 1230, 6º andar, prédio “33 
andares”, das 8.00 às 16.00 horas, até ao dia 9 de 
Agosto de 2022. 

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL DE TRABALHO DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela 3ª Secção do Tribunal de Trabalho da Cidade de Maputo 
correm éditos citando a ré PREMIER HUMAN CAPITAL 
MOZAMBIQUE, LDA, representada pelo senhor Fungisai 
Ngorima, com contactos: 86-1025500 ou +27112347323, com 
último domicílio conhecido nesta cidade, ora em parte incerta, 
para, no prazo de 8 (oito) dias, depois de finda a dilação de 10 
(dez) dias, que começa a contar a partir da data da segunda 
publicação deste anúncio, contestar, querendo, os Autos de 
Acção Emergente de Contrato de Trabalho nº 48/2022-M, que 
por esta Secção lhe move o autor LEONEL AILTON MESQUITA 
MENDES, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra arquivado no Cartório desta Secção à 
sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais 
de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação 
implica, em princípio, que se considerem confessados os factos 
articulados pelo autor.

Maputo, aos 21 de Junho de 2022

A Ajudante de Escrivão
Ronília Francisco Rungo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ana Carla de Sousa Chaves de Sousa
6880

Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais 
uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa 
sob Forma do Processo Sumário, registados sob o nº 49/21/C, 
em que é exequente MOZAMBIQUE POWER INDUSTRIAL, LDA, 
Sociedade Comercial com sede na Av. 24 de Julho, nº 237, cidade da 
Matola e representada pelo Sr. Isaías Vasco Rabeca, contactável pelo 
nº 21720985, move contra o executado HORÁCIO VILIQUE, para o 
pagamento da dívida no valor de 4 933 737,04MT (quatro milhões, 
novecentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e sete meticais e 
quatro centavos), foram penhoradas as seguintes verbas:

Verba nº 1

1 (um) ar-condicionado, da marca Westpoint, de cor branca, 9 BTUs, 
avaliado em 5 000,00MT (cinco mil meticais);

Verba nº 2

1 (um) conjunto de monitor, teclado e PC, da marca Lenovo, cor preta e 
avaliado em 5 000,00MT( cinco mil meticais);

Verba nº 3

1 (uma) impressora de cor branca, da marca HP, avaliada em 4 
000,00MT(quatro mil meticais);

Verba nº 4

1 (uma) mesa grande de escritório, de cor preta e castanha, com três 
gavetas rectangulares e uma maior com o formato quadrado, avaliada 
em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 5

1 (uma) estante de escritório de cor cinza, de 4 portas, avaliada em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 6

1 (um) ar-condicionado de cor branca, da marca Westpoint, 9 BTUs, 
avaliado em 5 000,00MT (cinco mil meticais);

Verba nº 7
1 (um) conjunto de monitor, teclado e PC, cor preta, avaliado em 5 
000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 8

1 (uma) impressora cor preta, da marca HP, avaliada em 4 
000,00MT(quatro mil meticais);

Verba nº 9

1 (uma) estante de cor preta e 4 gavetas, avaliada em em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 10

1 (uma) estante de escritório aberta, com a cor cinza, 4 gavetas, avaliada 
em 2 000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 11

1 (uma) mesa de escritório, cor preta e castanha, médio com 3 gavetas e 
avaliada em 2 500,00MT (dois mil e quinhentos meticais);

Verba nº 12

2 (dois) monitores de cor preta, marca LG, avaliados em 2 000,00MT 
cada, totalizando o valor de 4 000,00MT(quatro mil meticais);

Verba nº 13

1 (uma) mesa de escritório médio de cor cinza e castanha, avaliada em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 14

2 (duas) mesas de escritório de cor preta e castanho, com 3 gavetas, 
avaliada em 5 000,00MT cada, totalizando o valor de 10 000,00MT(dez 
mil meticais);

Verba nº 15

1 (uma) mesa de escritório médio, cor castanho-claro, avaliada em  
3 000,00MT(três mil meticais);

Verba nº 16

1 (uma) estante de escritório, cor castanha de 2 portas, avaliada em  
2 500,00MT(dois mil e quinhentos meticais);

Verba nº 17

2 (duas) estantes cinzas abertas, de 4 gavetas cada, avaliadas em  
2 000,00MT, cada, totalizando 4 000,00MT(quatro mil 
meticais);

Verba nº 18

1(uma) impressora de cor preta, grande, da marca Sharp, avaliada em  
5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 19

1 (um) ar-condicionado de cor branca, da marca Zanunce de 18 BTU, 
avaliado em 6 000,00MT(seis mil meticais);

Verba nº 20

14 (catorze) cadeiras de escritório das quais 10 são da cor cinza e preta, 
avaliadas em 500,00MT cada, totalizando o valor de 7 000,00MT 
(sete mil meticais) e quatro cadeiras plásticas coloridas, avaliadas em 
250,00MT cada, totalizando o valor de 1000,00MT (mil meticais);

Verba nº 21

1 (um) frigorífico grande de cor branca com 2 portas de vidro 
transparente, avaliado em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 22

1 (um) contentor frigorífico, de cor branca de 40pés avaliado em 800 
000,00MT(oitocentos mil meticais);

Verba 23

1 (uma) lona de cobertura de cor verde, avaliada em 6 000,00MT(seis 
mil meticais);

Verba nº 24

1 (uma) mesa de escritório, grande, de cor cinza e creme com 3 
gavetas pequenas e uma maior, avaliada em 15 000,00MT(quinze mil 
meticais);

Verba nº 25

1 (uma) estante de escritório de 2 portas, avaliada em 10 000,00MT(dez 
mil meticais);

Verba nº 26

1 (um) ar-condicionado de cor branca, marca Depoint, 9 BTU, avaliado 
em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 27

2 (dois) televisores plasma de cor preta com 42 polegadas, marca 
Samsung, avaliados em 10 000,00MT cada, totalizando 20 000,00MT 
(vinte mil meticais);

Verba nº 28

1 (um) aquário de cor branca e creme, de vidro, avaliado em 5 
000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 29

1 (um) conjunto de computador e monitor grande, impressora e PC, da 
marca HP, avaliado em 7 000,00MT(sete mil meticais);

Verba nº 30 

6 (seis) cadeiras de escritório, dos quais 4 pretas e 2 castanhas, avaliadas 
em 5 000,00MT, cada, totalizando o valor de 30 000,00MT(trinta mil 
meticais);

Verba nº 31

1 (uma) mesa de escritório, médio, com cor castanha e preto, 3 gavetas 
pequenas e uma grande, avaliada em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 32

1 (um) ar-condicionado com a cor branca, marca Westpoint, 9 BTU, 
avaliado em 5 000,00MT(cinco mil meticais);

Verba nº 33

1 (um) atrelado frigorífico de 40 pés, cor branca, avaliado em 500 
000,00MT(quinhentos mil meticais).

Desta forma, são citados os credores desconhecidos para procederem à 
reclamação dos seus créditos no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, finda a dilação de 10 (dez) 
dias.

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

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Citando Credores Desconhecidos

SALOMÃO PAULO MANHIÇA, JUIZ DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

PROC. Nº 49/21/C

Faz-se saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Declarativa 
Ordinária de Condenação, registados sob o nº 14/2022/C, em que é autora HE TRUST 
LIMITADA, com domicílio na Avenida Samora Machel, Bairro de Tchumene, Condomínio 
Queens Village, porta nº 09, província de Maputo e a ré ENUPA CONSTRUÇÕES, LDA.

É desta forma citada a ré ENUPA Construções, Lda, actualmente em parte incerta, para, 

no prazo legal de 20 (vinte) dias, finda a dilação de 30 (trinta) dias, tudo a contar da 

última publicação deste anúncio, contestar, querendo, os Autos de Acção Declarativa 
Ordinária de Condenação, que lhe move a autora HE Trust, Lda, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma encontra-se à sua disposição no 
Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente, 
sob pena de considerarem-se confessados os factos articulados pela autora, seguindo os 
autos termos processuais à revelia nos termos conjugados dos artigos 480, 483, nº 1, do 
Código do Processo Civil.
Para constar se passou o presente anúncio nos termos do artigo 248 do Código do Processo Civil.

Matola, aos 29 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
6887

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO

6885

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

De acordo com a Deliberação n.º 8/P/CSMJA/2022, de 23 de Março, revista pela Deliberação 

n.º 28/CP/CSMJA/2022, de 9 de Junho, ractificada pela Deliberação n.º 112/P/CSMJA/2022, de 

17 de Junho, todas do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa e no uso das 

competências que lhe são conferidas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 12 da Lei n.º 23/2013, de 

1 de Novembro, que regula a organização, composição e funcionamento do Conselho Superior 

da Magistratura Judicial Administrativa e nos termos da conjugação do artigo 27 e n.º 1 do 

artigo 28, ambos da Lei n.º 9/2018, de 27 de Agosto, que define a organização, composição e 
funcionamento e competências dos tribunais fiscais, do artigo 40 do Estatuto dos Funcionários 
dos Tribunais Fiscais e Carreiras e Qualificadores Profissionais dos Magistrados dos Tribunais 
Fiscais, aprovado pelo Decreto n.º 48/2005, de 22 de Novembro, do artigo 13 do Estatuto dos 
Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, e dos artigos 
2 e 13 do Regulamento de Concurso nas Carreiras de Regime Geral e Especial da Área Comum do 
Aparelho do Estado, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, está aberto 
o concurso de ingresso de Juízes de Direito de tribunais fiscais, para o provimento de dezasseis 
(16) vagas nos Tribunais Fiscais das Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Cabo 
Delgado e Niassa, e das que vierem a verificar-se dentro de três (3) anos, contados a partir da 
data de publicação da lista de classificação final no Boletim da República.

1. Requisitos:
a) Nacionalidade moçambicana;

b) Idade igual ou superior a 25 anos;
c) Licenciatura em Direito;

d) Pleno gozo de direitos civis e políticos;

e) Sanidade mental e física compatível com o exercício de actividade de Juiz; 
f) Situação militar regularizada; e, 

g) Não ter sido aposentado ou reformado do Estado.

2. A admissão ao concurso para ingresso é solicitada por requerimento, com a assinatura 

devidamente reconhecida, dirigido à Presidente do Conselho Superior da Magistratura 

Judicial Administrativa e instruído com os seguintes documentos:

a) Certidão de Registo de Nascimento ou fotocópia autenticada de Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia autenticada do Certificado de Licenciatura em Direito;
c) Certificado de Registo Criminal;
d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
e) Duas fotografias tipo-passe;
f) Curriculum Vitae detalhado.

3. O requerimento de admissão ao concurso deve ser submetido na Secretaria do Conselho 

Superior da Magistratura Judicial Administrativa, sita na Av. Vladimir Lenine, n.º 1985, 7.º 
Andar, dentro do período de trinta (30) dias, a contar da última publicação do presente 
aviso no jornal de maior circulação.

4. O concurso obedecerá as seguintes fases obrigatórias de selecção:

1ª  Fase: Inscrição e exame documental;
2ª  Fase: Teste psicotécnico;

3ª  Fase: Prova de conhecimento geral;

4ª  Fase: Entrevista;
5ª Fase: Curso de formação específica, para os vinte e cinco (25) candidatos melhor 

classificados, segundo a lista de graduação final da 4.ª fase.
6ª  Fase: Estágio.

5.  Cada fase tem carácter eliminatório.

6.  As listas de classificação de cada fase serão afixadas na Secretaria do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial Administrativa, e publicadas no jornal de maior circulação.

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

O Presidente do Júri

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL ADMINISTRATIVA

AVISO
Concurso para Ingresso na Carreira de Juízes de Direito dos Tribunais Fiscais

República de Moçambique
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA 

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço Provincial de Saúde de Nampula convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos 

discriminados na tabela abaixo:  

N/O

Modalidade de 
contratação e 
a respectiva 
Referencia

Objecto do Concurso Concorrente elegíveis

Data e a hora-limite de 
entrega de documentos 

de qualificação e 
propostas 

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

proposta 

Validades das 
propostas

Garantia provisória 

Valor Validade

01
58D000141/
CP/008/2022

Aquisição de roupa hospitalar
Que reúne condições de 

elegibilidade
24/8/2022
9.00 horas

24/8/2022
9.15 horas 90 dias 41.920,00 90 dias

02
58D000141/
CP/06/2022

Prestação de serviços de catering (fornecimento 
de refeições) e aluguer de sala para actividades de 
formação, seminários, conferências e reuniões – no 
âmbito de Outros Fundos Verticais

Que reúne condições de 
elegibilidade

25/8/2022
9.00 horas

25/8/2022
9.15 horas 90 dias 46.000,00 90 dias

03
58D000141/
CP/07/2022

Prestação de serviços de catering (fornecimento 
de refeições) e aluguer de sala para actividades de 
formação, seminários, conferências e reuniões – no 
âmbito de OE, Prosaude, F. Global GAVI e Banco 
Mundial

Que reúne condições de 
elegibilidade

25/8/2022
11.00 horas

25/8/2022
11.15 horas 90 dias 55.903,27 90 dias

04 58D000141/
PD/03/2022

Prestação de serviços de manutenção e reparação de 
sistema de frio do PAV no âmbito de Fundo de GAVI

Que reúne condições de 
elegibilidade

18/8/2022
9.00 horas

18/8/2022
9.15 horas 45 dias N/A N/A

05 58D000141/
CL/09/2022

Prestação de serviço de fotocópias de manuais, 
fichas, encadernação, impressão de cartazes, folhetos 
e bandeirolas – no âmbito de OE e PROSAUDE

Que reúne condições de 
elegibilidade

18/8/2022
11.00 horas

18/8/2022
11.15 horas

45 dias 
N/A N/A

58D000141/
CL/011/2022

Aquisição de fardamento e calçado 
Que reúne condições de 

elegibilidade
17/8/2022
9.00 horas

17/8/2022
9.15 horas 45 dias 

N/A N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no RAQ do Serviço Provincial de Saúde de Nampula, sita na Rua 
de Mueda, esquina com Av. da Independência,  nº 182, pela Importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), com depósito na conta 3012742241059 do 
Standard Bank – Caderno de Encargo – SPS – NPL, para cada conjunto.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, na hora normal de expediente.

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

Nampula, aos 2 de Agosto de 2022

A RAQ

6888

349

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO 

ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE JOSÉ 

SARMENTO TEMBE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de quinze de Julho 

de dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas dezoito verso a folhas de-
zanove verso, do livro de notas para 

escrituras diversas número trinta 
e um, traço “B”, barra BAÚ, deste 
Balcão, a cargo da Notária em exer-
cício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO 
RABECA MANHIQUE MACUÁCUA, 
foi celebrada uma Escritura de Ha-
bilitação de Herdeiros por óbito de 
JOSÉ SARMENTO TEMBE, de oiten-
ta e cinco anos de idade, solteiro que 

era, com última residência habitual 
na Célula “E”, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamen-
to ou qualquer outra disposição da 

sua última vontade, tendo deixado 
como únicos e universais herdeiros 
de seus bens, seus filhos: RO-
DRIGUES SARMENTO TEMBE casa-
do com Angelina Marcos Macuác-
ua, natural da Matola, ANGELINA 
SARMENTO TEMBE, LUCRÉCIA 
SARMENTO TEMBE, suas netas: 

TUTE SAILMINA TEMBE e ISABEL 
ANTÓNIO NHAMPULO, herdeiras 

das de cujus SALMINA SARMENTO 
TEMBE e CAROLINA SARMENTO 
TEMBE, respectivamente, todas 

solteiras, maiores e residentes na 

cidade da Matola.

Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 

sucessão.

Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 

contas bancárias em nome do fale-
cido

Está Conforme
Matola, aos 18 de Julho de 2022

A Notária
(Ilegível) 6918

6918

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO 

ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE CAROLINA 
SARMENTO TEMBE

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
quinze de Julho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
dezassete a folhas dezoito, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número trinta e um, 
traço “B”, barra BAÚ, deste Bal-
cão, a cargo da Notária em ex-
ercício, VITALIANA DA ANUN-
CIAÇÃO RABECA MANHIQUE 
MACUÁCUA, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de CAR-
OLINA SARMENTO TEMBE, 
de então sessenta e três anos 
de idade, solteira que era, com 
última residência habitual no 
Bairro das Mahotas, cidade de 
Maputo.
Que a falecida não deixou tes-
tamento ou qualquer outra 
disposição da sua última von-
tade, tendo deixado como úni-
ca e universal herdeira de seus 
bens, sua única filha ISABEL 
ANTÓNIO NHAMPULE, soltei-
ra, maior, natural da Matola e 
residente na cidade da Matola.
Que não existem outras pes-
soas que de lei possam concor-
rer na sucessão.
Fazem parte da herança todos 
os bens móveis e imóveis, in-
cluindo contas bancárias em 
nome do falecido.

Está Conforme

Matola, aos 18 de Julho de 
2022

A Notária
(Ilegível)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SPEED PROJECT
UMA ACTIVIDADE DA USAID/ MOÇAMBIQUE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI)
A DAI vem por este meio emitir a presente Manifestação de Interesse (MI) para o projecto SPEED, 
localizado na Av. Marginal, n.º 141, Complexo Radisson, Torres Rani, 2.º Andar, Maputo-Moçambique. 

Esta Manifestação de Interesse (MdI) tem como objectivo proceder a pré-qualificação de fornecedores 
especializados que tem experiência na provisão de bens e serviços abaixo descritos: 

Referência da MdI   Descrição dos Bens e Serviços Solicitados
1. 001/EOI/SPEED/2022 -  Serviços de Tradução de documentos Português/Inglês/Português
2. 002/EOI/SPEED/2022 -  Aluguer de equipamento de tradução/interpretação simultânea 
3. 003/EOI/SPEED/2022 -  Fornecimento de equipamento e material de escritório
4. 004/EOI/SPEED/2022 -  Fornecimento de mobiliário escritório
5. 005/EOI/SPEED/2022 -  Fornecimento de consumíveis gerais de cozinha (Géneros alimentícios 

e utencílios de cozinha)
6. 006/EOI/SPEED/2022 -  Produção, edição e impressão de fotografias e vídeos
7. 007/EOI/SPEED/2022 -  Produção e impressão de material didático (cópias e impressões)
8. 008/EOI/SPEED/2022 -  Desenho, produção e impressão de material de comunicação e imagem
9. 009/EOI/SPEED/2022 -  Fornecimento de equipamento e serviços de TIC
10. 010/EOI/SPEED/2022 -  Serviços profissionais de Contabilidade e Auditoria
11. 011/EOI/SPEED/2022 -  Serviços Manutenção e Reparações diversas de escritório
12. 012/EOI/SPEED/2022 -  Serviços de Aluguer de Viaturas
13. 013/EOI/SPEED/2022 -  Serviços de Transporte e Táxi
14. 014/EOI/SPEED/2022 -  Serviços de catering e ornamentação de eventos
15. 015/EOI/SPEED/2022 -  Aluguer de salas para reuniões incluindo equipamento audiovisual
16. 016/EOI/SPEED/2022 -  Serviços de acomodação

  
Prazo para a entrega das respostas e protocolo de comunicação
O prazo para a entrega das respotas a esta MdI é 31 de Agosto de 2022, às 17.00 horas (hora local). 
As propostas poderão ser enviadas por correio electrónico para speed_bidbox@dai.com. Por favor de 
mencionar “Manifestação de Interesse – Descrição do bem ou serviço a fornecer Segundo a lista 
acima indicada e indicar a referência da MdI”. 

A DAI apenas vai responder às perguntas escritas relacionadas como a presente MdI através do endereço 
electrónico speed_procurement@dai.com. Quaisquer questões que possam existir deverão ser 
submetidas até ao dia 24 de Agosto de 2022, às 17.00 horas (hora local). 

Os proponentes interessados podem obter o MdI detalhado a partir do endereço:
  https://www.speed-program.com/index.php/Resources/Working-with-SPEED/Opportunities 

ACADEMIA MILITAR MARECHAL SAMORA MACHEL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

1. A Academia Militar “Marechal Samora Machel” convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais, 

interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos públicos abaixo mencionados:

N/O
Modalidade 

de 
contratação

Objecto do 
concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e hora 
de entrega 

das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Validade 
das 

propostas

Validade 
da 

garantia 
provisória

1.
Concurso 
Público

Fornecimento de 2 
motorizadas 

Nacionais
29/8/2022

 às 10.00 horas
29/8/2022

às 10.10 horas
90 dias 90 dias

2.
Concurso 
Público

Prestação de 
serviços de 
carpintaria

Nacionais
29/8/2022

 às 11.00 horas
29/8/2022

 às 11.10 horas
90 dias 90 dias

3.
Concurso 
Público

Prestação de 
serviço de 

fornecimento de 
passagens aéreas 

Nacionais
29/8/2022 

às 14.00 horas
29/8/2022 

às 14.10 horas
90 dias 90 dias

4.
Concurso 
Público

Fornecimento de 
medicamentos e 
artigos médicos 

Nacionais
30/8/2022 

às 9.00 horas
30/8/2022 

às 9.10 horas
90 dias 90 dias

5.
Concurso 
Público

Fornecimento 
de material de 

construção 
Nacionais

30/8/2022
 às 10.00 horas

30/8/2022
 às 10.10 horas

90 dias 90 dias

6.
Concurso 
Público

Contratação de 
empreitada para 

construção de um 
edifício 

Nacionais
30/8/2022

 às 11.00 horas
30/8/2022

 às 11.10 horas
90 dias 90 dias

7.
Concurso 
Público

Fornecimento de 1 
câmara frigorífica Nacionais

30/8/2022
 às 14.00 horas

30/8/2022
 às 14.10 horas

90 dias 90 dias

8.
Concurso 
Público

Prestação de 
serviço de 

manutenção de 
viaturas

Nacionais
30/8/2022 

às 15.00 horas
30/8/2022

 às 15.10 horas
90 dias 90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou adquirir os Documentos do Concurso 

pela importância não restituível de 2.000,00MT na UGEA da Academia Militar “Marechal Samora Machel”, 

sita na Av. FPLM, n.º 501, Cidade de Nampula, das 7.30 às 15.30 horas, nos dias normais de expediente.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado acima, na presença dos concorrentes.

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

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. 

Nampula, aos 3 de Agosto de 2022

O Chefe da UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS

Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA 

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO
27A/CL/Nº07/IGF-UGEA/ 2022 

1. A Inspecção-Geral de Finanças convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias 
empresas nacionais, inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas para 
Prestação de Serviços para Agenciamento de Viagens (Emissão de Passagens 
Aéreas).

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
documentos do concurso ou adquirí-los, na Rua da Imprensa, Prédio 33 andares, 7º 
andar, Maputo, das 8.30 às 15.00 horas, de segunda a sexta-feira.

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até às 9.00 horas 
do dia 16 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública, às 9.30 horas do 
mesmo dia.

5. O Anúncio de Posicionamento será divulgado no dia 21 de Agosto de 2022, no 
endereço acima mencionado

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

Maputo Agosto 2022

UGEA
6169

276 6403

350

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

DIRECÇÃO DE  ADMINISTRAÇÃO  E FINANÇAS

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

proponentes, até 9.30 horas do dia 16/8/2022, sendo que a abertura das mesmas está marcada 
para às 10.00 horas do mesmo dia, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e 
Venda de Bens Abatidos, a serem entregues na AMASP-Associação Moçambicana de Amizade e 
Solidariedade com os Povos, sita na Av. Paulo Samuel Kankhomba, número 2311, Bairro do Alto-
Maé, Cidade de Maputo para compra de diverso mobiliário de escritório, material informático e 
viaturas.

2. O mobiliário, material informático e viaturas podem ser vistos nas horas normais de expediente, 
no Estaleiro da Presidência da República, sita na Av. das FPLM, número 875, Cidade de Maputo.

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

Maputo, a 1 de Agosto de 2022

A Direcção da DAF
(Ilegível)

6807

Instituto Politécnico Magude Nkanyine

ANÚNCIO DE VAGA

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

1. Director-adjunto Pedagógico (1)

Requisitos:
• Carta dirigida a Directora do IPOMAN;

• Curriculum vitae;

• Cópia do BI autenticada;

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

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

2. Coordenador de Curso (3)
2.1 Coordenador para curso de Enfermagem Geral;

2.2 Coordenador para curso de Enfermagem de Saúde Materno Infantil;

2.3 Coordenador para curso de Técnico de Medicina Geral.

Requisitos: 
• Carta dirigida a Directora do IPOMAN;

• Curriculum vitae;

• Cópia do BI autenticada; 

• Ser licenciado a área que pretende coordenar;

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

Magude, a 1 de Agosto de 2022
A Direcção

Para mais informações:
Email- ipoman03magudenkanyine@gmail.com   e    Contacto- 852877369 ou 879028773

6833

6900

Ligações que 
mudam a nossa vida.

+258 21 484 050

www.contact.co.mz

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017

O nosso Cliente é uma prestigiada Cooperação para o Desenvolvimento. Como consequência do seu crescimento, 
pretende recrutar: 

OFICIAL NACIONAL DE PROGRAMA – WASH (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO

Será responsável por coordenar, monitorar e acompanhar os programas de prestação de serviços (WASH e saúde) 
implementados nas Províncias de Niassa e Cabo Delgado; monitorar e acompanhar os fundos comuns sectoriais, manter 
diálogo com os parceiros públicos, privados e internacionais; defender uma prestação de serviços de água/saúde 
pública mais descentralizada junto das autoridades nacionais, provinciais e locais; alimentar o diálogo político a nível 
nacional, trazendo a perspectiva local (ligando os níveis macro e micro); fornecer análise do contexto do sector, 
identificar problemas e sugerir recomendações; contribuir para projectar e implementar a abordagem de nexus 
desenvolvimento/humanitário e mudança climática na instituição; contribuir para a programação estratégica anual, e 
para a formulação de relatórios anuais, assim como, o programa do país; trabalhar com a equipa de resultados e os 
subgrupos relacionados para promover coerência e sinergias dentro do programa estratégico da agência; colectar e 
fornecer reportes técnicos e assegurar o mapeamento e localização geográfica de todas actividades; reforçar as 
sinergias a nível regional e as iniciativas dos programas globais da instituição; compreender os problemas técnicos 
relacionados à qualidade da infraestrutura que dificultam a prestação de serviços e identificar os treinamentos 
necessários; exigir documentos técnicos relacionados às intervenções e analisar a qualidade dos mesmos; identificar a 
capacidade e as partes envolvidas do sector privado, mapear os pontos fortes e fracos e os constrangimentos; cooperar 
com a academia para uma melhor sustentabilidade e adopção de melhores práticas e inovações.

PERFIL

• Grau universitário em uma área relevante para a função (de preferência engenharia WASH);
• Mínimo de 5 anos de experiência em função similar;
• Forte conhecimento e experiência em groundwater, saneamento e higiene (WASH) a nível técnico; 
• Conhecimento e experiência de trabalho a nível nacional (descentralização sectorial) e na vertente macro (política e 

sistemas);
• Conhecimento e experiência em saúde pública e mecanismos de responsabilização;
• Fortes habilidades em coordenação, trabalho em equipa, gestão de programas e diálogo de políticas;
• Fluência em Inglês (escrito e oral);
• Proactividade e forte capacidade analítica;
• Capacidade de trabalhar em equipa e de forma independente;
• Disponibilidade para viagens frequentes para Niassa e Cabo Delgado.

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

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 15 de 
Agosto de 2022. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás 
identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e 
anexado o respectivo Curriculum Vitae.

Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001

OFERECEMOS
A oportunidade de integrar uma instituição sólida e em crescimento e condições ajustadas à experiência demonstrada.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Departamento das Aquisições

Anúncio de Concursos
1.  O Instituto Nacional de Previdência Social, IP convida empresas nacionais e interessadas 

que reúnam requisitos de elegibilidade, nos termos do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a 
apresentarem propostas em invólucros fechados, para os concursos indicados na tabela abaixo: 

2. 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.  

3. Os Documentos do Concurso poderão ser consultados ou adquiridos no Instituto Nacional de 
Previdência Social, sito na Av. Vladimir Lenine, nº 598, 6º Andar, mediante o pagamento não 
reembolsável de uma importância de 1000,00MT (mil meticais), a ser depositada na Conta 
Bancária Nº 5017519002 do Banco de Moçambique, em nome do Instituto Nacional de 
Previdência Social.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Instituto Nacional de 
Previdência Social, sito na Av. Vladimir Lenine, nº 598, 6º Andar, de acordo com o horário e datas 
indicados na Tabela acima.

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

O Director-Geral
Augusto Bambo Sumburane

(Inspector Superior “B”) 
6901

SOLICITAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
TÉCNICO-FINANCEIRAS PARA FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO                               

PARA CENTROS DE SAÚDE 

A Associação Esmabama, no âmbito do projecto P-149-2021-002, financiado pela BMZ através a 
Caritas Alemã, vem através deste meio solicitar a apresentação de proposta técnico-financeira para 
o fornecimento de instrumentos de análises clínicas e laboratoriais, equipamento diagnóstico e 
terapêutico para os centros de saúde das missões de ESMABAMA nos distritos de Chibabava e Búzi 
na província de Sofala.
Convida-se a todas empresas interessadas a apresentarem propostas em envelope fechado, até ao dia 
11 de agosto de 2022, pelas 15.30 horas, nas instalações da Associação Esmabama, localizadas 
na rua S/N, talhões de 1407 a 1412, 3° bairro - Ponta Gêa, Beira, Sofala (próximo do mercado 
do Goto).
Os concorrentes interessados poderão obter os termos de referência para a formulação das propostas 
através do email:  paoloc@esmabama.org
Para qualquer dúvida poderão contactar a Associação Esmabama pelos números 84 447 9827, 86 845 
7000, no horário normal de expediente (das 7.30 às 15.30 horas) ou dirigindo-se ao Departamento 
Logístico, no endereço supracitado.

Beira, a 1 de Agosto de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
PROVÍNCIA DE NAMPULA 

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 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 adjudicacao do objecto dos concursos abaixo indicados: 

Nº  do Concurso Objecto Do Concurso Empresa Adjudicada Valor de 
Adjudicação

 (em Meticais)

Ajuste Directo Nº 
04D190241/AD/001/2022 

Aluguer de viaturas e motorizadas 
para campanhas de saúde KW SERVICES 1.500.000,00 

Ajuste Directo Nº 
04D190241/AD/002/2022 

Aquisição de combustíveis e 
lubrificantes

POSTO DE ABASTECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL -
 Zacarias Alexandre

690.798,00 

Ajuste Directo Nº 
04D190241/AD/003/2022 

Prestação de serviços de catering 
(fornecimento de refeições), 

aluguer de salas para actividades 
de formação, seminários, 
conferências e reuniões

BAR RESTAURANTE RETIRO 
– MULHASSIWA DE ADAMO 

MUARAPAZ MUCIURE
500.000,00 

Ajuste Directo Nº 
04D190241/AD/004/2022 

Aquisição de material de consumo 
para escritório e consumíveis 
informáticos – no âmbito de 

Fundo UNICEF E OMS

ATEF (Assistência Técnica de 
Electricidade e Frios), LDA 345.000,00 

AJUSTE DIRECTO Nº 
04D190241/AD/005/2022 

Fornecimento de recargas físicas e 
Modem

TUNGANE SERVIÇOS 100.000,00 

Nampula, Agosto de 2022

 A UGEA

ANÚNCIO DE VAGA: SERRALHEIRO MECÂNICO

Principais responsabilidades
•	 Revisar desenhos para entender os requisitos;
•	 Seguir especificações; 
•	 Conhecimento dos testes fundamentais de hidráulica e 

outros sistemas;
•	 Reparação geral, avarias, quebras e fugas;
•	 Uso e manutenção de equipamento (eléctrico, hidráulico 

e pneumático);
•	 Seguir normas de segurança e protecção

Requisitos 
•	 Descrição de anos de experiência como Serralheiro;
•	 Experiência em Higiene e Segurança com equipamentos 

perigosos;
•	 Conhecimento em eAPI1104, ASME IX e ISO 3834;
•	 Bom em resolução de problemas;
•	 Bom em comunicação;
•	 Inglês e Português, fala e escrita fluentemente

Vaga para Inhassoro – Província de Inhambane
Enviar o CV para o  email : wbho1234cv@gmail.com
Data-limite da submissão do CV: 10/8/2022

540

AUTORIDADE REGULADORA DE ÁGUAS, INSTITUTO PÚBLICO

Anúncio de Concurso
1. A Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP) convida concorrentes elegíveis e interessados a 

apresentarem propostas seladas para o concurso constante da tabela abaixo:

Modalidade/ nº 

Concurso

Objecto Local de Visita Local de Abertura de 

Propostas

Data e Hora-

limite de 

Submissão de 

Propostas

Data e hora de 

Abertura de 

Propostas

Garantia 

Provisória

Concurso Limitado 

nº 47A002841/

CL/21/AURA/2022

Reabilitação do 

Edifício da UTR 
da AURA, IP em 

Nampula

Edifício da APIE 
de Nampula – Av. 

Eduardo Mondlane, 

Porta 45 e 46

Direcção Provincial das 

Obras Públicas de Nampula 

(Instalações da AURA, IP) – 

Rua da Vigilância, nº 1002

17/8/2022

10.00 horas

17/8/2022

10.15 horas

Não é exigível

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir o Documento do Concurso na AURA, 

IP, localizada na Av. Amílcar Cabral, n.º 757 em Maputo  e Rua da Vigilância, nº 1002 (Direcção Provincial de Obras 

Públicas) em Nampula, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) a ser depositada 

na Conta em Meticais Nº 68026210001, Banco BCI, em nome da Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público 

(AURA, IP), devendo-se apresentar o talão de depósito para efeitos de aquisição do respectivo Caderno de Encargos;

3. O período de validade das propostas deve ser de 90 (noventa) dias, a partir da data da sua submissão;

4. As propostas deverão ser entregues em Nampula no endereço indicado e no prazo estabelecido na tabela acima, devendo 

ser abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem participar;

5. O Concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março                      

              
 Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP)

Av. Amílcar Cabral, n.º 757
Tel.: (+258) 21312825

Maputo, Agosto de 2022

(RAQUI)
6890

ACIPOL
ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Cancelamento de 
Concurso

De acordo com a alínea e) do n.º 3 do artigo 33, conjugado 
com o artigo 61 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, informa-se a todos os concorrentes 
que por motivo de irregularidades constatadas após 
abertura das propostas, o Concurso Público nº. 1/
UGEA/ACIPOL/2022, designado para Fornecimento 
de Instrumentos Musicais foi CANCELADO.
NB: Comunica-se igualmente que, para mais 
informações os interessados poderão contactar a 
UGEA para efeitos de melhor esclarecimento.

Michafutene, Agosto de 2022
Autoridade Competente
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Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

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



PUBLICIDADE 23Quinta-feira, 4 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MURRUPULA

GABINETE DE ADMINISTRADORA 

CONCURSO Nº 01/LIMITADO/EMPREITADA/SDPI/ 2022
EMPREITADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO NO DISTRITO DE MURRUPULA

O Governo do Distrito de Murrupula dispõe de fundos descentralizados de investimento para 
Estradas distritais e pretende utilizá-los para a Empreitada Bienal:
A. Melhoramentos Localizados, na Estrada Cruz N1 Murrupula, da Praça da Independência 

ao Posto Administrativo de Chinga, Extensão de 42Km 

1 - Neste âmbito, o Governo do Distrito de Murrupula, em coordenação com o Serviço Distrital 
de Planeamento e Infra-estruturas de Murrupula convida empresas de Construção Civil e Obras 
Públicas elegíveis que possuam Alvarás no mínimo 1 a 3ª classe, a apresentarem as suas Propostas 
Técnicas e Financeiras seladas para as referidas Empreitadas.

a) Os documentos do presente concurso poderão ser adquiridos na Secretaria do Serviço 
Distrital de Planeamento e Infra-estruturas, na Sede do Distrito, mediante o pagamento em 
numerário de: mil e quinhentos meticais (1.500,00MT), não reembolsáveis.

b) As propostas do Concurso deverão ser formuladas em Português, em número de Dois 
exemplares (um original e uma cópia) e serão válidas por um período de (30) trinta dias.

c) Todos os valores financeiros deverão estar expressos em Moeda Nacional (Metical). 
d) Para participar no Concurso, os concorrentes deverão apresentar uma Caução Bancária 

ou cheque visado da empresa concorrente, no valor numérico de dez mil meticais 
(10.000,00MT), ao favor do Governo do Distrito de Murrupula-Fundo de Estradas.

e) Os concorrentes deverão apresentar igualmente documentos comprovativos de que estão 
quites nas suas obrigações para com a Fazenda Nacional e do Instituto de Segurança Social.

f) O prazo de entrega das propostas é às 13.00 horas do dia 25 de Julho de 2022, na 
Secretaria do SDPI do Distrito de Murrupula.

g) A abertura das propostas terá lugar às 14.00 horas do dia 25 de Julho de 2022, na Sala 
das Reuniões do SDPI do Distrito de Murrupula.

h) Os resultados do Concurso serão anunciados após a conclusão da Avaliação das propostas, 
dentro do prazo de sua validade.

NOTA - Chama-se a atenção aos concorrentes que os Documentos que instruem as Propostas 
deverão ser autênticados e estar dentro do período da sua validade.
 

Murrupula, aos 22 de Junho de 2022

A Administradora Distrital

MA- Regina Paulino
(Especialista em Educação)
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TETE
PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO PSU (P161777 Banco Mundial)

UNIDADE TÉCNICA DE IMPLEMENTAÇÃO
UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
O Conselho Municipal da Cidade de Tete convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para contratação dos 
seguintes concursos:

Números dos concursos Objecto do Concurso
Data de 

Entrega das 
Propostas

Hora de 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura 

das 
Propostas

Garantia 
Provisória

018/CMCT/UTI/PSU/

P161777-2022

Construção de edifício dos Serviços Municipais de 
Saneamento de Tete

1/9/2022 8.30 horas 8.45 horas Aplicável

019/CMCT/UTI/PSU/

P161777-2022

Consultoria para fiscalização de construção do edifício dos 
Serviços Municipais de Saneamento de Tete

1/9/2022 9.10 horas 9.20 horas Aplicável

020/CMCT/UTI/PSU/

P161777-2022
Aquisição de duas (2) viaturas ligeiras 1/9/2022 9.40 horas 10.00 horas Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso, adquirir ou levantá-los na UGEA 
dos Serviços Municipais de Saneamento de Tete, Contacto - 877098037, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois 

mil e quinhentos meticais), Número de Conta 2048365521018 – Standard Bank. O período de validade das propostas será de 120 

dias.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e nas horas normais de expediente e serão abertas em sessão pública, na 
presença dos concorrentes e mais interessados que desejarem comparecer, nos Serviços de Municipais de Saneamento de Tete, 

Avenida da Liberdade, próximo à Cadeia Civil de Tete, no Bairro Josina Machel.

3.  As propostas que forem entregues depois da hora da recepção das mesmas serão devolvidas.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

5.  Anúncio de Posicionamento será no dia 9 de Setembro de 2022, nos Serviços Municipais de Saneamento de Tete, Avenida da Liberdade, 

próximo à Cadeia Civil de Tete, no Bairro Josina Machel, pelas 10.00 horas. 

   O Director dos Serviços

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, na Acção Declarativa 
de Condenação sob Forma de Processo 
Comum Ordinário nº 104/2017-R, movida 
por ABDUL MAGUMBA NHANALA, residente 
na Avenida Josina Machel, nº 556, 1º andar, 
flat. 02, cidade de Maputo, contra: SUHURA 
ASSANE e MOMADE SAFIR ABDUL RAZAK, 
ambos com último domicílio conhecido na 
cidade de Maputo, Bairro do Alto Maé, Avenida 
Josina Machel, nº 556, 2º andar, flat 4, ora 
em parte incerta, são estes citados, para, no 
prazo de vinte dias, depois de finda a dilação 
de trinta dias, contados da data da segunda 
e última publicação deste anúncio no jornal 
“Notícias”, contestarem, querendo, a acção, 
conforme tudo melhor consta da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição 
nesta Secção, onde poderão solicitá-lo em 
qualquer dia útil dentro das horas normais de 
expediente, com a advertência de que a falta 
de contestação importa a confissão dos factos 
articulados pelo autor, nos termos do nº 1 do 
artº. 484 do CPC.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022

O Ajudante de Escrivão
Fenias Nhantumbo

Verifiquei
O Juiz de Direito

José Alfredo Macaringue

6813
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Concurso Público N.º 52A002341/CP/009/22

A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas 

fechadas para fornecimento, montagem, treinamento e manutenção de equipamento 
de laboratório para a Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane, 

(Especificações Técnicas constantes dos Documentos do Concurso);

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de 
Concurso ou adquirí-los, mediante solicitação por escrito na UGEA Central, a funcionar no 
edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, entre às 8.00 e 15.30 
horas, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, que deve ser depositada na Conta 

170475561 – UEM DLA do Millenniumbim

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

O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 6 de Setembro de 2022, pelas 
10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, aos 4 de Agosto de 2022

A Directora
6931

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSO HIDRICOS

FIPAG Nacala

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 e nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016/, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso abaixo foi adjudicado às seguintes empresas:  

Nº do 
Concurso

Objecto Empresa Valor Modalidade

14/FIPAG/
AON/AD/22

Fornecimento de material 
de escritório e consumível JC MULTISERVICE, LIMITADA 1.268.951,58 Ajuste 

Directo 

15/FIPAG/
AON/AD/22

Fornecimento de 
combustível e lubrificantes ÍNDICO INVESTIMENTOS 1.513.017,00 Ajuste 

Directo

Autoridade Competente

351

6903

 

 
REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES 

 
CONVITE MANIFESTANDO INTERESSE 

 
ASSUNTO: ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS 

 
1. A ARA-Sul, Administração Regional de Águas do Sul, IP convida a todos os interessados que reúnem os 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o Arrendamento de 01 (Um) Imóvel para 
Escritórios da ARA-Sul, IP/DGBS na Av. Karl Marx/Américo Boavida – Bairro Chambone 5- Maxixe na Província 
de Inhambane.  

 
2. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações das 7:30h às 15:30h na Repartição Autónoma 
de Aquisições da ARA-Sul, IP cita na Av. Samora Machel n° 30, 6° andar, C.P. 4033 - Cidade de Maputo ou pelo 
n° +258 21 306730. 

 
3. A apresentação de propostas a este convite pelos interessados deverá ocorrer até às 10:00h do dia 18/08/2022 
e serão abertas às 10:15 horas do mesmo dia no local acima indicado em envelope fechado com indicação do 
interesse acompanhado dos seguintes documentos:  

 
a) Título de propriedade do imóvel (para pessoas singulares e colectivas); 
b) NUIT, tratando-se de pessoas singulares;  
c) Imposto Predial Autárquico – IPRA (para pessoas singulares e colectivas); 
d) Fotocópia autenticada do BI, tratando-se de pessoas singulares; 
e) Declaração reconhecida pelo cartório notarial de que não se encontra em nenhuma das situações 

de impedimento de contratar com o Estado (para pessoas singulares e colectivas); 
f) Documentos comprovativos da situação fiscal regularizada (para pessoas singulares e 

colectivas); 
g) Certidão do INE (para pessoas singulares e colectivas); 
h) Escritura Pública de Constituição ou documentos equivalentes em originais ou cópias 

autenticadas tratando se de pessoas colectivas. 
 

4. Este convite da ARA-Sul, IP Manifestando Interesse, será regido pelo Regulamento de Gestão do Património 
do Estado, aprovado pelo Decreto 42/2018, de 24 de Julho e Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 
8 de Março. 

 
Maputo, 03 de Agosto de 2022 

A RAA 

ANÚNCIO DE VAGA:  SOLDADOR
Principais responsabilidades:

•	 Ler e Interpretar desenhos; 
•	 Determinação de ferramentas e materiais necessários;
•	 Instalar, reparar e conectar componentes de tubulação de acordo com especificação;
•	 Inspeccionar e manutenção do material, equipamento e ferramentas;
•	 Preparar material de trabalho, limpar, cortar e 
•	 Examinar assoldas concluídas para garantir que sejam de acordo com o procedimento NDE;
•	 Seguir os regulamentos de segurança

Requisitos:
•	 Diploma da Escola Técnica;
•	 10+ anos de experiência em soldadura de tubos SMAW; 
•	 Conhecimento prático nas especificações e códigos API1104, ASME IX, ISO 3834; 
•	 Conhecimento prático e experiência de equipamento em soldadura em SMAW; 
•	 Habilidades técnica e capacidade técnicas de interpretar desenhos;
•	 Excelente capacidade de liderança e Comunicação;
•	 Falar e escrever Inglês fluentemente

Vaga para Inhassoro – Província de Inhambane
Enviar o CV para o  email : wbho1234cv@gmail.com
Data-limite da submissão do CV : 10/8/2022
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ANÚNCIO DE VAGA: INSPECTOR DE SOLDADURA
Principais responsabilidades:

•	 Realizar inspecção NDE volumétricas com ultrassônicos;
•	 Elaborar relatório dos resultados obtidos pelos teste NDE;
•	 Interpretar os desenhos de engenharia conforme necessário

Requisitos:
•	 Diploma de Ensino Médio ou equivalente;
•	 Certificado NDE nível II de acordo com ISO 9712:2012 em Ultrassônico, Ultrassônico (UT) incluindo 

PAUT;
•	 5+ anos de experiência como inspector no Nível II NDE/NDT;
•	 Certificado em Nível II;
•	 Conhecimento em API1104, ASME IX, ISO 3834;
•	 Experiência prática na utilização de sistemas de teste Ultrassônico para inspecção de soldagem;
•	 Habilidades tecnica e capacidade técnicas de intepretar desenhos;
•	 Excellente capacidade de liderança e Comunicação;
•	 Falar e escrever Inglês fluentemente

Vaga para Inhassoro – Província de Inhambane
Enviar o CV para o  email : wbho1234cv@gmail.com
Data-limite da submissão do CV : 10/8/2022

ANÚNCIO DE VAGA:  SOLDADOR
Principais responsabilidades:

•	 Conhecimento profundo em API1104 21st Edition, ASME IX e ISO 3834;
•	 Verificar as especificações do trabalho;
•	 Planejar e realizar as inspecções de teste;
•	 Estar envolvido e fornecer informações de qualidade para o planejamento das actividades

Requisitos:
•	 Certificado de inspecção de soldagem Sénior (American Welding Society AWS, CWI, CSWIP, SAIW or 

IWI (EWI)- aprovado ou equivalente );
•	 Amplo conhecimento em API1104, ASME IX, ISO 3834;
•	 Mínimo de 5 anos de experiência de trabalho, especializado em soldagem e controlo de materiais; 
•	 3 anos de experiência em controlo de qualidade e inspecção de soldagem;
•	 3 anos de experiência no código de equipamento de pressão;
•	 Amplo conhecimento dos processos de soldagem SMAW E GTAW;
•	 Habilidades de resolver problemas; 
•	 Habilidades técnicas e capacidades técnicas de intepretar desenhos;
•	 Excelente capacidade de liderança e Comunicação;
•	 Falar e escrever Inglês fluentemente

Vaga para Inhassoro – Província de Inhambane
Enviar o CV para o  email: wbho1234cv@gmail.com
Data-limite da submissão do CV: 10/8/2022
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Expande o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados
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

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 

Vilankulos ...

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…

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…

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



PUBLICIDADE30 Quinta-feira, 4 de Agosto de 2022

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO 47A003041/CP/Nº 40/2022                                                                                                                                           
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO GERAL DE DUAS BÁSCULAS FIXAS                                                                

DA PROVÍNCIA DE MAPUTO E TETE

1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE, IP) convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para a prestação de serviços técnicos de 
revisão geral para o funcionamento pleno da báscula fixa de Bobole (Estrada N1, Distrito de Manhiça, província de 
Maputo) e da báscula fixa de Nhalicune (Estrada N7, Distrito de Changara, província de Tete). A revisão geral inclui o 
fornecimento dos acessórios necessários para a execução dos serviços.

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

3. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 8 de Agosto de 2022, pelas 11.00 horas na Sala de 
Conferências, Av. de Moçambique, nº 1225, Maputo.

4. Para melhor conhecimento do objecto do concurso, a ANE, IP programou uma visita para o dia 9 de Agosto de 2022, 
pelas 8.00 horas (para a báscula fixa de Bobole, sendo a concentração dos interessados na Delegação Provincial da 
ANE, IP-Maputo, Av. de Moçambique, nº 1225) e outra visita para o dia 12 de Agosto de 2022, pelas 8.00 horas (para 
a báscula fixa de Nhalicune, sendo a concentração dos interessados na Delegação Provincial da ANE, IP-Tete, Ponte 
Samora Machel, nº 614).

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir os Documentos 
de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 5 de Agosto de 2022. A aquisição do Documento de Concurso 
é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1000,00MT, na conta bancária nº 66153128, NIB: 
000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular: Administração Nacional de Estradas.

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, nº 1225, Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235 
Maputo – Moçambique

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 26 de Agosto de 2022 e serão 
abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos representantes das 
firmas que desejarem assistir ao acto.

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral

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

7. O anúncio de posicionamento dos concorrentes, após a avaliação das propostas, terá lugar às 10.00 horas do dia 27 
de Setembro de 2022, na Sala de Conferências, Av. de Moçambique, nº 1225.

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

9. As propostas deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 70.000,00MT, válida por 120 dias, 
contados a partir da data-limite de entrega das propostas. O concorrente pode alternativamente apresentar uma 
Declaração de Garantia no mesmo valor, segundo o Decreto nº 89/2021, de 6 de Outubro de 2021.

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

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

Maputo, aos 4 de Agosto de 2022

República De Moçambique
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO EM MANICA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Serviço Provincial de Saúde de Manica convida empresas 
elegíveis e interessadas a apresentarem propostas em 
cartas fechadas, para Concurso Limitado n° 58G000141/
CL/25/2022, para Aluguer de Viaturas.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os documentos do concurso ou levantá-los no Serviço 
Provincial de Saúde de Manica – Repartição das Aquisições, Estrada 
Nacional n.º 6, Bairro 4, pela importância não reembolsável de 
500,00MT (quinhentos meticais), a ser depositada na Conta 
n.º 523646935 BIM, pertencente a este Serviço. 

O período de validade das propostas será de 12 dias, a contar da 
data de abertura do concurso.

As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues no 
endereço e nos prazos acima e serão abertas em sessão pública, 
no mesmo endereço, no dia 9 de Agosto  do ano em curso, 
pelas 12.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer, de acordo com o seguinte:

Endereço para entrega e abertura de propostas: Serviço 
Provincial de Saúde de Manica – Repartição  de Aquisições, sita 
na Estrada Nacional n˚ 6, Bairro 4, zona 37mm.

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

Chimoio, aos 27 de Julho de 2022

O Director do Serviço

Xavier Alcides Isidoro

 (Médico de Clínica Geral Principal)

201 6907

w

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA 

MATOLA

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE DANIEL 
LANGA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e dois de 
Julho de dois mil e vinte e dois, ex-
arada de folhas quarenta e três a fol-
has quarenta e cinco, do livro de no-
tas para escrituras diversas número 
cento e oitenta e dois “A”, deste 
Cartório Notarial da Matola, a cargo 
da Notária em exercício, ROBERTI�
NA CRISTINA NHAMBI MAURÍCIO 
JAGÁ, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de DANIEL LANGA, de então setenta 
e quatro anos de idade, no estado de 
viúvo que era, natural de Manjacaze, 
com última residência no Bairro da 
Matola “C”, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade, ten-
do deixado como únicos e universais 
herdeiros de seus bens móveis e 
imóveis, seus filhos: ELEUTÉRIO 
ALBERTO LANGA, casado, natural 
de Lourenço Marques e residente 
no Bairro Central, cidade de Mapu-
to, ETELVINA LINA DA ARGENTI-
NA LANGA, solteira, maior, natural 
de Lourenço Marques e residente 
no Bairro Central, cidade de Mapu-
to, ILDA MARIA LANGA, solteira, 
maior, natural de Lourenço Marques 
e residente no Bairro da Matola “C”, 
cidade da Matola e AFONSO MATE-
US LANGA, solteiro, maior e resi-
dente no Bairro Central , cidade de 
Maputo. 
Não existem outras pessoas que de 
lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do fale-
cido.

Está Conforme

Matola, a 1 de Agosto de 2022
A Notária

(Ilegível)
6921

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



PUBLICIDADE 31Quinta-feira, 4 de Agosto de 2022

6952

20
22

KPMG Auditores & Consultores, SA
Edifício KPMG Rua 1.233, n.72C  T.: +258 21 355 200 
E.: mz-fminformation@kpmg.com
Maputo, Moçambique

KPMG_mz     follow us on 

KPMG em MoçambiqueI
Anos
A espalhar excelência !32
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
_______ 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS. 

 

 

 

 

Direcção Regional Centro 

Area Operacional da Beira  

Unidade Gestora Executora das Aquisições  

Anúncio de Concursos  
 

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-Área Operacional da Beira convida aos interessados a 
apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo:  

 

Nº do Concurso 
Modalidade do 

Concurso 
Objecto de contratação 

Data e hora 
limite de 

entrega das 
propostas 

Data e hora 
de abertura 

das 
propostas 

Valor da 
garantia 

provisória 

FIPAG-
AOB/01/CL/2022 

 
Concurso 
Limitado 

Fornecimento de 
Refeições 

22/08/2022 
08 Horas e 30 

Minutos 

22/08/2022 
09 Horas 

 
Não Aplicável 

FIPAG-
AOB/02/CL/2022 

 
Concurso 
Limitado 

Fornecimento e 
Manutenção de Ar 

Condicionados 

22/08/2022 
08 Horas e 30 

Minutos 

22/08/2022 
11 Horas 

 
Não Aplicável 

FIPAG-
AOB/03/CL/2022 

 
Concurso 
Limitado 

Prestação de Serviços de 
Aluguer de Máquinas 

22/08/2022 
08 Horas e 30 

Minutos 

22/08/2022 
13 Horas e 30 

Minutos  

 
Não Aplicável 

FIPAG-
AOB/04/CL/2022 

 
Concurso 
Limitado 

Manutenção de Filtros 
Para o Sistema de 

Abastecimento de Água 
de Gorongosa 

   

22/08/2022 
08 Horas e 30 

Minutos 

22/08/2022 
14 Horas e 30 

Minutos 

 
Não Aplicável 

FIPAG-
AOB/13/CP/2022 

Concurso 
Público 

Fornecimento de Material 
Informático 

01/09/2022 
08 Horas e 30 

Minutos 

01/09/2022 
09 Horas  

24.430,00MT 

FIPAG-
AOB/14/CP/2022 

 
Concurso 
Público 

Fornecimento de Géneros 
Alimentícios, Artigos de 
Higiene e Limpeza e Kit 

contra COVID-19 
 

01/09/2022 
08 Horas e 30 

Minutos 

01/09/2022 
11 Horas 

 
 

28.350,00MT 

FIPAG-
AOB/15/CP/2022 

 
Concurso 
Público 

Fornecimento de 
Materiais para Reparação 

da Conduta Adutora 
 

01/09/2022 
08 Horas e 30 

Minutos 

01/09/2022 
14 Horas 

 
66.585,69MT 

 
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos durante as horas normais de 

expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, sediada no endereço indicado no n.º 5 deste anúncio, 
podendo adquiri-los pela importância não reembolsável de 2.000,00 Mt (Dois Mil meticais), devendo para tal depositar o valor na conta 
bancária n.º 54145595 domiciliada no Millenium BIM. 
 

3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data limite de entrega das mesmas. 
  

4. O posicionamento dos concorrentes será anunciado no endereço indicado no ponto 5 pelas 15 horas do dia 29 de Agosto de 2022 para o 

concurso Limitado e 14 de Setembro de 2022 para os concursos Publicos.  

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

 
FIPAG-Área Operacional da Beira 

RUA Companhia de Moçambique, n. 35 
TEL.-23 323102 

CIDADE DA BEIRA 
 

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 n.º 5/2016, de 8 de Março. 
 

Beira, 04 de Agosto de 2022 
 

A Autoridade Competente 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa de Desenvolvimento Espacial

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do número 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-
se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do 
Concurso

Objecto de Concurso Modalidade Empresa Adjudicada
Valor de 

Adjudicação 
(MT)

MTC-22/PDE-
Serviços/2022

Serviços de Formação 
em Certificação contra 
os Crimes Cibernéticos 
“Certified Ethical Ha-

cker”

Ajuste 
Directo

CENTRO DE FORMAÇÃO 
EM OPEN SOURCE 
SOFTWARE, LDA

114.268,05

MTC-24/PDE-
Serviços/2022

Serviços de Atendimento 
Médico Primário e Pri-

meiros Socorros durante 
a maratona “Hack4moz 

2022”

Ajuste 
Directo

LIN AMBULÂNCIAS, LDA 25.000,00

MTC-26/PDE-
Serviços/2022

Serviços de Mobilização 
e Comunicação da 2ª 

Edição da Maratona “Ha-
ck4moz 2022”

Ajuste 
Directo

ASSOCIAÇÃO 
COMUNIDADE 

MOÇAMBICANA DE 
DESENVOLVEDORES 

DE SOFTWARE E 
APLICAÇÕES (MOZDEVZ)

77.880,00

Maputo, Julho de 2022

A Autoridade Competente
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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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SERVIÇO NACIONAL DE MIGRAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço Nacional de Migração convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessados a apresentarem 

propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N/O
Modalidade de
Contratação e

Respectiva Referência
Objecto do Concurso

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

qualificação e 
Propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

qualificação e 
Propostas

Garantia 
Provisória

Validade 
das 

propostas

01
Concurso Limitado nº 021/

UGEA-SENAMI/CL/MINT/ 2022
Aquisição de

Agendas 2023 
Até às 8.30 horas 

do dia 19 de Agosto
19 de Agosto

 pelas 9.00 horas
---------------- 120 dias

02
Concurso Limitado nº 005/

UGEA-SENAMI/CL/MINT/ 2022
Aquisição de máquinas 

de fotografar 
Até às 9.30 horas

 do dia 19 de Agosto
19 de Agosto

 pelas 10.00 horas
---------------- 120 dias

03
Concurso Público nº 012/UGEA-

SENAMI/CP/MINT/ 2022

Aquisição de 
combustível e 
lubrificantes 

Até às 8.30 horas
 do dia 1 de Setembro

1 de Setembro 
pelas 9.00 horas

100.000,00MT 120 dias

04
Concurso Público nº 013/UGEA-

SENAMI/CP/MINT/ 2022

Aquisição de 
material gráfico de 

especialidade 

Até às 9.30 horas 
do dia 1 de Setembro

1 de Setembro
pelas 10.00 horas

130.000,00MT 120 dias

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los 
pela importância não reembolsável de 500,00MT, depositada no Banco Standard Bank na conta: 113-122002-100-7, 
do titular: Serviço Nacional de Migração, nas horas normais de expediente, a partir do 9 de Agosto do ano corrente, 
no Serviço Nacional de Migração, sita na Av. Ho Chi Min nº 316, 3º andar esquerdo, porta 18, em Maputo.

3.  Os documentos de qualificação e a proposta deverão ser em 3 exemplares, sendo que um original e duas cópias, apre-
sentados num invólucro opaco, fechado, selado ou lacrado, com identificação completa do concorrente e do objecto 
de concurso, no seu exterior.

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, aos 3 de Agosto de 2022

A  UGEA

ACIPOL

ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS
  UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Limitado N.º 02/UGEA-ACIPOL/2022                                                          
Fornecimento de Material de Construção

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com 
o n.º 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Em-
preitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 
8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi 
adjudicado à empresa EXPRESSO ELECTRO FERRAGEM pelo 
valor de 2.092,080.00MT, (dois milhões, noventa e dois mil 
e oitenta meticais) com IVA incluso. 

Michafutene, Agosto de 2022

Autoridade Competente

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O FUNDO DE ESTRADAS, FP convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna os requisitos estabelecidos nos Documentos 
do Concurso a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo discriminados: 

Modalidade Objecto do Concurso
Data e hora-final 

de entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Garantia 
Provisória

Data de 
anúncio do 

posicionamento

Validade 
das 

propostas

Concurso Limitado 
47A001952/
CL/23/2022

Contratação de serviços de 
catering, acomodação e sala de 

conferências 

16 de Agosto  de 
2022

Hora: 10.30 horas

16 de Agosto  de 
2022

Hora: 10.45 horas
N/A

22 de Agosto de 
2022

Hora: 10.30 horas
40 dias

Concurso de 
Pequena Dimensão

47A001952/
CPD/24/2022

Contratação 
de serviços 

de 
transporte 

  

Lote I- Autocarro 
com capacidade 
para 40 pessoas 15 de Agosto  de 

2022
Hora: 10.30 horas

15 de Agosto  de 
2022

Hora: 10.45 horas
N/A

19 de Agosto de 
2022

Hora: 10.30 horas
40 dias

Lote II- Barcos 
com serviço de 

alimentação para 
40 pessoas

NB: LOCAL DE EXECUÇÃO DOS OBJECTOS CONTRATUAIS: DISTRITO DE BILENE

Os concorrentes interessados em participar dos concursos, poderão obter mais informações, examinar os Documentos de 
Concurso ou adquirí-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga nº 170, sobreloja- Cidade do 
Maputo a partir do dia 4 de Agosto de 2022, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais). 

A importância deverá ser depositada na conta nº 13225951, NIB: 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco 
Millennium Bim.

As propostas deverão ter a validade mínima de 40 dias e submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço 
acima referenciado.

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

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 
MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE 
JUSTIÇA E TRABALHO

BALCÃO DE ATENDIMENTO 
ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE SALMINA 
SARMENTO TEMBE

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
quinze de Julho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
quinze verso a folhas dezasseis 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
trinta e um, traço “B”, barra 
BAÚ, deste Balcão, a cargo da 
Notária em exercício, VITALI�
ANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA 
MANHIQUE MACUÁCUA, foi cel-
ebrada uma Escritura de Habili-
tação de Herdeiros por óbito de 
SALMINA SARMENTO TEMBE, 
de então quarenta e um anos 
de idade, solteira que era, com 
última residência habitual no 
Bairro da Matola “B”, cidade da 
Matola.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vonta-
de, tendo deixado como única e 
universal herdeira de seus bens, 
sua única filha RUTE SALMINA 
TEMBE, solteira, maior, natural 
da Matola e residente na cidade 
da Matola.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos 
os bens móveis e imóveis, inclu-
indo contas bancárias em nome 
da falecida.

Está Conforme

Matola, aos 18 de Julho de 2022

A Notária

(Ilegível)

Av. Mártires de Inhaminga N° 170 • Caixa Postal 797 • Tel: n° 21 305589/82 3084990 • Fax 21 305069 • Maputo
6905

6927

6918

CONVOCATÓRIA

Para tratar assuntos relacionados com DUAT - 
Direito de Uso e Aproveitamento de Terra, Processo 
27630, parcela localizada em Chicochana, posto 
administrativo de Pessene, distrito da Moamba, 
é convocado o sócio da NAVIPA, LDA, o senhor 
Mário José Cardoso Rosa, a comparecer em sua 
sede, sita na cidade da Matola, Bairro da Matola 
CI, Avenida Heróis Moçambicanos, nº 1556, para, 
no prazo de 15 dias, contados a partir da data da 
publicação da presente convocatória.

Matola, aos 2 de Agosto de 2022

A Sócia
Rosa Cátia Joaquim Massocha

6920

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 

NOTARIADO DE TETE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE DOMINGOS JORGE DOS 

SANTOS ERNESTO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública do dia vinte 
e nove de Julho de dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas quarenta a folhas 
quarenta e um verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número vinte 
e um, traço “A”, do Cartório Notarial 
de Tete, perante BRIGITTE NÉLIA 
MESQUITA VASCONCELOS, licenciada 
em Ciências Jurídicas, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
Pública de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de DOMINGOS JORGE DOS 
SANTOS ERNESTO, falecido no dia doze 
de Fevereiro de dois mil e vinte e um, 
no Hospital Rural de Songo, distrito de 
Cahora Bassa, província de Tete, no estado 
de casado sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos com a senhora 
Nina Chairissane Alberto Ernesto, de 
cinquenta e seis anos de idade, natural de 
Songo, distrito de Cahora Bassa, provincia 
de Tete, de nacionalidade moçambicana, 
filho de Ernesto Jofrisse Jorge e de 
Maria Filomena Semente, com a última 
residência habitual na vila de Songo, 
distrito de Cahora Bassa, província de Tete, 
sem ter deixado testamento ou qualquer 
outra disposição de última vontade.
Certifico ainda que na operada escritura 
pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros, seus filhos: EUNICE 
DE IMACULADA JORGE ERNESTO, 
solteira, maior, natural de Songo, distrito 
de Cahora Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete, CARMEN DOMINGOS JORGE 
ERNESTO, solteira, menor, natural de 
Songo, distrito de Cahora Bassa, província 
de Tete, de nacionalidade moçambicana 
e residente em Tete, DOMINGOS JORGE 
ERNESTO JÚNIOR, solteiro, menor, 
natural de Songo, distrito de Cahora 
Bassa, província de Tete, de nacionalidade 
moçambicana e residente em Tete, 
CREMILDO DOMINGOS JORGE ERNESTO, 
solteiro, menor, natural de Songo, distrito 
de Cahora Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete e sua esposa NINA CHAIRISSANE 
ALBERTO ERNESTO, viúva, natural do 
distrito de Cahora Bassa, província de 
Tete, de nacionalidade moçambicana e 
residente em Tete.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos indicados 
herdeiros ou com eles possam concorrer 
na sucessão à herança e dela fazem parte 
bens móveis, imóveis, direitos e conta 
bancária.

Está Conforme
Tete, aos 3 de Agosto de 2022

O Conservador Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 

NOTARIADO DE TETE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ISAÍAS 

NHAMANGAUA
Certifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura pública do dia e vinte oito de 
Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas trinta e oito a folhas trinta e nove, 
do livro de notas para escrituras diversas 
número vinte e um, traço “A”, do Cartório 
Notarial de Tete, perante BRIGITTE NÉLIA 
MESQUITA VASCONCELOS, licenciada 
em Ciências Jurídicas, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura Pública 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ISAÍAS NHAMANGAUA, falecido no dia 
vinte de Março de dois mil e vinte e um, 
no Hospital Provincial de Tete, no estado 
de solteiro, maior, de cinquenta anos de 
idade, natural de Songo, distrito de Cahora 
Bassa, província de Tete, de nacionalidade 
moçambicana, filho de Nhamangaua 
Tambala e de Nguinia Almoço, com a 
última residência habitual na vila de 
Songo, distrito de Cahora Bassa, província 
de Tete, sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição de última 
vontade.
Certifico ainda que na operada escritura 
pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros, seus filhos: MARIA 
DELUXA ISAÍAS NHAMANGAUA, solteira, 
maior, natural de Songo, distrito de 
Cahora Bassa, província de de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete, BETT ISAÍAS NHAMANGAUA, 
solteira, maior, natural de Songo, distrito 
de Cahora Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete, JENETE ISAÍAS NHAMANGAUA, 
solteira, maior, natural de Songo, distrito 
de Cahora Bassa, província de de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete, ROMANA ISAÍAS NHAMANGAUA, 
solteira, maior, natural de Songo, distrito 
de Cahora Bassa, província de de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete, FIFO ISAÍAS NHAMANGAUA, 
solteiro, menor, natural de Songo, distrito 
de Cahora Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete, FIFA ISAÍAS NHAMANGAUA, 
solteira, menor, natural de Songo, distrito 
de Cahora Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete e ISAÍAS NHAMANGAUA JÚNIOR, 
solteiro, menor, natural de Songo, distrito 
de Cahora-Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
em Tete. 
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos indicados 
herdeiros ou com eles possam concorrer 
na sucessão à herança e dela fazem parte 
bens móveis, imóveis, direitos e conta 
bancária.

Está Conforme
Tete, aos 3 de Agosto de 2022

O Conservador Técnico
(Ilegível)
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSEFA HENRIQUE MANUEL MONTEIRO
Certifico, para efeitos de publicação, que por 
escritura de um de Agosto de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas vinte e seis a folhas 
vinte e sete, do livro de notas para escrituras 
diversas número trinta e um, traço “B”, barra 
BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em 
exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO 
RABECA MANHIQUE MACUÁCUA, foi 

celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de JOSEFA HENRIQUE 
MANUEL MONTEIRO, de então setenta anos 
de idade, solteira que era à data da sua morte, 
com última residência habitual no Bairro de 
Chamanculo, cidade de Maputo.
Que a falecida não deixou testamento ou 
qualquer outra disposição da sua última 

vontade, tendo deixado como únicos e 
universais herdeiros de seus bens, seus filhos: 
JOSIMAR HERMÍNIO LOPES e ARGENTINA 
IMACULADA HERMÍNIO SEQUEIRA LOPES, 
ambos solteiros, maiores, naturais de Maputo 
e residentes na cidade de Maputo e Matola, 
respectivamente.
Que não existem outras pessoas que de lei 

possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis 
e imóveis, incluindo contas bancárias em 
nome da falecida.

Está Conforme
Matola, aos 2 de Agosto de 2022

A Notária
(Ilegível
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 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES    

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do art. 33 conjugado com o nº 2 do art. 64 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:

Concurso
Nome do 

Concorrente 
Objecto de Concurso 

Valor da 

Adjud. incl. IVA 
Modalidade

39A001341/
AD/14/2022

AEROPORTOS 
DE 

MOÇAMBIQUE

Emissão de Cartões para Exploração 
do Parque Automóvel do Aeroporto 

Internacional de Maputo
126.000,00MT Ajuste 

Directo

39A001341/
CP/11/2022

BUREAU 
VERITAS

Certificação de dados de produção, 
exportação e preços de minerais – Lote I: 

Carvão Mineral e Grafite
233.063.567,40MT Concurso 

Público

39A001341/
CP/06/2022 GLIMO

Prestação de serviços de limpeza, recolha 
de resíduos sólidos, lavandaria e fumigação 

para INAMI
4.437 945,72MT Concurso 

Público

39A001341/
CL/04/2022   MOVITEL, SA

Prestação de serviços de internet para 
Estações Simográficas 1.275.000,00MT Concurso 

Limitado

39A001341/
CL/03/2022 DIGIDATA

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de equipamento informático 606.294,33MT Concurso 

Limitado

39A001341/
CP/04/2022 PALMONTT, SA

Obra de empreitada para construção de 
Estação Sismográfica de Angónia – Lote II 9.631.073,33MT Concurso 

Público

39A001341/
AD/13/2022 CENFOSS Formação em Segurança Cibernética 228.536,10MT Ajuste 

Directo

39A001341/
AD/15/2022 APIEX

Aluguer de espaço para montagem do 
Stand do INAMI na FACIM 197.121,00MT Ajuste 

Directo

39A001341/
CP/02/2022 BIOMEQ, LDA Fornecimento de reagentes para INAMI 1.182.479,04MT Concurso 

Público

39A001341/
CC/01/2022

DIESEL 
ELÉCTRICA

Fornecimento de duas capinadeiras para o 
INAMI 177.240,00MT Concurso por 

Cotações

39A001341/
CC/05/2021

PORTADOR 
DIÁRIO

Prestação de serviços de recolha e envio 
de correspondências e bens do INAMI para 

dentro do país
2.000.000,000MT Concurso por 

Cotações

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

Autoridade Competente 

691533

6912

6904

 DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO DE PÚBLICO 
Concurso Público N.º 52A002341/CP/011/2022

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) convida empresas interessadas a 
apresentarem propostas fechadas para fornecimento de viaturas ligeiras e 
pesadas de transporte de passageiros à Universidade Eduardo Mondlane 
(Especificações Técnicas constantes dos Documentos do Concurso).
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos de Concurso ou adquirí-los mediante solicitação por escrito na 
UGEA Central, a funcionar no Edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av. 
Julius Nyerere, n.º 3453, Maputo, entre às 8.00 e 15.00 horas, pela importância 
não reembolsável de 2000,00MT (dois mil meticais) a ser depositada na conta 
170475561 – UEM do Millennium BIM.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 10.00 horas 
locais do dia 26 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública, no 
mesmo endereço às 10.15 horas do dia 26 de Agosto de 2022, na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer. 
O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 9 de Setembro de 
2022, às 10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 4 de Agosto de 2022

A Directora

6922

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO 

De acordo com o nº  2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os 
concursos abaixo indicados foram cancelados:  
 

Odr Concurso nº 
Modalidade  
de Concurso Objecto do Concurso Motivos de cancelamento 

1 
47A001141/ARAS/PD/SERV/16

/2022 
Pequena 

Dimensão 

Serviços de Manutenção da Instalações e 
Infra-Estruturas de Comunicação de 
dados da ARA-Sul,IP 

O Concurso ficou Deserto 

2 
47A001141/ARAS/CP/BENS/03

/2022 
Concurso 
Público 

Fornecimento de Material de Escritório e 
Consumíveis para ARA-Sul,IP/Sede e 
Divisões de Gestão 

Revisão Orçamental 

3 
47A001141/ARAS/CP/SERV/24

/2022 
Concurso 
Público 

Serviços de Manutenção de Infra-
Estruturas da ARA-Sul, IP/Sede 

Revisão Orçamental 

 
 

Maputo, Agosto de 2022 
RAA 

República de Moçambique

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
De acordo com o Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, a Unidade Gestora 
Executora das Aquisições (UGEA) convida  empresas ou pessoas singulares elegíveis, a apresentarem 
propostas fechadas, de acordo com o seguinte: 

Descrição Objecto
Data e hora de entrega 

propostas

Data e hora de 

abertura

CONCURSO PÚBLICO Nº 
01CP-UGEA/SPJTI/2022

Reabilitação do Antigo 
Edifício da Extinta 

Direcção Provincial da 
Juventude e Desportos

26/8/2022, 

até às 9.00 horas

26/8/2022 

às 10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do 
concurso ou adquirí-los no Serviço acima, sita na Av. da Revolução, (Palácio dos Casamentos), 
Caixa Postal 12, cidade de Inhambane, pelo preço de 2.500.00MT (dois mil e quinhentos 

meticais), não reembolsável.

2. O período de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da sua entrega.

3. As propostas deverão ser entregues na Secretaria deste Serviço e serão abertas nas horas e 
datas indicadas na tabela, na presença dos concorrentes e todos que desejarem participar.

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.

5. Mais informações poderão ser obtidas na Repartição de Aquisições do SPJTI, das 7.30 até 15.00 
horas, de segunda a sexta-feira até ao dia 23 de Agosto corrente. 

Inhambane, aos 3 de Agosto de 2022
O Director do Serviço Provincial 

António Xavier Vaz Júnior
(Conservador e Notário Superior)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

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

36 TETE EM FOCO

Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

N
OVAS infra-estruturas 
e serviços estão à dis-
posição da população 
de Tete desde semana 
passada, acrescen-

tando valor ao crescimento 
económico acelerado que a 
província regista. A entrada 
em funcionamento foi teste-
munhada pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, 
na visita de dois dias a esta par-
cela do país.

A porta de entrada do es-
tadista moçambicano foi o 
distrito de Moatize, posto ad-
ministrativo de Kambulatsitsi, 
localidade de Cateme, que aco-
lhe as famílias reassentadas das 
zonas de extracção de carvão.

No âmbito do programa 
Terra Segura, Nyusi entre-
gou dois mil títulos de Direito 
de Uso e Aproveitamento de 
Terra (DUAT) à comunidade 
local, passando a província a 

ter 23.629 pessoas com terras 
registadas e com a respectiva 
documentação.

“Ao entregarmos os DUAT 
em massa, estamos a fazer his-
tória no país no que diz respeito 
à materialização efectiva do di-
reito constitucional de acesso 
à terra. Na verdade, estamos a 
reconhecer legalmente o di-
reito que os beneficiários têm 
sobre onde trabalham e onde 
vivem. Estamos a proteger os 

moçambicanos e o futuro das 
nossas crianças”, explicou o 
Presidente da República.

Afirmou ainda que os tí-
tulos entregues representam 
a remoção de incertezas e 
barreiras que existiam ou que 
possam existir no acesso a este 
activo comum.

Acrescentou que, ao asse-
gurar a posse dos direitos das 
comunidades sobre a terra, 
o Governo está, igualmente, 

Província na rota 
do desenvolvimento

a criar condições previsíveis 
para o aumento da produção e 
produtividade e, consequente-
mente, da renda familiar, com 
a comercialização dos exce-
dentes.

“Com este direito, surge, 
ao mesmo tempo, a obrigação 
de se usar a terra de forma ra-
cional e sustentável, de modo 
a rentabilizá-la e preservá-la, 
porque um DUAT significa em-
poderamento das comunida-
des”, disse o PR.

Lembre-se que o progra-
ma Terra Segura foi lançado em 
2015, no distrito da Manhiça, 
província de Maputo, com a fi-
nalidade de consolidar o siste-
ma de administração e gestão 
de terra.

Para o quinquénio 2020-
2024, ele prevê a entrega de 
dois milhões de DUAT em todo 
país, tendo sido disponibiliza-
dos até ao primeiro semestre 
deste ano 515.455.

NOVO EDIFÍCIO DO SENSAP
Tete tem vindo a afirmar-

-se como pólo de desenvol-
vimento, atraindo, por isso, 
mais gente e infra-estruturas, 
facto que contribuiu para que 
o Governo central decidisse 
implantar o primeiro edifício 
do Serviço Nacional de Salva-
ção Pública (SENSAP), cons-
truído de raiz, com o custo de 
147 milhões de meticais.

O fundamento foi exposto 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, aquando da 
entrega da infra-estrutura. 
Explicou que a exploração do 
carvão e outros recursos na-
turais obriga a que o SENSAP 
tenha capacidade de resposta 

PR com os beneficiários de DUAT de Cateme

Nyusi assiste às demonstrações na inauguração do Comando do SENSAP em Tete

mais apurada em caso de in-
cêndios e outro tipo de aci-
dentes.

“É uma província sensível, 
onde a solicitação do SENSAP 
é teoricamente maior, pelo 
desenvolvimento que regista. 
Por isso, é justo termos este 
dispositivo neste local para dar 
novo dinamismo na resposta à 
procura pelos seus serviços”, 
esclareceu.

Exortou os agentes do 
SENSAP desta região a utili-
zarem as novas instalações e 
meios circulantes colocados à 
sua disposição para reduzir de 
forma significativa o tempo de 
resposta, reforçando a relação 
com a comunidade por meio 
da massificação da informação 
preventiva.

Instou as autoridades go-
vernamentais de Tete a es-
timularem o crescimento da 
província, acompanhando a 
evolução do capital humano e 
tecnológico.

Refira-se que a infra-
-estrutura ocupa quase meio 
hectare, tendo capacidade 
para aterragem de meios aé-
reos, podendo, por isso, servir 
de base para operações em si-
tuações de desastres e calami-
dades.

AGRO-PECUÁRIA GANHA ESTÍMULO
Tete é um produtores de 

referência na agro-pecuária, 
com destaque para pequenos 
ruminantes, entre caprinos e 
ovinos, razão pela qual se im-
punha a melhoria da respectiva 
cadeia de valor.

Foi nesta base que o Gover-
no autorizou a construção do 
maior matadouro de Moçam-
bique e uma das referências no 
processamento de carnes ver-
melhas de África. 

Trata-se da Canelfood, 
inaugurado pelo Presiden-
te da República, e que, dada a 
sua importância estratégica, 
recebeu financiamento públi-
co através de linhas de crédito 
bonificadas e proporcionadas 
pelo Banco Mundial (Fundo 
Catalítico) e Banco Africano 
de Desenvolvimento, por via 
do Programa de Integração da 
Agricultura Familiar em Ca-
deias de Valor Produtivas (Sus-
tenta).

A adesão da Canelfood ao 
Sustenta permitirá que peque-
nos criadores tenham acesso 
ao matadouro como mercado 
preferencial.

Na ocasião, o Chefe do Esta-
do disse ser expectativa do Go-
verno que esta infra-estrutura 

desempenhe um papel dina-
mizador no sector pecuário do 
país, que possui 2,2 milhões de 
cabeças de gado bovino, com 
destaque para Tete, que detém 
16 por cento do efectivo, in-
cluindo o potencial de produ-
ção de pequenos ruminantes. 

Considerou que a inaugura-
ção desta unidade ocorre num 
período em que o sector agro-
-pecuário em Moçambique 
regista significativos avanços, 
com destaque para a  pecuária, 
que em 2021 teve um cresci-
mento de nove por cento, im-
pulsionado largamente pela 
produção de carnes vermelhas 
em 14 por cento, alcançando 21 
mil toneladas. 

“Este crescimento tem sido 
possível principalmente pela 
nova dinâmica e amplo movi-
mento no sector privado, as-
sociado a medidas e políticas 
que paulatinamente vão trans-
formando a nossa pecuária”, 
explicou o estadista moçam-
bicano. Referiu-se, de modo 
particular, ao crescimento da 
produção de vacinas a nível 
nacional, à cobertura da vaci-
nação e às medidas de maneio 
e transporte dos efectivos, dos 
produtos e subprodutos em 
território nacional.

Vendedores pedem melhoria
das condições no Kwachena
OS informais da zona chamada Déguè, 
no Mercado Kwachena, um dos maiores 
da cidade de Tete, pedem que o Conse-
lho Municipal acelere a construção do 
pavilhão de produtos frescos, que está 
parada há algum tempo, de modo que 
possam vender num local adequado.

Joana Nota Vinte disse que ela e ou-
tros vendedores realizam a sua activida-
de no chão, pelo que solicita que a edi-
lidade melhore as condições em Déguè 
caso esteja com dificuldade de cumprir 
a sua promessa.

“Estamos a vender produtos alimen-

tares no chão, à mistura com as águas de 
esgoto que passam por aqui. É melhor 
mandarem fechar o sanitário que tem o 
dreno apontado para aqui, para nós fi-
carmos livres enquanto trabalham para 
a nossa mudança”, sugeriu.

Francisco Micolasse afirmou que a 
zona não tinha problemas, mas as ban-
cas foram destruídas e a edilidade tem 
proibido que façam sombras, o que difi-
culta ainda mais o seu trabalho nos dias 
de sol. Este vendedor pediu, por isso, 
que sejam, no mínimo, autorizados a 
colocar sombras.

Por sua vez, Balto Suculeta instou as 
autoridades municipais a cuidarem da 
limpeza do mercado, sustentando que 
diariamente cobram taxa de 30 meti-
cais, mas o local está sujo. Explicou que 
deixar a tarefa para os vendedores não é 
uma boa medida, porque cada um aca-
ba varrendo apenas onde expõe os pro-
dutos. Já Chana Santos denunciou que 
os cobradores de taxa diária por vezes 
levam produtos quando os vendedores 
não têm os 30 meticais, superando o 
valor que deviam pagar, o que considera 
injusto.

Joana Nota Vinte Francisco Micolasse 

Balto Suculeta Chana Santos

O SECTOR da Saúde em Tete vacinou 
50.936 crianças com menos de doze me-
ses nos primeiros seis meses deste ano, 
abaixo do plano de 53.649 menores desta 
faixa etária, o que corresponde a uma co-
bertura de 95 por cento.

O director provincial da Saúde, Alex 
Bertil, disse na reunião provincial do 
Programa Alargado de Vacinação, que 
decorreu segunda e terça-feira, na vila 
do Songo, no distrito de Cahora Bassa, 
que estes números representam au-
mento de 1,7 por cento em compara-
ção com igual período de 2021, em que 
50.075 crianças foram completamente 
vacinadas antes do seu primeiro aniver-
sário.  

O  director da Saúde fez saber que, 
apesar destes ganhos, os distritos de 
Angónia, Cahora Bassa, Chiúta, Macan-
ga, Marávia e Moatize não conseguiram 
alcançar a meta, que era de pelo menos 
95 por cento de crianças completamente 
vacinadas.

Disse também que, além da vacina-
ção de rotina, está em curso a campanha 
de imunização contra a pólio, tendo sido 
já realizadas três rondas, com uma co-

bertura de 117 por cento na primeira, 107 
na segunda e 109.8 por cento na última.

Contra a Covid-19, disse terem sido 
completamente vacinados 97,1 por cento 
das pessoas alistadas como prioritárias, 
ficando como desafio a administração da 
dose de  reforço a todos os que tenham 
completado pelo menos seis meses após 
a segunda toma.

“Queremos apelar a todos os que ain-
da não vacinaram para que se dirijam às 
unidades sanitárias mais próximas das 
suas residências a fim de receberem a 
dose de reforço contra a Covid-19”, ape-
lou o director provincial.

Explicou que o sucesso na vacinação 
resulta das acções realizadas pelo sector 
da Saúde, da comunidade até às unida-
des sanitárias, com destaque para o re-
forço da mobilização por via de palestras, 
das rádios comunitárias e encontros com 
estruturas locais.

Esclareceu que só no primeiro se-
mestre deste ano foram constituídas 1077 
brigadas móveis, de um plano de 1936, o 
que corresponde a 56 por cento, não se 
tendo feito mais devido às chuvas. 

“A alocação de 119 geleiras do Pro-

grama Alargado de Vacinação para o 
apetrechamento e expansão de mais oito 
postos fixos, passando dos anteriores 135 
para os actuais 143, também contribuiu 
para o alcance destas metas”, congratu-
lou-se Bertil.

Porém, referiu que estes avanços 
não podem minimizar as dificuldades e 
constrangimentos com que o sector da 
Saúde se depara.

“O envolvimento comunitário, com 
ênfase na educação comunitária para a 
importância da vacinação, os encontros 
de auscultação comunitária, as brigadas 
móveis, o aumento da oferta dos nossos 
serviços, a logística de vacinas e cadeia 
de frio, bem como o sistema de informa-
ção, monitoria e avaliação fazem parte 
de algumas medidas do sector da Saúde 
para o alcance dos objectivos do Progra-
ma Alargado de Vacinação”, clarificou 
Alex Bertil.

Apontou que o cumprimento inte-
gral destas actividades contribui para 
o fortalecimento do sistema de Saúde e 
do programa em geral, rumo à redução 
da morbimortalidade por doenças que 
se podem prevenir com vacinas.    

Mais de 50 mil
crianças vacinadas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ALFREDO J. A. GAMITO E AMA-
DE CASIMIRO NACIR

ANTES, consideremos o prólogo: “keep 

the Soviet Union out, the Americans in, and 

the Germans down”, isso é, em português, 
“manter a União Soviética fora, os america-
nos dentro e os alemães por baixo”.

Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN) é o significado da sigla in-
glesa NATO (North Atlantic Treaty Orga-

nization). Passemos então a fundamentação 
do uso do termo “anacrónica” para caracte-
rizar a contínua existência da NATO. Rosa 
(2018), começando por considerações eti-
mológicas, explica que anacronismo é um 
termo grego que provém de ana – contra e 
chronos – tempo; assim, por anacronismo 
“(…) referimo-nos a um erro que consiste 
em situar um ser, objecto ou acontecimento 
num tempo em que ainda não existe ou que, 
pelo contrário, já deixou de existir. Pode 
ser usado deliberadamente para distanciar 
acontecimentos e sublinhar uma verosimi-
lhança e intemporalidade universal.”

Clarificados os conceitos-chave, im-
porta-nos, por ora, responder o porquê da 
nossa proposição. Aliás, explicitemos a 
proposição, a nossa tese: NATO é uma en-
tidade fora do seu tempo; o tempo dela dei-
xou de existir. Porquanto, NATO foi criada 
em Abril de 1949 pelos Estados Unidos 
da América (EUA), Canada, Reino Uni-
do, entre outros (Wache, 2019). Fundada a 
4 de Abril de 1949 através do Tratado de 
Washington, a NATO tinha três grandes ob-
jectivos: dissuadir o expansionismo soviéti-
co, impedir o renascimento do militarismo 

nacionalista no continente e incentivar a in-
tegração política europeia. Genericamente, 
desde o nascimento da NATO houve três 
períodos distintos no seu pensamento estra-
tégico: o período da guerra-fria, o período 
imediato ao pós-guerra fria e o ambiente de 
segurança desde 11 de Setembro de 2001 
(Garcia, 2014).

E daí pode surgir a antítese da nossa 
proposição “o facto de ter sido criada em 
1949 não significa, ipso facto (directamen-
te), que esteja fora do seu tempo”. E a evolu-
ção estratégica corrobora o pensamento de 
pertinência da NATO. Contudo, a NATO 
é criada no contexto da guerra fria. Um 
período histórico de confrontação ideoló-
gica, política, económica, militar, etece-
tera, entre o Ocidente capitalista liderado 
pelos EUA e o Oriente socialista liderado 
pela União das Repúblicas Socialistas So-
viéticas – URSS (Ibid). As considerações 
Ocidente e Oriente, aqui empregues, são 
políticas e não precisamente geográficas. 
E pode-se notar que os principais eixos 
estratégicos da Aliança Atlântica estavam 
estreitamente ligados à “ameaça” Soviéti-
ca, o contexto da guerra fria, que acabou 
motivando os EUA com os seus parceiros 
europeus a procurar garantir um equilíbrio 
de poder na Europa.

A guerra fria é um fenómeno sistémi-
co. É sistémico de forma geográfica, mas 
também quanto aos assuntos. Há compe-
tições em todos os continentes, regiões, e 
sobre todos os tipos de assuntos. Na Ásia, 
na América Latina, na África, no Médio 
Oriente, se luta por zonas de influência. Na 
política, na segurança, nos assuntos mili-

tares, na ciência, na cultura, etecetera, há 
competições permanentes. Entrementes, 
nos interessam os assuntos político-milita-
res. Por assuntos político-militares se quer 
dizer os fenómenos que abordam situações 
de eventuais guerras e a coordenação acer-
ca dessa possibilidade. Por isso, vamos co-
meçar com as organizações de cooperação 
militar. 

É no âmbito dessa competição que sur-
gem o Pacto de Varsóvia e a NATO. Em 
Varsóvia, Polónia, 14 de Maio de 1955, a 
URSS e alguns Estados da Europa do Leste 
criam o Pacto de Varsóvia. URSS, Polónia, 
Alemanha Oriental, Checoslováquia, Hun-
gria, Romania, Bulgária, para ser preciso; 
essa aliança era também chamada de Tra-
tado de Amizade, Cooperação e Assistência 
Mútua. Na verdade, o Pacto de Varsóvia é 
criado como resposta à existência da NATO 
que já começava a se expandir, com a ade-
são da Alemanha ocidental em 1955, e a 
recusa da NATO em integrar a URSS como 
membro.

Tanto o Pacto de Varsóvia como a 
NATO procuravam garantir a segurança 
colectiva. Se um dos respectivos mem-
bros fosse atacado, os outros sairiam 
em respectiva defesa. Porém, durante a 
guerra fria, este Pacto não foi operacio-
nalizado contra os países ocidentais, e em 
1991 foi dissolvido. O que não sucedeu 
com a NATO. Por isso, o anacronismo da 
NATO; porquanto, é lógico o pensamento 
segundo o qual, se a entidade A é criada 
para lidar com a ameaça B e ameaça B 
deixa de existir, a relevância da entidade 
A também deixa de existir.

NATO: Uma organização
historicamente anacrónica (1)

MARIA SUSANA MEXIA

“VÁRIOS são os âmbitos educativos: a es-
cola, a família, os meios de comunicação, 
a catequese e outros. Uma boa educação 
escolar em tenra idade coloca sementes 
que podem produzir efeitos toda a vida. 
Mas quero salientar a importância cen-
tral da família, porque é o lugar onde o 
dom de Deus pode ser convenientemen-
te acolhido e protegido contra os múl-
tiplos ataques que está exposta, e pode 
desenvolver-se segundo as exigências 
de um crescimento humano autêntico. 
Contra a denominada cultura de morte, 
a família constitui a sede da cultura de 
vida. Na família cultivam-se os primei-
ros hábitos de amor e cuidado da vida, 
como o uso correcto das coisas, a ordem 
e a limpeza, o respeito pelo ecossistema 
local e a protecção de todas as criaturas. 

A família é o lugar de formação inte-
gral, onde se desenvolvem os distintos 
aspectos, intimamente relacionados en-
tre si, do amadurecimento pessoal. Na 
família, aprende-se a pedir licença sem 
servilismo, a dizer “obrigado” como 
expressão duma sentida avaliação das 
coisas que recebemos, a dominar a 
agressividade ou a ganância e a pedir 
desculpa quando fazemos algo mal. Es-
tes pequenos gestos de sincera cortesia 
ajudam a construir uma cultura de vida 
compartilhada e do respeito por aquilo 
que nos rodeia”.

Com estas palavras retiradas da 
Laudato Si, pretendo reforçar a ideia 
de que efectivamente a família é a sede 
do desenvolvimento de todas as virtu-
des humanas.

Pelo facto de nos dias de hoje al-
gumas famílias viverem estados de cri-

se profunda, não podemos generalizar 
afirmando que a família está em crise. 
Há e haverá sempre muitas famílias 
concretas felizes, satisfeitas, unidas e 
alegres como também outras, que por 
diversos motivos sofreram o desmoro-
namento dos seus membros. 

Porém, mesmo nestas circunstân-
cias habitualmente a tendência é, após 
uma desilusão ou desgosto, o regressar 
ao ambiente da família em busca duma 
tranquilidade e segurança necessárias 
para se refazerem do desgosto ou de-
silusão sofrida. Meditemos nestas sin-
gelas palavras do Papa Francisco.

Na realidade, não podemos quali-
ficar uma família com conceitos ideo-
lógicos, nem falar de família conser-
vadora ou progressista. A família é 
família!

A família, transmissora 
de valores e virtudes humanas

APONTAMENTO
NELLY AFONSO

NELLY AFONSO

CAROS leitores, esta semana iremos conversar sobre a auto-motivação. A 
motivação em si é um processo fácil mas que necessita de bastante empe-
nho, defini-se como o motivo que dá forças para a busca por algo. E como 
seria trabalhar a auto-motivação? A resposta é simples, o auto por si só im-
plica uma busca individual. Então, este motivo deve ser pessoal, sendo que 
o jovem deve buscá-lo, independentemente das circunstâncias, uma vez ser 
a força motriz para alcançar os seus objectivos.

Quando o jovem entra no mercado de emprego depara-se com uma 
nova forma de ser e estar, muito diferente dos padrões antes vividos na uni-
versidade. O jovem percebe que todo o conhecimento adquirido é útil mas 
precisa ser limado e organizado com base na área de trabalho.

Esta mudança da universidade ou do instituto para o trabalho pode des-
motivá-lo de certa forma, por isso é importante que tenha em si motivos que 

busca alcançar e ao identificar, deve desenhá-los e organizar em metas. E 
este processo gera aquilo que chamamos de auto-motivação.

Resumindo, a minha dica de hoje resume-se em aconselhar os jovens 
a desenharem metas e objectivos alcançáveis, pois só assim irá dedicar-se 
mais ao trabalho para atingir os seus propósitos (seja uma progressão na 
carreira ou a compra de algum bem).

Esta é a melhor forma dos jovens manterem-se motivados em qualquer 
circunstância da vida. E olhando para a primeira experiência profissional, 
ter metas definidas promove maior foco na realização do trabalho e automa-
ticamente gera crescimento profissional horizontal (passagem por diversos 
departamentos) ou vertical (promoções, liderança).

Jovens, continuemos a ler o jornal Notícias, as revistas e outros jornais 
com conteúdo didáctico para aquisição de mais conhecimento.

Lembrem-se quinta sim, quinta sim, estarei aqui com novas dicas da 
Nelly Afonso.

 JÚLIO AMBALI MENDES*

O PROCESSO de partilha é sempre baseado numa nobreza. Não é condicionado 
pelo seu objecto, mas do impacto que ele significa para o destinatário. Um conheci-
mento  endógeno torna-se apenas isso e pouco mais. Mas colocá-lo ao crivo aberto 
significa partilhar algo que não deve ser apenas seu. 

Hoje inicia este processo de partilha, através deste espaço que o “Notícias” me 
disponibiliza. Irei, semana a semana, trazer ideias, pontos de vista e sonhos, para 
partilhar e suscitar debate e até outros pontos de vista. Antecipadamente quero agra-
decer ao notícias e aos leitores. E para começar, que tal o nosso Desporto? Arrasta 
paixões e todos somos mestres. Assante!!

As pontes que escasseiam no nosso desporto 
Ao Governo? Até agora essencialmente cabe definir politicas e estratégias, 

investir, promover, monitorar e, como está a ficar cada vez mais óbvio, assumir o 
ônus, na sua plenitude. Sobretudo quando as coisas não correm de feição. 

No desporto você é julgado pelos. Não é você que escolhe as pessoas que 
andam nas federações ou associações. Não tens poder sobre elas. Não as podes 
exonerar, porque esse papel é dos associados que elegem. Quer dizer, os associa-
dos escolhem um emocionado e incompetente para lhes dirigir, e ao Governo só 
lhe cabe acatar e trabalhar com este indivíduo e sua equipa. Quando tenta intervir 
no limite previsto,  aparecem os defensores das regras do associativismo e das 
leis desportivas internacionais que alegadamente não abrem espaço.  Entretanto,  a 
sociedade está de olho em si. Pede a si. Exige de si. 

O desporto vive sempre esse dilema. Qualquer um pode fazer e dizer o que  
quiser e bem entender do Desporto.  Este desligamento da ponte entre duas partes 
afigura-se uma mina de permanentes tumultos, um beco onde cada um dos lados 
procura atalhos para se safar. E quem é mais astuto vence o jogo do malabarismo.  

Mas pelo mundo isso funciona, temos exemplos de convivência na diversi-
dade. Mas porquê funciona em outras paragens? Não existe um fio condutor pré 
definido para o sucesso, mas a calma, paciência, rigor, responsabilidade, responsa-
bilização, investimento são algumas bases que outros levam a sério. As duas partes 
da ponte que por cá andam desligadas, lá se comunicam por um atalho único, har-
monioso e com poucas rasteiras. Há pactos comuns. As consequências dos resulta-

dos são assumidos por todos. Porque todo o processo é aberto, limpo e consciente. 
O desporto de alta competição continuará  a constituir um desafio, se a socie-

dade continuar a permitir a queima de etapas no processo de gestão e de desen-
volvimento. Poucos assumem funções directivas em federações conscientes do 
que a instituição realmente precisa. Há um excessivo protagonismo e busca de 
vantagens pessoais e de um colégio muito restrito. Há um excessivo saudosismo 
em querer dar a entender que o passado foi tudo rosa. Há uma desvalorização 
daqueles que pretendem implementar o desporto com novas ideias. Muitos novos 
estranhos sem espaço. Algumas pessoas encontraram no desporto um palco para 
outras agendas. Antigos dirigentes que se apresentam na praça como adversários 
dos actuais e mais activos nas críticas destrutivas, numa clara falta de solidarieda-
de, ao contrário do que acontece pelo mundo. Dirigentes actuais que pontapeam 
tudo o que foi feito dos seus antecessores, naquela mania moçambicana de que é 
a minha vez.

Joga-se nos bastidores para agradar a opinião pública. Não sobre um resul-
tado desportivo. Não sobre uma estratégia de desenvolvimento do desporto. Tudo 
menos isso. 

É aqui onde reside o assunto. Ao Governo cabe a responsabilidade de atacar a 
isso. A Lei do Desporto, através do Regulamento que vai ser redigido brevemente 
precisa focar a sua atenção na ligação efectiva com os fazedores do Desporto, atra-
vés de elementos que sejam de boas práticas. O Governo, através deste documento, 
precisará de estabelecer algumas balizas para evitar que pessoas capturem um bem 
de todos através de malabarismos e interesses que não beneficiam o desenvolvi-
mento do desporto. 

Ainda assim, o desporto vai continuar a ser um espaço de boa convivência e de 
bem estar. Quem gosta mesmo do desporto está aí a dinamizar movimentos comu-
nitários, associados que estão a resgatar clubes e a criar estruturas sólidas. Temos 
exemplos a cada espaço deste país. É a estes que devemos deixar o espaço para o 
protagonismo, para que o seu exemplo chegue a outros que esperam ser mobiliza-
dos. Se conseguirmos, teremos dado um passo importante no estabelecimento de 
um rumo que todos almejamos.

Mobilizemo-nos.
*PhD em Educação

EDMUNDO MANHIÇA*

OS CULTORES da Ciência Política e do Direito Constitucional terão, segura-
mente, de abordar com profundidade, nestes momentos de aumento da tensão 
geopolítica, a prática do modelo de governar de separação dos poderes (legisla-
tivo, executivo e o judiciário) que formam o Estado. Estes poderes actuam sepa-
rada, independente e harmonicamente, mantendo as características do poder de 
ser uno e indivisível. Quer isto dizer que, apesar dessa triapartição dos poderes, 
essas características não se  perdem no espaço, como nos sugere a actuação de 
alguns poderes em certos países.

Isto vem a propósito da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, a Taiwan (em 1997, visitou a Ilha outro presidente da Câma-
ra, o republicano Newt Gingrich, quando as relações com a China eram ainda 
amenas). Joe Biden, o chefe do Estado, manteve-se praticamente invisível, no 
silêncio, face à suposta visita da Pelosi a Taipé. No entanto, Blinken, o secretário 
do Estado, decifrou da melhor maneira o significado dessa postura, quando, em 
explicações, se refugiou no princípio de separação de poderes. 

Uma visita a Taiwan poderia causar tensão entre Pelosi e o presidente dos 
EUA, Joe Biden, com quem eram aliados políticos, escreve “Bloomberg”. Bi-
den disse anteriormente a repórteres que os militares não acham que a viagem 
de Pelosi seja uma boa ideia. Ao mesmo tempo, o presidente dos EUA não pediu 
oficialmente a Pelosi que recusasse a visita.

Blinken e outros fizeram passar a ideia de que se tratava de um programa da 
Câmara dos Estados Unidos. Deduziu-se que era da total responsabilidade do 
Congresso o eventual agravamento das relações, já tensas, entre a China, que 
considera Taiwan parte do seu território, e os EUA, que actuam como “defenso-
res” da “ilha democrática”.

Aprendemos que o princípio de “check and balance” combate o abuso do 
poder, originado pela sua concentração nas mãos de um único governante, sal-
guardando-se dessa forma a democracia. Esse poder estava nas mãos de Pelosi, 

pois era, pelo que transparece, a figura que devia finalmente decidir. 
Dos últimos acontecimentos, depreendeu-se, mais uma vez, que tudo 

vale para manter a hegemonia e dar a entender a Pequim e a todo o mundo 
que Washington é impune, que ele faz o quer e ninguém ousa tocá-lo. Mesmo 
apoiando o exército ucraniano na execução dos prisioneiros de guerra nas mãos 
de Donetsk e participando directamente nas operações militares naquele país, 
juntamente com os restantes membros da NATO.

Durante a estadia de Pelosi em Taipé, nada aconteceu, porque a sabedoria 
dos chineses esteve em cima e acredito que os norte-americanos tenham ilu-
soriamente ficado orgulhosos por terem “intimidado e humilhado” Xi, o pre-
sidente chinês. Recorde-se, porém, que este avisara: “quem brinca com fogo, 
queima-se”. Prisioneiros que são das suas convicções, parece que os americanos 
não entenderam o alcance daquelas palavras e não sabem o que advirá, depois 
da provocação.

Para já, o mais certo é que Pelosi conseguiu: atiçar mais fogo nas relações 
entre China e Taiwan; a consolidação dos laços estratégicos entre Moscovo e 
Pequim; a eliminação de dúvidas provavelmente prevalecentes, quanto às reais 
razões da operação militar especial russa na Ucrânia; outrossim, tornou-se mais 
evidente a hipocrisia daqueles que afirmam reconhecer a integridade territorial 
da China, enquanto defendem o regime separatista de Taipé. 

Em suma, a presidente da Câmara dos Estados Unidos prestou “valiosa 
contribuição” à inequívoca constatação de que se perde realmente tempo em 
confiar na política externa dos Estados Unidos e que estes firmemente seguem 
uma doutrina terrorista, conseguindo ver, através do reflexo da sua imagem, ou-
tros Estados terroristas. Pelosi declarou que os EUA pretendem apoiar Taiwan 
e alargar a cooperação com esta região, mas não tomaram com seriedade os 
interesses de Pequim. Lá está o ensaio de uma segunda Ucrânia em Taiwan e 
quem “brinca com fogo, queima-se!”

*PHD em Ciências Políticas 

Dicas da Nelly Afonso: 
auto-motivação no1.° emprego

KWA CHE CAMISA
JÚLIO AMBALE MENDES

O ensaio de segunda 
Ucrânia em Taiwan

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado ERNESTO SIMBINE, 
solteiro, maior, natural da Cidade de Maputo, de nacionalidade moçambicana, 
titular do Bilhete de Identidade nº 110100892888Q, emitido aos 14 de 
Fevereiro de 2011, pela Direcção Nacional de Identificação Civil de Maputo, 
portador do NUIT 104445519, com último domicílio conhecido no Bairro de 
Magoanine “C”, quarteirão nº 100, casa nº 26, cidade de Maputo, ora ausente 
em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BANCO COMERCIAL E 
DE INVESTIMENTOS, SA (BCI), a quantia de 1 817 236,57MT(um milhão, 
oitocentos e dezassete mil, duzentos e trinta e seis meticais e cinquenta 
e sete centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária para o 
Pagamento de Quantia Certa nº 51/20-N-M, que pelo Juízo deste Cartório 
lhe move o referido exequente ou no mesmo prazo nomear à penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena de, não o fazendo, se 
devolver esse direito ao exequente, nos termos do artº 836/1 do CPC, conforme 
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado 
no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022

P’lo Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto
61798920

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO N.º 47A003041/CP/45/2022

Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Escritório

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) convida pessoas singulares ou colecti-
vas, nacionais, interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas 
para Fornecimento de Material de Escritório.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir os 
Documentos de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 5 de Agosto de 2022. A aquisição 
dos Documentos de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1.000,00MT, 
na conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular: 
Administração Nacional de Estradas.

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições - DEA

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

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 30 de Agosto de 
2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presen-
ça dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.

Administração Nacional de Estradas, IP
Av. de Moçambique, n.º 1225

Gabinete do Director-Geral – Para entrega das propostas
Sala de Conferências – Para abertura das propostas

Maputo-Moçambique

4. O anúncio de posicionamento dos concorrentes, terá lugar às 10.00 horas do dia 14 de Setembro de 
2022, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE,IP, Av. de Moçambique, nº 1225, Maputo.

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura 
e deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 30.000,00MT (trinta mil me-
ticais), válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da abertura das propostas. O 
concorrente pode alternativamente apresentar a declaração da garantia no mesmo valor.

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

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

A Entidade Contratante

A 
CÁTEDRA de pesquisa 
em adaptação baseada 
em ecossistemas de 
mudanças climáticas 
vai formar, nos próxi-

mos cinco anos, dois pesquisa-
dores pós-doutorados, quatro 
doutorados, 10 mestrados e seis 
licenciados, visando produzir 
conhecimento científico para 
apoiar a resiliência das zonas 
áridas e semi-áridas. 

Lançada ontem pela Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM), a cátedra tem como 
objectivo avaliar sistematica-
mente as interacções sócio-
-ecológicas das zonas áridas 
e semi-áridas do Corredor do 
Limpopo. 

Esta é uma das 10 cátedras 
de África financiadas pela Fun-
dação Oliver e Adelaide Tambo, 
que nos próximos anos condu-
zirão pesquisas e apoiarão o de-
senvolvimento de habilidades 
científicas com diversidades de 
tópicos, incluindo clima, so-
ciedade e género, biodiversida-
de, recursos hídricos, energias 
renováveis, produção e protec-
ção agrícola e produção animal.

Na ocasião, Manuel Gui-
lherme Júnior, reitor da UEM, 
disse que o projecto vai forne-
cer informações para apoiar a 
tomada de decisões baseadas 
na ciência e relativas ao apoio a 
políticas nacionais e locais so-
bre mudanças climáticas, um 
problema global que coloca en-
traves ao desenvolvimento de 
vários países. 

“O desafio de trabalhar 
nas zonas áridas e semi-áridas 
é uma escolha acertada, to-
mando em conta não apenas 
as populações dessas zonas em 
Moçambique, mas também de 
outros países africanos”, subli-

Cátedra forma investigadores,
licenciados, mestres e doutores 

Cátedra Oliver Tambo vai fomentar a investigação científica

POR detrás do sucesso em muitas batalhas há 
sempre sacrificados, muitas vezes, dando as 
suas vidas em prol de determinadas causas. Os 
fiscais florestais são disso o exemplo.

Segundo dados da Federação Internacional 
dos Fiscais, 150 fiscais perderam a vida no ano 
passado, durante o exercício da sua actividade. 
Deste número, quatro são moçambicanos. 

Os dados foram divulgados no contexto do 
31 de Julho, data instituída para enaltecer o pa-
pel dos fiscais na protecção e conservação da 
diversidade biológica, bem como para render 
homenagem aos que perderam suas vidas na 
linha da frente, em defesa do património na-
tural de todos. 

Neste contexto, a África registou 75 mortes, 
Ásia 60, América Central seis, América do Nor-
te, três, e América do Sul, seis. Este é o segun-
do maior número de mortes de fiscais registado 
desde 2006.

Falando por ocasião da data, a Ministra da 
Terra e Ambiente, Ivete Maibaze, exaltou não 
só aos fiscais do sector público, mas também a 
todos que mesmo estando em áreas de domínio 
privado contribuem para a protecção da biodi-
versidade no território nacional.

“Em face às acções de protecção da biodi-
versidade, temos verificado nos últimos anos 
uma tendência de redução de crimes contra a 
vida selvagem”, disse. 

Sublinhou que consubstanciam esta ten-
dência os números crescentes de espécies de 
fauna bravia, onde se nota um crescimento da 
população de animais na ordem de 10 a 27%, 
incluindo o aumento de espécies emblemáticas 
e de referência, como o elefante, que consti-
tui um indicador do estado de conservação no 
país.

“No período compreendido entre 31 de 
Julho de 2021 até ao momento, a Procurado-
ria Geral da República registou 845 processos, 
contra 585, de igual período do ano passado, 
verificando-se um aumento de 260, corres-
pondente a 44,4%, sendo de destacar os cri-
mes de pesquisa e exploração ilegal de recursos 
minerais, com 239 processos, e a caça proibida, 
com 179”, disse.

As províncias de Sofala, Niassa e Cabo 
Delgado são as que mais casos registaram ao 
atingir 164, 138 e 123 processos, respectiva-
mente. Nampula e Maputo província e cidade 
registaram o menor número, com seis, 16 e 17 
processos, respectivamente.  Estes resultados, 
explicou a governante, derivam das sinergias 
estabelecidas entre as unidades de fiscalização 
e protecção da biodiversidade, os órgãos da ad-
ministração da justiça e as comunidades que 
asseguram o combate dos crimes ambientais, 
contribuindo assim para a existência da vida na 
terra.

Enaltecido papel do fiscal

PARTILHAR informação sobre 
o estado actual da floresta do 
miombo na região e identificar 
oportunidades para a imple-
mentação de acções conjuntas, 
coordenadas e integradas no 
que concerne à sua gestão, mo-
nitoria, controlo e conservação 
no grande Zambeze é o mote de 
uma conferência regional que 
inicia hoje, em Maputo.

Dirigido pelo Primeiro-
-Ministro, Adriano Maleiane, 
o evento sob o lema “Por uma 
gestão sustentável e integrada 
do miombo na construção de 

resiliência às mudanças cli-
máticas e protecção do Gran-
de Zambeze” irá decorrer no 
formato híbrido e compreende 
uma variedade de temas.

Os três painéis que com-
portam a conferência versarão 
sobre Governação-vulnerabi-
lidade e oportunidades, Miom-
bo e Mudanças Climáticas e 
Comércio-Ameaças e Oportu-
nidades. De acordo com uma 
nota de imprensa do Ministério 
da Terra e Ambiente, o even-
to contará com a participação 
de membros do Governo de 

Moçambique, representantes 
de alguns países da SADC, no-
meadamente Angola, África do 
Sul, Botswana, República De-
mocrática do Congo, Malawi, 
Namíbia, Tanzania, Zimbabwe 
e Zâmbia. 

A região estará igualmente 
representada por individuali-
dades e instituições académi-
cas e de pesquisa, parceiros de 
cooperação, representantes de 
partidos políticos, da organiza-
ção da sociedade civil, líderes 
comunitários, entre outros in-
tervenientes.  

EM PROL DA SUSTENTABILIDADE 

Região reflecte sobre
floresta do miombo

responder adequadamente às 
necessidades de adaptação às 
mudanças climáticas, afirmou 
Almeida Sitoe. 

O foco principal da cáte-
dra inspira-se nas ideais de 
Oliver Tambo, um africanista 
que sempre defendeu que os 
problemas africanos serão re-
solvidos pelos africanos, daí a 
necessidade de se dar oportu-
nidade aos jovens para encon-
trarem soluções para os desa-
fios dos seus países. 

A cátedra é implementada 
pela UEM, através da Faculda-
de de Agronomia e Engenha-
ria Florestal e de Ciências, e 
tem parcerias com o Instituto 
Superior Politécnico de Gaza, 

nhou. 
O professor catedrático Al-

meida Sitoe, titular da cátedra, 
disse que o foco do projecto  é 
compreender os serviços de 
ecossistemas e as organizações 
locais na redução da vulnerabi-
lidade às mudanças climáticas 
nas zonas áridas e semi-áridas 
do Corredor do Limpopo. 

“O objectivo é explorar o 
potencial das estratégias de 
adaptação baseada em ecossis-
temas para reduzir a vulnerabi-
lidade nas comunidades locais 
destas regiões”, disse. 

A deficiente compreensão 
da relação entre os factores cli-
máticos e não climáticos pode 
prejudicar a capacidade de 

University of Cape Town, Uni-
versity of Pretoria e University 
of Namíbia, para além de insti-

tuições nacionais e internacio-
nais que trabalham na área de 
mudanças climáticas.

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

25/16

VILANKULO

26/14

TETE

28/19

QUELIMANE

29/17

NAMPULA

29/19

PEMBA

28/20
LICHINGA

24/10

BEIRA

26/17

XAI-XAI

28/15

CHIMOIO

27/15

MAPUTO

28/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

FASE DA LUA

MARÉS

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Autoconfiança é factor decisivo para o sucesso”.

- Provérbio Popular 

QUARTO CRESCENTE - Será na sexta-feira, às 13.06 horas

00:00- MÚSICA

01:10- ENTRE ELAS

02:10- IZI JAZZ

04:10- MUSICA

04:30- ENERGIA PARA TODOS

04:35- MUSICA

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:35- MUSICA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:20- O NOSSO PORTUGUÊS

08:25- MUSICA

08:45- ENERGIA PARA TODOS

08:50- MUSICA

11:20- ENERGIA PARA TODOS

11:30- PARABENS A VOCE

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- QUESTAO DO FUNDO

14:10- MUSICA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA”OURO NE-
GRO”

15:10- CONSULTORIO MÉDICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

16:15- MUSICA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:15- MUSICA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- MUSICA

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- ECONOMIA E DESENVOLVI-
MENTO

20:30- MUSICA

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-
NAL

23:15- INSS

23;20- MUSICA

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02,,03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22 E 23:30 HORAS

PREIA-MAR - Às 07.39 horas, às 
20.12 com 2.90 e 3.0 metros re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 1.46 horas e às 
13.53, com 1.0 e 1.0 metros, re-
spectivamente 

05.40  HINO NACIONAL 

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “DIREITO A 
SAUDE”  
REPETIÇÃO/INHAMBANE

08.30  DOMINGO FAMILIAR  
REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS  

09.05  ASAS: RESILIÊNCIA DAS 
MULHERES FACE AS MU-
DANÇAS CLIMÁTICAS  
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”  
GRAVADO / QUELIMANE

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1.ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2.ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  GRANDE ENTREVISTA: 
ISAC CHANDE/PROVEDOR 
DE JUSTIÇA  
REPETIÇÃO

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO” DIRECTO 
- INHAMBANE

15.00  NOTÍCIAS  

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  

16.05  ENCONTROS DA MALTA  
DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”  

18.00  CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO DIRECTO

19.00  SAÚDE E BEM ESTAR  
PROGRAMA Nº 77

19.25  DESPORTO: ESTAMOS EM 
VILANKULO  
5.ª EDIÇÃO

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21.00  FAN ZONE  
DIRECTO

22.00  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 12 

22.30  DOCUMENTÁRIO: MÚSI-
CAS DO PARAÍSO   
EPISÓDIO 01 

23.00  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02.00  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO  
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

04.50  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL

DOS CFM

Mauro Vombe homenageia 
passageiros e trabalhadores

O 
FOTÓGRAFO mo-
çambicano Mauro 
Vombe está de vol-
ta às paredes late-
rais e topo da Esta-

ção Central dos Caminhos 
de Ferro de Moçambique 
(CFM), em Maputo, através 
da exibição de 11 fotografias. 

A exposição, sob a cura-
doria do Museu dos CFM, é 
dividida em dois momentos, 
nomeadamente “Os Dias da 
Estação” e “Mãos que Em-
prestam Vida”. 

A primeira fase contem-
pla fotos de passageiros que 
diariamente passam por 
aquela estação em busca de 
transporte para vários des-
tinos. “É dedicada aos que 
diariamente usam os com-
boios para vir à cidade e re-
gressar às suas casas”, disse 
Mauro Vombe. 

Com as fotos em exi-
bição e à vista de todos, os 
passageiros têm a oportuni-
dade de se verem na exposi-

Passageiros dos CFM homenageados

ção enquanto esperam pelo 
comboio. “Todos podemos 
ir à estação e sentir o calor e 

a vida da estação através da-
queles retratos”, continuou, 
afirmando que as imagens 

cruzam mulheres, homens, 
idosos e crianças. 

“Há fotografias sobre filas 

nas bilheteiras, o átrio da es-
tação tem momentos em que 
fica impedido. Portanto, há 
um período em que a estação 
é buliçosa, refiro-me às ho-
ras em que reina um silêncio 
sobre as plataformas e con-
templamos rostos, gestos e 
olhares de cumplicidade. Há 
um pouco de tudo, do mo-
vimento, espanto e beleza”, 
avaliou.

A estação central é mo-
delo, mas existem outras 
como é o caso da Beira e 
Niassa, onde há maior circu-
lação de pessoas. A propósito 
disso, Mauro Vombe pensa 
na possibilidade de replicar a 
mostra nestes lugares.  

Entretanto, em “Mãos 
Que Emprestam Vida”, o 
artista retrata as mãos dos 
funcionários da estação. 
“Presto homenagem a todos 
os trabalhadores dos CFM 
cujas mãos vão levantando 
os comboios que transpor-
tam milhares de passagei-

ros e carga. Eles são heróis 
anónimos”.

A Estação Central dos 
Caminhos de Ferro foi cons-
truída entre 1913 e 1916, e 
serve como terminal das 
linhas dos caminhos-de-
-ferro de Goba (de ligação 
com o Eswatini), de Ressano 
Garcia (com a África do Sul) 
e do Limpopo (com o Zim-
babwe). 

A sua administração é 
feita pela empresa estatal 
Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique e foi várias 
vezes considerada das mais 
belas do mundo. 

Em 2016, a revista nor-
te-americana “Time” colo-
cou-a como a terceira esta-
ção ferroviária mais bela e 
no mesmo ano o “Financial 
Express” também conside-
rou-a como a sétima mais 
bela do mundo.

Já o seu museu, que faz 
a curadoria da exposição de 
Vombe, foi aberto em 2015.

Poetas enviam “Uma Carta 
para Papá Mondlane”
CEM é o número de poetas 
moçambicanos que se jun-
taram para enaltecer, através 
de uma antologia, os feitos 
do herói nacional e arqui-
tecto da unidade nacional, 
Eduardo Mondlane. 

A produção do livro, inti-
tulado “Uma Carta Para Papá 
Mondlane”, cujo lançamento 
está previsto para o próxi-
mo mês, é uma iniciativa da 
Associação dos Estudantes 
Finalistas Universitários de 
Moçambique (AEFUM) e da 
editora Bela Arte. 

Contando com 100 poe-
mas escritos por igual nú-
mero de autores oriundos de 
todo o país, a obra devia sair 
em 2020, ano da comemora-

ção dos 100 anos do nasci-
mento de Eduardo Mondla-
ne, mas tal não foi possível 
devido às restrições causadas 
pela pandemia do novo coro-
navírus.

O lançamento da obra em 
Setembro foi reajustado para 
também se enquadrar na ce-
lebração do 17.º aniversário 
da criação da AEFUM, uma 
organização sem fins lucrati-
vos fundada em 2005 por um 
grupo de estudantes finalis-
tas de diversas instituições 
moçambicanas do ensino su-
perior.

Segundo o coordenador-
-geral da antologia, Nélio 
Zunguza, da associação dos 
estudantes, o livro com-

preende várias fases da vida 
de Eduardo Mondlane, desde 
o nascimento, a juventude, 
carreira académica até a sua 
morte a 3 de Fevereiro de 
1969, em Dar-es-Salaam, 
Tanzânia.

“A antologia traz as ideo-
logias de Mondlane, essa fi-
gura que deu o seu contribu-
to para o desenvolvimento do 
país. O trabalho foi feito por 
várias vozes que exprimiram 
o que lhe vinha na alma”, 
contou.

Nascido a 20 de Junho 
de 1920, em Gaza, Eduardo 
Chivambo Mondlane foi fun-
dador, em 1962, e primeiro 
presidente da Frente de Li-
bertação de Moçambique 

(FRELIMO), movimento que 
desde 1964 lutou pela inde-
pendência do país, procla-
mada em 1975. 

Fez os estudos primários 
na antiga Missão Suíça, em 
Gaza; os secundários numa 
escola presbiteriana na Áfri-
ca do Sul e inscreveu-se em 
Antropologia e Sociologia na 
universidade de Joanesbur-
go, em 1944. 

Apoiado pela Igreja Pres-
biteriana estudou na Uni-
versidade de Lisboa, onde 
fez parte da Casa do Império 
com figuras como Agostinho 
Neto, de Angola, e Amílcar 
Cabral, da Guiné-Bissau. 

Seguiu para os Estados 
Unidos, onde se doutorou 

em Sociologia pela Univer-
sidade do Illinois, em 1958, 
e tornou-se funcionário das 

Nações Unidas até 1961, ano 
em que regressou a Moçam-
bique.

Artistas lusófonos 
em residência artística
ARTISTAS dos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) e Timor-Leste parti-
ciparão em residências artísti-
cas internacionais nas áreas da 
música e artes cénicas.

As residências compreen-
dem formações em criação ou 
interpretação de música vocal, 
instrumental e electrónica, 
bem como teatro, dança, artes 
circenses, ópera e performan-
ce.

Para fazer parte dos for-
mandos, profissionais de Mo-
çambique, Angola, Cabo Ver-
de, Guiné-Bissau, São Tomé 
e Príncipe ou de Timor-Leste 
deverão submeter as suas can-
didaturas até 30 de Setembro.

Os seleccionados serão 
subsidiados com uma via-
gem de 1750 euros (mais de 
113 mil meticais), mas no caso 
de timorenses, a bolsa poderá 
chegar aos 2750 euros (173 mil 

meticais) caso se desloquem 
para fora da Ásia.

As residências, que se de-
vem realizar no período má-
ximo de doze meses, reali-
zam-se no âmbito do projecto 
Procultura, da União Euro-
peia, visando contribuir para 
o aumento do emprego em 
actividades geradoras de ren-
dimento na economia cultural 
e criativa nos PALOP e Timor-
-Leste.

Formações potenciam 
televisões africanas
POTENCIAR o sector de televisão africa-
no doptando os seus técnicos de várias 
competências que lhes permitam au-
mentar a qualidade dos conteúdos por si 
produzidos é o objectivo de um conjunto 
de capacitações do programa MultiChoi-
ce Talent Factory, em parceria com canais 
locais.

A ideia é elevar o padrão das produ-
ções locais, o que requer, além do capital 
financeiro, competências, tempo e uma 
compreensão central das necessidades do 
telespectador. 

“O impacto mais imediato será elevar 
o padrão das produções África”, explicou 
recentemente o CEO da MultiChoice Áfri-
ca no lançamento da iniciativa, acrescen-
tando que as formações serão “online” e 

presenciais com certificados em crítica 
de produção, pós-produção, som, argu-
mento, animação 3D e cinematografia.

O programa atingirá inicialmente 300 
trabalhadores de transmissão desafiados a 
aplicar instantaneamente os seus conhe-
cimentos em produções domésticas. “As 
emissoras locais são a base da indústria de 
televisão em todos os países”, continuou 
Badugela, acrescentando que se criarão 
mais empregos.

Referiu que o foco está na curadoria de 
formações adequadas às necessidades de 
cada país e que a iniciativa levaria a mais 
produções com grandes orçamentos, bem 
como aumentaria a audiência e viabilida-
de financeira da indústria, especialmente 
nos mercados emergentes de TV africana.

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

FALECEU

Sua esposa Silvina 
Djedje, irmãos, so-
brinhos e demais fa-
miliares comunicam 
com profunda dor e consternação 
o falecimento do seu ente querido 
PEDRO JOÃO, vítima de doença, 
ocorrido no dia 30/7/2022, cujo ve-
lório se realiza hoje, dia 4/8/2022, na 
capela do HCM, pelas 16.00 horas 
e o funeral na província de Sofala, 
distrito de Chibabava, no sábado, 
pelas 7.00 horas. Paz à sua alma. 

6922

PEDRO JOÃO

FALECEU

O Ministro, Vice-Minis-
tra, membros do Con-
selho Consultivo do 
Ministro e funcionários 
em geral do Ministério 
das Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do 
Sr. PEDRO JOÃO, Chefe do Gabinete 
Central de Registo de Imóveis, ocorrido 
no dia 30/7/2022, vítima de doença. Mais 
informam que as cerimónias fúnebres 
se realizam em data e local a anunciar. 
À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma. 
             6909

PROF.DOUTOR 

OSVALDO 

AUGUSTO MATAVEL

(Agradecimento e 
missa de 8º dia)

Na impossibilidade de o fazerem pessoalmen-
te as famílias Matavel e Come vêm por este 
meio agradecer a todos quanto se dignaram 
a acompanhá-las nas cerimónias fúnebres do 
seu ente querido Prof.Doutor OSVALDO AU-
GUSTO MATAVEL, falecido no dia 27/7/2022, 
em  Maputo. Igualmente informam que haverá 
deposição de flores do 8º dia, no sábado, dia 
6/8/2022, pelas 9.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene. Pai, receba a nossa profunda 
gratidão pelo amor, carinho e tudo quanto 
fez e nos ensinou, ficarás para sempre em 
nossos corações. Descanse em Paz.

6927

NÉRCIA MUIANGA

FALECEU

Nós esperamos que a forte dor que 
sentimos neste momento, seja um 
dia transformada apenas em boas 
lembranças da pessoa maravilho-
sa que tu foste. Hoje, nossos corações choram 
para que um dia se lembrem de ti com a mais pura 
alegria. Dos teus amigos Fernanda Lucas, Eduardo 
e Noma Guimarães, Nilton e Cláudia Mavanga, José 
Carlos e Helena Tamele, Maria Simbine e Michel 
José informam que o funeral se realiza amanhã, 
dia 5/8/2022, no crematório do Cemitério de Lhan-
guene. Descanse em paz, amiga.

6926

OSVALDO AUGUSTO 

MATAVEL
FALECEU

O Magnífico Reitor da Universidade 
Eduardo Mondlane, Vice-Reitores, 
membros dos Órgãos Colegiais, Do-
centes e Investigadores, membros do Corpo Técnico e 
Administrativo e toda a Comunidade Universitária comu-
nicam com profunda dor e consternação o falecimento 
do Prof. Doutor OSVALDO AUGUSTO MATAVEL, docente 
afecto à Faculdade de Medicina desta Universidade, cujo 
funeral se realizou no dia 29/7/2022, às 11.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, na Sé 
Catedral de Maputo, às 8.00 horas. Paz à sua alma.

6920

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

FRANCES 

CHRISTIE

(Cerimónias fúnebres)

Seus filhos comuni-
cam que no sábado, dia 6/8/2022, 
se realiza às 15.00 horas, a cerimó-
nia fúnebre, na Sala de Conferên-
cias do Sindicato Nacional dos 
Jornalistas em Maputo.

6934

ERNESTO 

TSININE

 FALECEU

Suas esposas Helena Matola e 
Sara Zandamela, filhos Lídia, Elisa, Deves, Cecília, 
Felismina, Augusto, Neto, Sarita, Deolinda, Inês, 
netos, bisnetos e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido ERNESTO TSININE, 
ocorrido no dia 3/8/2022, na sua residência, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza amanhã, sexta-feira, 
dia 5/8/2022, no antigo Cemitério da Texlom, às 10.00 
horas, antecedido de velório, pelas 8.00 horas, na 
Carpintaria Tsinine, junto à Padaria Boane. Paz à 
sua alma!

6925

FERNANDA DE MELO

FALECEU

Seus filhos Carlos Alcindo de Melo, Sérgio 
Neltano de Melo, Amílcar Gil de Melo e 
Carla Maria de Melo Beira  netos, bisnetos, 
sobrinhos e demais familiares comunicam 
com profunda dor o falecimento súbito de FERNANDA DE 
MELO, ocorrido na cidade de Quelimane, no dia 2/8/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, quinta-feira, às 15.00 horas, 
no cemitério familiar, em Namacata, antecedido de missa 
na sua residência. Paz à sua alma.

6924

NIGE GEMO CUMBI

(Vovó Saquina)
(1º ano de eterna saudade)

Há verdades que deveriam ser mentiras mas, é 
verdade que hoje, dia 4/8/2022, faz um ano em 
que partiu para a glória do Pai a mamã NIGE 
GEMO CUMBI. Seus filhos Jasse e Palmira, nora Ana Maria, 
netos e bisnetos recordam com profunda saudade abnegada na 
esperança e fé de que nos veremos na Galileia. Mais informamos 
que no dia 27/8/2022, pelas 7.00 horas, na sua residência, em 
Massavana – Jangamo, província de Inhambane, far-se-á uma 
oração em sua memória. Mãe, que a sua alma descanse em paz.        

MARIA JOSÉ NUVUNGA 
PACULE

(Mamana Maria Pacule)
(1º ano)

Passa um ano desde a tua partida, lembramos 
com carinho dos diferentes momentos que 
partilhamos mesmo fisicamente ausente, continuamos nos 
inspirando nos seus valiosos ensinamentos e segurar a diante 
nos momentos difíceis. Seu esposo Tomaz Silva Pacule, filhos 
Nico, Adélia, Ilídio, Felizardo, Zeca, Clésio, Gildo, Gengo, noras, 
irmãos e netos informam que no sábado, dia 6/8/2022, pelas 7.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, se realiza deposição de flores 
e orações na sua residência, no Bairro da Maxaquene “A”.  6848

   PUBLICIDADE

AUGUSTO 

MÁRIO DA 

CONCEIÇÃO

(Mabluco)
(Ziarat de 1 ano)
Faz um ano que partiste deixando um vazio e uma saudade 
dorida em nossos corações. Tua voz forte e vigorosa, tua 
gargalhada bem disposta ainda ecoam entre nós como se 
te fossemos encontrar no próximo canto da casa ou te ou-
vir do outro lado da linha da próxima chamada telefónica. 
Vã esperança, realidade dolorosa. Partiste para sempre 
querido esposo, pai, avô e bisa…mas estarás sempre em 
nossos corações. Em tua memória e por ocasião da pas-
sagem deste primeiro ano, vamos realizar ziarat no sába-
do, dia 6/8/2022, pelas 10.00 horas, na Mesquita Chadulia. 
Pedimos a Allah que te tenha do seu lado e te dê Jannat. 
Tua esposa Fátima Hamido, filhos Mariamo, Augusto Jr., 
Safura, Mário, Fátima, Afzal, Abdul, Suraya, genro José 
Guita, noras Ana, Stela e Magda, netos Pedro, Linda, Le-
nita, Dayne, Malik, Jéssica, Maisha, Ceumara, Melanie, 
Chanaya, Aline, Rowan, Hugo e tua bisneta Pietra.

6843

6891

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VENDE-SE VENDE-SE

EQUIPAMENTO completo para padaria, 
constituído por: forno a lenha, recém-re-
abilitado, duas amassadeiras, uma 
divisória, refrigerador e tabuleiros para 
pão, vende-se. Contacto: 86-1123455.

6810

FLAT tipo 3, num 2º andar, prédio 
pequeno, com garagem fechada, no B. 
Central, vende-se por 8 200 000,00MT; 
flat tipo 3, com 3wc, cozinha americana, 
toda climatizada, num 15º andar, com 
elevador 24 horas, no B. Central por 6 
200 000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar, 
na Malhangalene por 4 500 000,00MT. 
Contacto: 82-1387740, 87-4277003 ou 
84-4277003.    6819

ESPECTACULAR apartamento, tipo 3, 
com 1wc, cozinha americana, moderna, 
num prédio de 2 andares, com estacio-
namento, na Avenida Amílcar Cabral, 
Polana, vende-se por 9 500 000,00MT; 
apartamento tipo 3 remodelado, com 
1wc, cozinha moderna, espaçoso e 
estacionamento, PH9 Coop por 9 500 
000,00MT. Temos opções. Contacto: 
82-8121492 ou 84-8383889. 6861

APARTAMENTO tipo 2, mobilado, 
edifício Polana Shopping, com 2wc e 
vista para o mar, na Av. Julius Nyerere, 
vende-se por 16 500 000,00MT; aparta-
mento hiper espaçoso, tipo 3, com 2wc, 
cozinha moderna e estacionamento, num 
prédio pequeno, próximo da Igreja Santo 
António da Polana por 14 500 000,00MT. 
Contacto: 82-812149 ou 84-8121492.

6861

ESPAÇOSO apartamento tipo 2, num 
7.º andar, com elevador, no Bairro do 
Alto Maé, na Belita, prédio do Banco 
FNB, vende-se por 4 700 000,00MT. 
Contacto: 87-4125233, 87-4125239 ou 
84-4125233, Linkdin Sama Imobiliária.

6779

CASA tipo 2, na Malhangalene, com 
cozinha moderna, 3 ar-condicionados, 
2 termo acumuladores, fogão e forno 
imbutidos, R/C, garagem para 2 carros, 
vende-se por 5 000 000,00. Contacto: 
84-4456072 ou 84-5181186, sem inter-
mediários.     6813

FLAT tipo 2, espaçosa, num 1º andar, 
com parqueamento, ideal para escritóri-
os ou habitação, no B. Carreira de Tiro, 
vende-se por 8 000 000,00MT, bem 
negociável; tipo 3, num 1º andar, com 
3wc, no B. Coop, com parqueamento por 
10 500 000,00MT; tipo 3, num 3º andar e 
último, no B. Central por 4 700 000,00MT; 
tipo 2, num 1º andar, no Alto Maé por 4 
500 000,00MT. Contacto: 84-7234033 ou 
82-4433330, Nuvunga.   6772

FLAT muito espaçosa, tipo 2, num 7º 
andar, no Alto Maé, vende-se por 4 000 
000,00MT, fixos; tipo 2, num 1º andar, es-
paçosa, ideal para habitação ou serviços, 
no Alto Maé por 4 500 000,00MT; tipo 
(0) zero, num 2º andar, no Alto Maé por 
1 600 000,00MT; tipo 3, espectacular, 
num 8º andar, com 3wc e elevador, no 
Alto Maé por 5 500 000,00MT. Contacto: 
82-4433330 ou 84-7234033, Nuvunga.

6772

VIVENDA de luxo, tipo 2, com suite, 
cozinha moderna e dependência, no 
Bairro de Malhazine, à beira da estrada, 
vende-se por 2 600 000,00MT e duas 
lojas bem espaçosas, cada a 1 700 
000,00MT. Contacto: 84-5465381 ou 
82-3955019, Imbondeiro.

6930

PROPRIEDADE de 2 hectares, com 
armazéns, escritórios e residências, 
no Bairro da Machava-sede, vende-se. 
Contacto: 87-8054140, 82-6066619 ou 
84-3154140.

6957

MORADIA geminada, num Rés-do-Chão 
e primeiro andar, tipo 3, sita no Bairro da 
Matola “D”, próximo do Willow e Standard 
Bank, vende-se. Contacto: 87-8054140 
ou 84-3154140.

6957

MORADIA T5, com jardim e piscina, 
na Sommerschield 1; apartamento du-
plex, com vista para o mar, na Polana; 
instalações com 5800m², em Beluluane 
(Mozal); apartamento com vista para o 
mar, na Av. Fred. Engels; geminada, 1º 
andar, na Av. A. Cabral; moradias novas, 
num condomínio fechado, vendem-se. 
Contacto: 82-4795100 ou 84-4075915.

6953

TRESPASSA-SE

PROPRIEDADE de 22,5 por 40 
(900m²), toda murada, com toda do-
cumentação em dia, na Matola-700, 
em frente à Migração, trespassa-se 
por 6 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 87-4125233, 87-4125239 ou 
84-4125233.  6779

FLAT tipo 3, com suite, 2wc, cozinha 
americana e garagem, num prédio 
pequeno, bem localizada, no B. Som-
merschield, próximo da Igreja Santo 
António da Polana, vende-se; flat tipo 
4, com 2 suites, 2wc e garagem para 
2 carros, num 1º andar, no B. Central. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

6951

VIVENDA independente, tipo 5, com 
4 suites, 2 salas, cozinha americana, 
grande escritório, piscina, jardim, de-
pendência completa, parqueamento 
para 7 carros, vista para o mar, quintal 
com área de 1400m², na Sommer-
schield, próximo da Embaixada da 
França, vende-se; flat tipo 3, no Alto 
Maé. Contacto: 84-6018957 ou 87-
6018959.

6951

6849

Pela Terceira Secção Cível deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, citando o executado FRANCISCO 
PASCOAL SITHOI, com última residência conhecida no Bairro Muelé 
2, Chinjinguir, Homoíne, província de Inhambane, ora em parte incerta, 
para no prazo de dez dias, que começa a correr depois de finda a dilação 
de trinta dias, contados da data da segunda e última publicação deste 
anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BANCO COMERCIAL E 
DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 410 114,43MT(quatrocentos 
e dez mil, cento e catorze meticais e quarenta e três centavos), em 
dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 72/20-V, que por esta 
Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo, nomear 
à penhora bens suficientes para o pagamento da dívida e do mais 
que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, nos termos dos artigos 
812 e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse 
direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme 
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra 
arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá ser 
levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 2 de Junho de 2022

A Ajudante de Escrivão
Leta Beve

Verifiquei
O Juiz de Direito

José Alfredo Macaringue

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

3ª Secção

ANÚNCIO

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES (ECA)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A  Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a 

apresentarem propostas fechadas para fornecimento de bens, de acordo com o seguinte concurso:

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Validade das 

Propostas

Modalidade 
do concurso

Prazo e hora de 
Entrega

Data e hora de 
Abertura

CR52A002341/
PD/001/2022

Reparação e afinação  
de pianos

05 Dia úteis
Pequena 

Dimensão

Data: 
4/8/2022
Hora: 10.00 
horas 

Data: 
11/8/2022
Hora: 10.15 
horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações na ECA, sita no campus principal da 

Univesidade Eduardo Mondlane,  Av. Julius Nyerere ,3453  ou através  dos contactos: 825737343/842395240 

entre às 8.00 e 15.30 horas.

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 Março.

               Maputo, aos 3 de Agosto de 2021                          

 O  Director

6917

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SAMUEL SECHENE CUMBANE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Agosto de 
dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maputo, exarada de folhas sessenta e 
dois a folhas sessenta e três, do livro de notas para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e seis, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante 
ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SAMUEL SECHENE 
CUMBANE, casado com Inês João Matimbe sob o regime de bens supletivos, de 
então sessenta e cinco anos de idade, natural de Inharrime, residente que foi no 
Bairro do Aeroporto, sendo filho de Sechene Cumbane e Roda Chimene.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua cônjuge Inês João 
Matimbe e seus filhos: Lucas Tinga Cumbane, solteiro, natural de Inharrime 
e Ilídio Samuel Cumbane, solteiro, natural de Maputo, todos residentes nesta 
cidade.
Que não deixou testamento.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

A Notária
(Ilegível)

6937

PRECISA-SE

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, 
vivendas, apartamentos, fábricas, 
armazéns, projectos e/ou outros tipos 
de imóveis comerciais ou habitacionais, 
precisam-se para comprar, vender ou 
arrendar. Contacto: Agência Imobiliária 
O. Mz, Facebook: organizersmz, 84-
5171252, 82-8945040, Email: comer-
cial@organizersmz.com 6858

FLAT tipo 2 ou 3, nos Bairros da Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, pa-
gamento cash de 3 000 000,00MT a 45 
000 000,00MT. NB: Se for mais pode-se 
negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

6951

EMPRESA privada precisa para vender 
e arrendar, em tempo recorde, flat, 
apartamento, vivenda, geminada, du-
plex, moradia, ruína, loja e armazéns, 
nos bairros do Alto Maé, B. Central, 
Polana, Coop, Sommerschield, Triunfo 
e Malhangalene. Contacto: 86-6020282 
ou 84-0140351, Edson.

6940

O Senhor Doutor Alberto José Assane, Juiz de Direito desta Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Província de Sofala.
Faz saber que neste Tribunal e no Cartório da Secção Comercial correm seus termos uns 
Autos de Acção Especial (insolvência), registada sob o número três barra Secção 
Comercial barra dois mil e vinte e dois, em que é autor Abdul Sacor Yahaya, nos 
quais por este meio são citados os credores desconhecidos, para, no prazo de 20 dias, 
deduzirem reclamações dos seus créditos. Para constar se passou o presente anúncio e 
mais dois de igual teor, que serão publicados em duas edições seguidas no jornal com 
maior circulação no país.

Beira, aos vinte e um de Julho de dois mil e vinte e dois.
O Juiz de Direito

Dr. Alberto José Assane
A Escrivã de Direito

Rita da Conceição Guerra Jasse
103

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO MORADIA familiar, ideal para embaixa-
das ou ONG´s, no condomínio Miramar; 
loja com 124m², na baixa da cidade; 
apartamento t3, com suite, na Ponta 
Vermelha; apartamento com vista 
para o mar, na Polana, arrendam-se. 
Contacto: 82-4795100, 84-4075915 
ou 86-4670073.

6953

INSTALAÇÕES para restaurante, com 
e sem equipamento, espaço interior e 
exterior, prontas a usar, no Alto Maé, na 
Av. Tanzania, nº 114, R/C, arrendam-se. 
Contacto: 84-6948857, Hamina ou 82-
1368026, Hermínia.

6889

ARMAZÉNS: Matola Santos, de 
450m², arrenda-se por 85 000,00MT; 
Benfica, de 600m², 2 gabinetes, 
showroom e dependências por 200 
000,00MT; Matola, EN4, de 1.434m², 
com gabinetes e estacionamento 
por 5 000USD; Av. Das Indústrias, 
de 1.830m², com 4 gabinetes, copa, 
estacionamento e jardim por 390 
000,00MT; Jardim, armazém com 
showroom e 4 gabinetes por 170 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.  6858

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

NÉRCIA MUIANGA  
FALECEU

Amiga querida, é com profunda dor e surpresa que recebemos 
a triste notícia da tua partida. Rogámos a Deus nosso Senhor 
que te receba de braços abertos e que te conceda eterno 
descanso. Sabemos que vais continuar a espalhar a tua ale-
gria, boa disposição e luz pelo paraíso e vamos continuar a 
inspirar-nos na tua essência. À família enlutada apresentamos as nossas mais 
sentidas condolências por esta perda irreparável. Descansa em paz, Nash. Dos 
teus amigos Ivânia, Dino, Téo e Ticha.

6925

CLARA ESTRELA 
SAMUEL SENGO  

(1º ANO DE ETERNA SAUDADE)

Seus filhos Iva Marla, Ana Chelsea e Allan, genro 
Naftal Jorge, netas Kiayana, Keyla e Kássia recordam 
com imensas saudades a sua partida, desejando-lhe 
o merecido acolhimento na morada celestial e manifestam profunda 
gratidão pelo amor, carinho e por todo o ensinamento deixado. Mãe, 
avó, descanse em paz.           6932

ANTÓNIO JORGE FERNANDES  

FALECEU
Quem passou pela nossa vida e deixou luz, vai resplandecer 
na nossa alma para toda a eternidade! A família Gamito vem 
por meio desta informar que hoje, quinta-feira, dia 4/8/2022, 
pelas 18.00 horas, reza missa de sétimo dia, na Sé Catedral, 
do seu ente querido ANTÓNIO JORGE FERNANDES, esposo 
de Etelvina Gamito Fernandes, falecido no dia 29/7/2022, em Portugal, vítima 
de doença. Agradecemos a todos pelos gestos e palavras de conforto, neste 
momento de dor. Paz à sua alma.          6950

PALMIRA MARIA VICENTE
(1º ANO DE ETERNA SAUDADE)

Faz um ano que partiste deixando um vazio e uma saudade muito 
grande nos nossos corações. A tua partida continua dolorosa, a sau-
dade e a tristeza são infinitas. A tua voz forte e vigorosa, ainda ecoa 
entre nós. Nós tua família e amigos recordamos com pesar este dia 
e informamos que amanhã, dia 5/8/2022, pelas 19.00 horas, rezamos 
missa em tua memória na Comunidade S. Ana do Mastrong, no Bairro da Liberdade e no 
sábado, dia 6/8/2022, pelas 8.00 horas, deposição de flores na tua campa, no Cemitério 
de Lhanguene, seguida de orações na sua residência, sita no Bairro da Liberdade. Paz 
à sua alma.                                  6938

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O ATLETA do Bostwana, Letsile 
Tebogo, de 19 anos, revalidou 
ontem, em Cali, o título dos 
100 metros de Sub-20 e esta-
beleceu novo máximo mundial 
da categoria, ao correr a dis-
tância em 9,91 segundos.

Nos “Mundiais” de Sub-

20, que decorrem na Colôm-
bia, Letsile Tebogo melhorou 
em três centésimos o recorde 
mundial da categoria (9,94), 
que estabeleceu em 15 de Ju-
lho nos “Mundiais” absolutos, 
disputados em Eugene, nos 
Estados Unidos da América, 

competição na qual chegou às 
meias-finais.

O jamaicano Bouwahjgie 
Nkrumie terminou a prova na 
segunda posição, com a marca 
de 10,02, e o sul-africano foi 
o terceiro, com um registo de 
10,12.

O QUE era para ser mais um bonito tributo 
a Maradona acabou por ser alvo de ridicula-
rização na internet, noticia na sua página de 
ontem o jornal desportivo português, a Bola. 
Os organizadores de um torneio internacional 
de Sub-20, que teve lugar no estádio Els Arcs, na 
cidade espanhola de L’Alcudia, presentearam o 
presidente da Associação de Futebol da Argenti-
na (AFA), Claudio Tapia, acompanhado pelo se-

leccionador de Sub-20, Javier Mascherano, com 
um busto de Maradona, da autoria do artista Rafa 
Ferri, mas a imagem depressa se tornou viral, 
com os comentários a serem depreciativos pela 
falta de semelhança ao malogrado argentino. 
Foram muitos os “memes” feitos e até houve 
quem comparasse o busto à estátua de Cristiano 
Ronaldo, no aeroporto do Funchal, que também 
causou polémica.

A
S pugilistas interna-
cionais moçambica-
nas, Alcinda Pangua-
na e Rady Gramane, 
garantiram, na tar-

de de ontem, a conquista, 
no mínimo, de medalhas de 
bronze no Torneio de Boxe 
inserido nos Jogos da Com-
monwealth que decorrem em 
Birmingham, na Inglaterra.

Para lograr a proeza, as 
talentosas pugilistas moçam-
bicanas levaram de vencida 
os seus combates contra opo-
nentes dos Camarões e da In-
glaterra, nos quartos-de-final 

e pelo facto de no boxe todos 
os semi-finalistas serem me-
dalhados, Alcinda e Rady as-
seguram, desde já, o bronze.

Alcinda Panguana venceu 
a camaronesa Clotilde Essia-
ne, por 3-2, uma decisão divi-
dia dos juízes após um intenso 
e renhido combate, na divisão 
dos 66/70 Kg. Já Rady Grama-
ne, na categoria dos 70/75 Kg, 
derrotou a Kerry Davis.

Alcinda e Rady são as mais 
badaladas pugilistas moçam-
bicanas da actualidade com 
conquistas atrás de conquis-
tas. Recentemente ganharam 

medalhas de prata e bronze, 
respectivamente no “Mun-
dial” de Boxe Feminino que 
teve lugar na Turquia, cerca 
de um mês depois de terem 
renovado títulos da Zona IV 
nas suas categorias.

Ainda ontem, Caio Lobo 
foi eliminado na prova dos 
200 metros livres em nata-
ção. Contudo, o moçambi-
cano melhorou o seu tempo 
pessoal em 57 centésimos. 
No atletismo, Édio Mussacate 
terminou em sexto lugar na 
prova dos 400 metros, com 
48.73 segundos, melhorando 

a sua anterior marca que era 
de 48.85. É um recorde nacio-
nal em categoria de juniores.

MUCHANGA E 
SIGAÚQUE
TAMBÉM VISAM PÓDIO
Os pugilistas internacio-

nais moçambicanos, Tiago 
Muchanga e Armando Si-
gaúque, disputam, hoje, os 
quartos-de-final do Torneio 
de Boxe, sendo que, em caso 
de ganhar, garantem, no mí-
nimo, medalhas de bronze 
neste evento, à semelhança 
da dupla Alcinda/Rady.

Benni McCarthy
afina pontaria de CR7
e companhia

FOI num ambiente animado 
e emotivo com direito a elo-
gios do Governo que os volei-
bolistas, medalhas de prata e 
de bronze no Campeonato 
Africano de Praia, que de-
correu até segunda-feira em 
Gasor, Marrocos, foram na 
manhã de ontem recebidos à 
porta de saída do Aeroporto 
Internacional de Maputo. 

À espera destes, entre 
amantes da modalidade, fa-
miliares dos atletas, impren-
sa, estava o director nacional 
do Desporto de Alto Rendi-
mento, Francisco da Concei-
ção, que em representação 
do Governo, elogiou e in-
centivou a trabalharem para 
mais conquistas.

“Vocês mostraram que 
estão talhados para o su-
cesso. Depois de serem por 
três vezes campeões da Zona 
VI, tiveram um excelente 
desempenho numa prova 

QUANDO forem 11.05 horas 
locais, 19.05 horas de Mapu-
to, a meio-fundista moçam-
bicana, Verónica Vicente José, 
vai correr a eliminatória de 
1500 metros dos Campeona-
tos Mundiais de Atletismo de 
Sub-20, que decorrem no Es-
tádio Olímpico Pascual Gerre-
ro, em Cali, Colômbia, desde 
segunda-feira, naquilo que 
será a sua estreia absoluta de 

nível mundial.
Segundo o programa com-

pleto de provas a que o nosso 
matutino teve acesso, a prova 
de hoje é eliminatória úni-
ca, o que significa que caso a 
atleta, de 19 anos, consiga se 
qualificar ganhará o direito de 
participar na final do evento, 
a ter lugar no sábado, às 16.00 
horas de Cali, 00.00 horas de 
Maputo.

JOGOS DA COMMONWEALTH

Alcinda e Rady 
garantem bronze

Rainhas do boxe nacional uma vez mais gloriosas

Com sessões a iniciar a 
partir das 13.30 horas de Ma-
puto, menos uma hora em 
Birmingham, Tiago Muchan-
ga, que nos “oitavos” des-
pachou o camaronês Albert 
Mengue, por 5-0, na noite 
de terça-feira, hoje vai medir 
forças com o Wendell Stanley, 
da Nova Zelândia, na divisão 
dos 66/70 Kg. 

Já Armando Sigaúque, que 
esteve isento da primeira eli-
minatória, vai medir forças 
com Dylan James Eagleson, da 
Irlanda do Norte, na categoria 
dos 51/54 Kg.

Saliente-se que, Tiago 
Muchanga e Armando Sigaú-
que são “coqueluches” da 
nova geração do boxe nacio-
nal, sendo que em Birmin-
gham participam apenas pela 
segunda vez de um evento in-
ternacional, depois do “Afri-
cano” da Zona IV que teve 
lugar em Abril, na cidade de 
Maputo.

Entretanto, o ciclo de par-
ticipação moçambicana nos 
Jogos da Commonwealth para 
hoje não termina por aqui. 
Em atletismo, Ancha Man-
dlate vai competir na provas 
dos 200 metros, depois de na 
terça-feira ter sido eliminada 
nos 100, embora com melho-
rias no que diz respeito ao seu 
tempo. Alex Macuácua estará 
em acção nos 1500 metros, 
depois de ontem ter competi-
do nos 800.

“MUNDIAIS” SUB-20 DE ATLETISMO DA COLÔMBIA

Verónica estreia-se
hoje nos 1500 metros

Verónica corre pelos seus sonhos numa pista de Cali, Colômbia

Refira-se que, Verónica – 
que se faz acompanhar pelo 
técnico Salvador Chitsondzo 
– viajou contrariada com a 
detenção do seu treinador, o 
luso-moçambicano Alberto 
Lário, por problemas de imi-
gração, mas neste momento 
ela está mais focada nas pro-
vas do que antes, na medida 
em que a situação do seu téc-
nico caminha a passos largos 
para a sua legalização, estan-
do, inclusive, posta de parte a 
possibilidade de deportação 
que em algum momento foi 
equacionada. 

Num breve contacto com 
a nossa Reportagem, a nova 
promessa do atletismo na-
cional disse que “fui bem re-
cebida e sinto-me bem, ape-
sar do cansaço derivado da 
longa viagem de cerca de 30 
horas, o que fez com que no 
início sentisse alguma falta 
de oxigénio. Comecei a trei-
nar antes de ontem e a minha 
maior expectativa é chegar 
à final. Seria bom que tudo 
desse certo, uma vez que esta 
é a minha primeira corrida 
internacional de grande ní-
vel”.

De recordar que, para Ve-
rónica estar nestes valeram 
os mínimos que ela conse-
guiu no dia 9 de Junho últi-
mo, na cidade portuguesa de 
Braga, após conquistar a me-
dalha de ouro na corrida dos 
1500 metros, com o tempo de 
4 minutos, 28 segundos e 96 
centésimos – 04 centésimos 
abaixo dos mínimos neces-
sários para o apuramento aos 
“Mundiais”.

Tebogo revalida 
título com recorde

GOVERNO NA RECEPÇÃO AOS VOLEIBOLISTAS

Vocês estão talhados para o sucesso

Voleibolistas elogiados ontem no seu regresso ao país

PRÉ-ELIMINATÓRIA DE ACESSO À “CHAMPIONS”

Benfica cava preciosa vantagem
COM mais de 53 mil especta-
dores nas bancadas da Luz, o 
Benfica goleou o Midtjylland, 
por 4-1, na primeira “mão” da 
terceira pré-eliminatória da 
Liga dos Campeões Europeus. 

Um resultado que deixa 
a equipa portuguesa muito 
perto do play-off, onde po-
derá se cruzar com o Dinamo 
de Kiev (Ucrânia) ou o Sturm 
Graz (Áustria), caso confirme o 
apuramento na próxima terça-
-feira, na Dinamarca.

Pela primeira parte da eli-
minatória, a equipa de Roger 
Schmidt tem quase garantido 
o acesso à fase seguinte da liga 
milionária, ainda que tenha 
pertencido à formação visitan-
te o primeiro sinal de perigo da 
noite (12’), com Sisto a atirar 
um pouco ao lado na conclusão 
de um contra-ataque.

No entanto, a pressão ben-

fiquista acentuou-se  e as fragi-
lidades nórdicas revelaram-se. 
Na primeira ameaça, David 
Neres inventou uma oportu-
nidade na direita e ofereceu 
o golo a Gonçalo Ramos (17’). 
Sociedade que voltou a funcio-
nar nos mesmos moldes no 2-0 
(33’), com o brasileiro a cruzar 
e o jovem internacional portu-
guês a cabecear para o fundo da 
baliza.

Mas o marcador voltou a 
funcionar antes do interva-
lo. Canto de João Mário, bola 
larga para a entrada da área e 
remate pronto, à meia-volta, 
de Enzo Fernández, com o es-
férico a desviar nos pés de um 
defensor adversário e a trair o 
guarda-redes Olafsson (40’).

O descanso já apontava 
a tendência do desafio, que 
até já podia assumir números 
bem mais expressivos. Ideia 

que se manteve no segundo 
tempo devido a algum des-
perdício dos homens da casa 
e a uma boa exibição do guar-
dião do Midtjylland.

Assim, as bancadas só vol-
taram a festejar por mais uma 

vez (61’), com Gonçalo Ramos 
a chegar ao hat-trick numa 
excelente execução - recep-
ção, rotação e disparo pron-
to, depois de ter sido servido 
por Rafa. O esférico apareceu 
novamente nas redes de uma 

das balizas, mas a contar para 
o conjunto forasteiro: Mora-
to carregou Paulinho na área, 
viu amarelo e permitiu que 
Sisto reduzisse a diferença 
(78’), com um penálti à Pa-
nenka.

Busto de Maradona 
torna-se pesadelo!

“Encarnados” quase no “play-off”

O ANTIGO futebolista sul-africano Benni 
McCarthy, campeão europeu ao serviço do 
FC Porto, vai integrar a equipa técnica do 
Manchester United liderada por Erik ten Hag.

McCarthy, de 44 anos, terá como tarefa 
treinar os avançados dos “red devils”, sendo 
de destacar o português Cristiano Ronaldo, 
um dos melhores jogadores de todos os tem-
pos.

“McCarthy assumirá a função de coorde-
nar as jogadas ofensivas e posicionamento na 
equipa técnica de Ten Hag”, escreve o United 
numa nota.

No anúncio da chegada de McCarthy, o 
clube inglês recordou, em vídeo o jogo entre 
o FC Porto e o Manchester United, em 2004, 
nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, 
decidido pelo ex-atacante sul-africano com 
um “bis” na primeira “mão” que terminou 
com a vitória dos portugueses, por 2-1.

 McCarthy, por sua vez, disse na apresen-
tação que é adepto dos “red devils” desde in-
fância e admirador confesso das suas antigas 
glórias.

“Sou apoiante do Manchester United 
desde criança e sempre quis jogar por ele. 
Adorei jogadores como Mark Hughes, Andy 
Cole e Ryan Giggs”, disse McCarthy em de-
clarações ao “site” dos “red devils”.

O antigo avançado sul-africano, que tam-
bém representou clubes como o Ajax, o Bla-
ckburn Rovers e o West Ham, deixou o cargo 
de treinador do AmaZulu em Março, depois 
de levar esta equipa sul-africana ao segundo 
lugar na Liga, um resultado histórico, tendo 
sido nomeado “treinador do ano” na época 
2020/21, na África do Sul.

Antes do AmaZulu, McCarthy treinou o 
Cape Town City, clube onde jogou o moçam-
bicano Edmilson Dove.

continental, trazendo uma 
medalha de prata e duas 
de bronze. O Governo está 

agradecido e orgulhoso pela 
enorme alegria que deram ao 
país”, enalteceu. 

Francisco da Conceição 
acrescentou que esta con-
quista, de uma forma geral, 

engrandece o desporto. “O 
desporto ajuda a elevar a 
auto-estima de uma nação e 
ficou mais uma vez provado 
que vale a pena investir. Bem 
haja o voleibol”, exaltou.

A cerimónia que decor-
reu defronte à porta de saída 
do aeroporto durou pouco 
mais de vinte minutos e foi 
ainda marcada pela entrega 
de uma rosa a cada um dos 
membros da comitiva nacio-
nal que estiveram em Agadir.

A dupla masculina: Aina-
dino Martinho e Jorge Mon-
jane conquistou a medalha 
de prata, enquanto que as 
duplas José Mondlane/Os-
valdo Mungoi e Ana Paula 
Sinaportar/Vanessa Muiang 
ficaram com as de bronze, 
naquela que foi a melhor 
participação de sempre de 
uma comitiva nacional de 
voleibol num Campeonato 
Africano.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O LATERAL esquerdo inter-
nacional Edmilson Dove pode 
vir a representar a equipa sul-
-africana do Kaizer Chiefs, da 
primeira divisão, clube com 
larga história no futebol da-
quele país. 

Actualmente vinculado à 
União Desportiva do Songo, o 
“capitão” dos “Mambas” em 
jogos do CHAN encontra-se 
na “terra do rand” a tentar 
convencer o Kaizer que tem 
valor para voltar àquele fute-
bol, depois de ter representa-
do o Cape Town City.

As exibições de Edmilson 
Dove no Torneio da COSAFA 
e frente à Zâmbia, na primeira 
eliminatória do apuramento 
ao CHAN, podem ter influen-
ciado sobremaneira a intenção 
dos sul-africanos em tê-lo em 
suas fileiras na próxima época 
a iniciar brevemente.

No entanto, o estado fí-
sico do lateral moçambica-
no poderá ser determinante 
para a sua decisão na equipa 
sul-africana. Recorde-se que 
o jogador dos “Mambas” es-
teve afastado dos relvados 
no Cape Town City por um 

A
S obras de cons-
trução das infra-
-estruturas que 
vão acolher o 
Campeonato Afri-

cano de Futebol de Praia 
na cidade de Vilankulo, em 
Inhambane, poderão ter-
minar até final deste mês. 

A garantia foi dada on-
tem pela directora da obra, 
Iracema Lurdes Machava, a 
uma delegação da Federa-
ção Moçambicana de Fute-
bol que trabalhou naquela 
cidade. Iracema Macha-
va explicou que o nível da 
execução das obras atingiu 

60 por cento, estando em 
curso o nivelamento do 
terreno da arena principal 
dos jogos, ao mesmo tem-
po que está a finalizar o fa-
brico das bancadas móveis 
que serão colocadas no 
campo. 

Disse ainda que as prin-

cipais infra-estruturas, 
arena de jogos, campos de 
treinos e balneários serão 
entregues à FMF no dia 30 
deste mês. 

Segundo a directora, 
nas duas últimas semana 
de Agosto, o empreitei-
ro vai encher os campos 

CAN FUTEBOL DE PRAIA, VILANKULO-2022

Arena pronta
até final do mês

FMF e SED apreciam bancadas da arena de jogos

com área da praia, mon-
tar as bancadas e finalizar 
os balneários. “Os espaços 
verdes serão feitos à poste-
rior, no mês de Setembro, 
porque não é possível fazer 
parques de estacionamento 
e jardim antes de concluir 
as principais infra-estru-
turas, portanto, tudo está a 
ser feito para que se cum-
pra o período estabeleci-
do”, garantiu. 

O presidente da FMF, 
Feizal Sidat, manifestou a 
sua satisfação pelo decur-
so das obras e disse que a 
visita da Comissão Orga-
nizadora de Campeonato 
Africano de Futebol Afri-
cano (COCAN) visava fazer 
o acompanhamento das 
obras e foi oportuna porque 
permitiu a correcção de al-
guns aspectos nos traba-
lhos. O COCAN, organismo 
que integra além da FMF, a 
Secretária do Estado, o Mi-
nistério de Cultura e Turis-
mo e governo provincial, 
interagiu com os operado-
res económicos locais com 
vista a integrá-los no pro-
cesso de preparação, pro-
porcionando um ambien-
te necessário para, acima 
de tudo, fazer a promoção 
das suas actividades, pra-
ticando pacotes turísticos 
e serviços acessíveis para 
não afugentarem os espec-
tadores nacionais e estran-
geiros”.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Edmilson perto do Kaizer Chiefs

longo período devido a uma 
lesão e, uma vez recupera-
do, regressou a Moçambique 
pela porta dos “hidroeléctri-
cos”, afirmando, na altura, 
que a sua intenção é retornar 
ao futebol sul-africano e que 
o seu desejo passava por ter 
o representante de Tete no 

Moçambola-2022 como o seu 
trampolim.

Caso se concretize a trans-
ferência para o Kaizer Chiefs, 
a União Desportiva do Songo 
fica desfalcada de uma das 
suas melhores unidades fun-
damentais para o bom arran-
que do campeonato. Referir 

que para o seu lugar, os “hi-
droeléctricos” podem usar 
Daniel Mutambe (Danito), 
que tem jogado como defe-
sa central nesta temporada, 
assim como Bhéu Januário, 
ultimamente afastado dos 
“onze” escalados pelo técnico 
sérvio Srdjan Zivojnov.

BORDÉUS QUER 
GENY CATAMO

O internacional moçam-
bicano Geny Catamo, que 
não está nos planos do téc-
nico do Sporting de Portugal, 
Rúben Amorim, para a pre-
sente temporada, é preten-
dido pelo Bordéus, que vai 
militar na segunda divisão do 
campeonato francês, a título 
de empréstimo.

Segundo o “Record”, 
o Bordéus, onde também 
evolui o outro internacio-
nal  moçambicano, Mexer, 
e o Sporting estão em nego-
ciações tendo em vista à ce-
dência de uma temporada do 
extremo moçambicano, que 
nesta pré-época já foi equa-
cionado ao Marítimo, mas o 
negócio não chegou a avançar. 
Na referida transacção, consta 
a possibilidade de uma opção 
de compra por parte do clube 
francês, situação que poderá 
ser decidida entre as duas par-
tes brevemente.

Recorde-se que este ano 
Geny esteve emprestado ao 
Vitória de Guimarães na última 
fase da época de 2021/2022.

AS selecções nacionais mas-
culina e feminina voltaram a 
triunfar na quinta jornada das 
Olimpíadas de Xadrez, que de-
correm na cidade de Chennai, 
na Índia. Trata-se da segunda 
vitória para cada sexo em cinco 
jogos. 

A selecção masculina, 
composta pelos xadrezistas 
Donaldo Paiva, Hamid Jamal, 
Rafael Chirindza e Vasco Via-
geiro, derrotou a sua congé-
nere de Ilhas Cayman, por 4-0, 
ou seja, todos pontuaram em 
cheio diante dos respectivos 
adversário. 

A feminina venceu, por 
seu turno, a similar de Eswa-
tini, por 3,5-1,5. Pontuaram 
em cheio Vânia Vilhete, Cheila 
Sitoe e Chineva Rufino. Naira 
Sinóia obteve meio ponto.

Com estes resultados, a se-
lecção masculina ocupa a po-
sição 110 entre 180 países par-
ticipantes e a feminina está na 
posição 98.ª num total de 162 
participantes. 

Concluídas as cinco rondas, 
destacam-se a nível individual, 
em masculinos, Donaldo Pai-

va e Rafael Chirindza, respec-
tivamente, com três pontos 
(três vitórias) em quatro jogos. 
Seguem Hamid Jamal e Vas-
co Viageiro, respectivamente, 
com dois e meio e dois pontos 
também em quatro jogos. Por 
último, Lourenço Napoleão 
com meio ponto em igual nú-
mero de jogos.   

Em femininos, notabili-
zam-se Vânia Vilhete e Cheila 
Sitoe, ambas com três pontos 
em cinco jogos. Segue Chineva 
Rufino com dois, em três jogos; 
Neusa de Castro, com um em 
quatro partidas e, por último, 
Naira Sinóia com meio ponto 
em três.

CHIRINDZA E GULAMO  
PRÓXIMOS DE MESTRES-
FIDE

À entrada para a sexta jor-
nada, dois jogadores têm a 
possibilidade de conquistar o 
título de candidatos a Mestre-
-FIDE. Com três pontos em 
quatro jogos, Rafael Chirindza 
precisa apenas de um empate. 

Já com 2,5 pontos em igual 
número de jogos, Hamid Gu-

lamo necessita de uma vitória 
para o efeito. Se conseguirem 
este objectivo, os dois xadre-
zistas terão a possibilidade de 
lutar pelo título de Mestres-FI-
DE, assim como Donaldo Paiva 
e Vasco Viageiro.

De referir que Moçambique 
está, em masculinos, na oitava 
posição na luta pela medalha 
de grupo de que faz parte (D) 
com alguns países africanos e 
com muitas possibilidades de 
entrada no top-3 após a sex-
ta ronda, em que defrontará a 
Etiópia e alinhará nesta parti-
da com os xadrezistas Donaldo 
Paiva, Vasco Viageiro, Hamid 
Gulamo e Rafael Chirindza.

Lidera o Grupo “D” Hon-
duras, seguindo-se China Tai-
pé, Myanmar, Liechtenstein, 
Botswana, Hong Kong, Afega-
nistão, Moçambique, Malawi e 
Quénia.

Em femininos, Moçambi-
que está no último lugar (10.º) 
também no Grupo “D” do qual 
fazem parte Quénia (líder), Lí-
bia, Tailândia, Coreia do Sul, 
China Taipé, Nepal, Tunísia, 
Andorra e Palestina.  

OLIMPÍADAS DE XADREZ NA ÍNDIA

Moçambique volta a triunfar

Selecção feminina venceu Eswatini e soma, tal como a masculina, dois pontos em cinco jogos

O MATCHEDJE venceu, na 
tarde de ontem, o Despor-
tivo, por 2-0, e consolidou 
a posição de apuramento à 
fase regional do Campeo-
nato Nacional de Futebol da 
II Divisão - Fase da Cidade 
de Maputo. Os “militares” 
seguem na segunda posição 
com 38 pontos, enquan-
to os “alvi-negros” estão, 
praticamente, afastados da 
discussão de subida, per-
manecendo com 24 pontos.

O Maxaquene também 
não vacilou e bateu o 1º de 
Maio, por 1-0, somando 
agora 35 pontos, mais um 
que o Estrela Vermelha que, 
por sua vez, goleou Acadé-
mica, por 4-1.

Costa do Sol “B” empa-
tou, a um golo, com Racing. 
Devido à realização do jogo 
da Taça de Moçambique, 
ontem, as partidas Vulca-
no-Mahafil e Ferroviário 

“B”-Nacional foram adia-
dos para o dia 10 de Agosto. 

Sporting de Nampula 
cimenta liderança na 

série “C”
O SPORTING de Nampu-

la está a liderar a Série “C” 
do Nampulense. Os “leões” 
cimentaram a posição ao 
vencerem, no domingo 
por 1-0, a Associação Des-
portiva de Carrupeia, na 
partida inserida na sétima 
jornada. A equipa de Ami-
de Tarmamade contabili-
za 21 pontos, contra 15 da 
surpreendente Associação 
Desportiva de Mogovolas, 
que recebeu e venceu, por 
2-1, o Ferroviário “B”.

No grupo “A”, no eixo 
Nacala-Porto, Ilha de Mo-
çambique, Monapo e Naca-
la-a-Velha, o líder Despor-
tivo de Nacala venceu por 
1-0 à União Desportiva da 
Ilha de Moçambique.

Ainda na mesma série, 
que rodou a sétima jorna-
da, o Sporting de Monapo, 
que jogando em casa, não 
teve dificuldades para der-
rotar a União Desportiva de 
Memba, por 2-0, enquanto 
a Liga Desportiva da Ilha de 
Moçambique batia a Aca-
démica de Nacala-a-Velha, 
por 1-0.

 No Grupo “B”, que se 
disputa no eixo Angoche-
-Moma, a União Desportiva 
de Moma recebeu e venceu 
o Sporting de Namitória, 
por 2-1. Angoche Clube de 
Desportos perdeu, por 0-1, 
na recepção ao Sporting 
local, enquanto o confron-
to entre o Benfica e Mucata 
terminou sem golos.

Esta série é liderada 
pela dupla União Despor-
tiva de Moma e Sporting 
de Moma, ambas com 15 
pontos.

O FERROVIÁRIO de Maputo 
será o adversário do Clube do 
Chibuto nos oitavos-de-final 
da Taça de Moçambique, após 
eliminar ontem, no Estádio da 
Machava, o Vulcano, por 4-1.

Assim, ficou completa a 
definição dos jogos da fase re-
gional. O detentor do troféu, 
União Desportiva do Songo, vai 

prosseguir a defesa do título na 
cidade da Beira, contra o Es-
trela Vermelha. 

Noutras partidas da região 
centro, o Ferroviário da Bei-
ra vai visitar FC Bagamoyo, de 
Tete, enquanto o Sumeia FC de 
Mocuba, carrasco do Matched-
je local, terá a recepção do FC 
Soalpo, da cidade de Chimoio, 

província de Manica.
No sul do país haverá um 

clássico entre o Desportivo e 
Costa do Sol, que afastaram, 
na derradeira eliminatória da 
cidade, as formações da Liga 
Desportiva e 1º de Maio, res-
pectivamente.

O Desportivo da Matola vai 
jogar com a Black Bulls e o Es-

trela Vermelha terá pela frente, 
em Maputo, a Associação Des-
portiva de Vilankulo. 

Ao nível do norte do país, 
o Baía de Pemba vai decidir o 
apuramento com o Ferroviá-
rio de Nacala, enquanto noutro 
duelo vão cruzar-se os “loco-
motivas” de Lichinga e Nam-
pula

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Matchedje vence 
clássico com Desportivo

“Militares” festejam mais uma vitória

TAÇA

Ferroviário elimina Vulcano 
e marca encontro com Chibuto
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O ANTIGO Presidente do Bo-
tswana Ian Khama mostrou-
-se satisfeito ao ridicularizar
o Partido Democrático do Bo-
tswana (BDP), no poder, pela
derrota que sofreu nas eleições
intercalares, realizadas no fim-
-de-semana, diante da coliga-
ção Umbrella for Democratic
Change (UDC).

Segundo o analista políti-
co Sello Motseta, o resultado é 
um indicador de que uma co-
ligação de partidos da oposição 
poderia destituir o BDP no po-
der, no futuro.

A UDC venceu o distrito 
eleitoral de Moselewapula com 
339 votos, à frente do Parti-
do do Congresso do Botswana 
(BCP) com 334 votos. O BDP 
terminou em último lugar, 
com 110 votos. 

A UDC é uma coligação tri-
partida da Frente Nacional do 
Botswana (BNF), do Partido 

Popular do Botswana (BPP), e 
do BCP, que foi formada antes 
das eleições gerais de 2019.

Após o anúncio dos resul-
tados, segunda-feira, Khama, 
agora membro da Frente Pa-
triótica, na oposição, celebrou 
o resultado num vídeo publi-
cado na sua conta do Face-
book, tendo felicitado a UDC
pela vitória.

“A vossa dedicação, traba-
lho árduo e nível de empenho 
deram-nos a vitória e a espe-
rança de um Botswana melhor. 
Gift Tebo esta é uma oportu-
nidade para fazer algo de bom 
pelo povo; trabalhar ardua-
mente, servir e trazer mudan-
ça”, afirmou.

Motseta argumentou, no 
entanto, que era um pouco 
prematuro afirmar com certe-
za qual será o impacto destas 
eleições no panorama geral do 
Botswana. 

Os governos de coligação 
são um fenómeno relativa-
mente novo em África. Os par-
tidos de oposição unidos em 
países como a Zâmbia, Malawi, 
Benin e Quénia tiveram de 
construir coligações legislati-
vas para assegurar uma maioria 
parlamentar.

Também é possível no Bo-
tswana, mas a UDC, o BPP e o 
BCP estão divididos.

“Embora a oposição se sin-
ta impulsionada por esta forte 
demonstração nos resultados 
das eleições intercalares, é de 
notar que a UDC e BCP estão 
actualmente envolvidos numa 
disputa por questões de coo-
peração e governação entre 
si, o que é susceptível de fazer 
descarrilar as perspectivas de 
uma grande coligação antes 
das próximas eleições gerais”, 
em 2024 disse o analista. - 
(NEWS24)

O 
PRESIDENTE da Co-
missão Nacional Elei-
toral (CNE) angolana 
exortou ontem os 
partidos concorrentes 

às eleições de 24 de deste mês 
a “cumprirem rigorosamente 
a lei”, em relação à forma de 
comunicar, “evitando levar os 
eleitores para momentos ex-
tremos”. 

“Chamamos atenção aos 

partidos e coligações de parti-
dos concorrentes que deverão 
fazer cumprir a constituição, 
lei e o código de conduta no 
que diz respeito à forma de co-
municação, evitando levar os 
eleitores para momentos extre-
mos”, afirmou Manuel Pereira 
da Silva.

O presidente da CNE, que 
falava ontem na abertura de um 
“workshop” sobre cobertura 

eleitoral, dirigido a jornalistas 
de órgãos nacionais e estran-
geiros, pediu também aos elei-
tores a “não permanecerem” 
nas assembleias de voto após 
exercerem o seu direito.

“Apelamos a todos os elei-
tores que após procederem à 
sua votação devem imediata-
mente regressar à sua residên-
cia, porque se assim não fize-
rem estariam a contrariar uma 

norma da lei eleitoral”, frisou.
O líder da CNE assegurou 

também que os resultados elei-
torais serão divulgados por um 
órgão que tem como missão 
“organizar, coordenar, condu-
zir”, e mais do que isso, realçou, 
realizar o processo eleitoral de 
“forma isenta e transparente”.

Entretanto, o líder do 
MPLA, João Lourenço, exor-
tou ontem, no Dundo, capital 

da Lunda Norte, os eleitores 
para votarem no partido Mo-
vimento Popular de Libertação 
de Angola (MPLA), no poder, 
para “desmontar aqueles que 
andam a sonhar com uma vitó-
ria que está muito longe de ser 
deles”.

Entretanto, a UNITA, maior 
partido da oposição, criticou 
ontem as declarações de um 
dirigente do MPLA “com con-

teúdos intimidatórios e de insi-
nuação belicosa”.

Em causa estão as decla-
rações do secretário do Bu-
reau Político do MPLA para os 
Assuntos Eleitorais, João “Jú” 
Martins, que rejeitou qualquer 
negociação com a UNITA para 
a alternância de poder no país, 
que realiza as suas quintas elei-
ções gerais no dia 24 deste mês. 
-(Lusa) 

Colisão entre veículos
mata 17 pessoas 
PELO menos 17 pessoas morreram e quatro ficaram feridas na 
sequência de uma colisão entre um veículo de transporte de 
passageiros e um pesado de mercadorias no Egipto, disseram 
ontem as autoridades. O acidente ocorreu na noite de terça-
-feira numa autoestrada do distrito de Juhaynah, província
de Sohag, a 390 quilómetros a sul do Cairo. De acordo com
as autoridades provinciais várias ambulâncias foram envia-
das para o local do acidente. Este é o segundo acidente fatal
em menos de 30 dias, em Julho, a colisão entre um veículo
de transporte de passageiros e um pesado fez 23 mortos e 30
feridos na província de Minya. 

OMS pede fundos
para o Corno de África
A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um apelo de 
financiamento de 123,7 milhões de dólares (7.9 mil milhões 
de meticais) para acorrer a necessidades urgentes de mais 
de 80 milhões de pessoas na região do Corno de África. Es-
tima-se que mais de 80 milhões de pessoas nos 7 países da 
região - Djibuti, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão do Sul, Su-
dão e Uganda - estejam em situação de insegurança alimen-
tar. Conflitos, alterações climáticas e a pandemia da Covid-19 
transformaram a região num foco de fome com consequên-
cias desastrosas para a saúde e a vida das populações. “A fome 
é uma ameaça directa à saúde e à sobrevivência de milhões 
de pessoas no Corno de África, para além de enfraquecer as 
defesas do corpo e abrir as portas à doença”, sublinha Tedros 
Ghebreyesus, director-geral da OMS, citado na nota na or-
ganização.

Detidos mais 46 suspeitos
de violar oito mulheres
A POLÍCIA sul-africana deteve terça-feira mais 46 pessoas 
na região mineira de Krugersdorp, Oeste de Joanesburgo, 
onde no fim-de-semana foram violadas colectivamente 
oito jovens raparigas, anunciou fonte da corporação. “São 
dois incidentes separados, os 46 detidos fazem parte da 
operação multidisciplinar Hawks sobre mineração ilegal”, 
explicou Thandi Mbambo à Lusa. A porta-voz da unidade 
de investigação criminal Hawks (no acrónimo em inglês) 
da polícia sul-africana precisou que as forças de segurança 
prenderam 81 pessoas no fim-de-semana na mesma área, 
num incidente distinto, escusando-se a adiantar detalhes 
sobre a nacionalidade dos detidos. 

RD Congo expulsa
porta-voz das Nações Unidas
O GOVERNO congolês pediu às Nações Unidas que assegurem 
que o seu porta-voz na República Democrática do Congo (RD 
Congo) deixe o país “o mais rapidamente possível”, numa 
carta oficial assinada pelo ministro dos Negócios Estran-
geiros, Christophe Lutundula. “O governo apreciará muito 
se forem tomadas providências para que Mathias Gillmann 
deixe o território congolês o mais rápido possível”, escreveu 
Lutundula na missiva dirigida à chefe do MONUSCO, a di-
plomata da Guiné-Conacri, Bintou Keita. “A presença deste 
funcionário não é susceptível de fomentar um clima de con-
fiança mútua e serenidade, tão essencial entre as instituições 
congolesas e a MONUSCO”, lê-se na missiva, citada pela AFP. 
Desde 25 de Julho, vários grupos de manifestantes têm vindo 
a saquear instalações da missão da ONU, que se encontra na 
RD Congo desde 1999.

Líder são-tomense
paga multa em prestações
O TRIBUNAL Constitucional (TC) de São Tomé e Príncipe 
deu provimento ao requerimento interposto pelo presidente 
do Parlamento do país, permitindo-lhe pagar em prestações 
uma multa de 375 mil dobras (pouco mais de 982.000 meti-
cais) pela não prestação das contas da campanha presidencial 
em 2021. Delfim Neves, que concordou publicamente com 
a multa e com a obrigação de a pagar, pediu para o fazer em 
prestações, o que o tribunal concedeu, determinando que 
o pagamento fosse feito em cinco prestações mensais, sem
custas, de 75.000 dobras (cerca de 196000 meticais), com a
primeira a vencer em 31 deste mês e a última em 31 de De-
zembro de 2022. Em Maio, o TC multou em 375 mil dobras os 
19 candidatos das eleições presidenciais de 2021, por incum-
primento na entrega das contas de campanha, de acordo com
a lei eleitoral. 

Imprensa brasileira publica 
manifesto pela democracia 
AS três maiores entidades patronais de media brasileiras pu-
blicaram ontem um documento em defesa do sistema demo-
crático e pediram que o resultado das eleições de Outubro seja 
respeitado. O manifesto foi publicado conjuntamente pela 
Associação Nacional dos Jornais (ANJ), a Associação Nacio-
nal dos Editores de Revistas (ANER) e a Associação Brasileira 
das Emissoras de Rádio e Televisão (ABET), quando faltam 
dois meses para as eleições. As associações reafirmam “o seu 
compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas 
das eleições, respaldadas por uma justiça eleitoral cuja actua-
ção tem sido reconhecida internacionalmente”. Sem ser ex-
plícito, parece aludir à pressão que o Presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, candidato à reeleição, mantém contra o sistema 
de votação electrónica adoptado em 1996 pelo país.

UM grupo de especialistas independentes da 
ONU lamentou ontem que, dois anos após a ex-
plosão devastadora e mortífera no porto de Beiru-
te, a população libanesa ainda aguarde por justiça 
e pediu a realização de uma investigação interna-
cional.

“A tragédia foi uma das maiores explosões de 
origem não nuclear na história recente e o mun-
do nada fez para compreender porque é que tal 
aconteceu”, declararam seis peritos mandatados 
pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU, 
que, porém, afirmam não estarem a falar em 
nome da organização.

“No segundo aniversário da explosão (4 de 
Agosto de 2020), constatámos, com desânimo, 
que a população libanesa ainda aguarda por jus-
tiça, pelo que pedimos a realização de uma in-
vestigação internacional sem demora”, acres-
centaram os seis especialistas, defendendo que 
a explosão revelou “problemas sistémicos de go-
vernação negligente e corrupção generalizada”.

Entre os peritos figuram os relatores especiais 
da ONU para as Execuções Extrajudiciais, Sumá-
rias ou Arbitrárias, Morris Tidball-Binz, e para os 
Direitos Humanos e Ambiente, David Boyd, bem 
como Obiora Okafor, especialista independente 
para os Direitos Humanos e para a Solidariedade 
Internacional.

A gigantesca explosão de há dois anos, que 
as autoridades libanesas têm atribuído oficio-
samente a um incêndio num depósito no porto 
onde se encontravam armazenadas cerca de 2750 
toneladas de nitrato de amónio, provocou mais 
de 215 mortos e cerca de 6500 feridos, bem como 
deixou mais de 300.000 pessoas desalojadas e fez 
mais de duas dezenas de desaparecidos.

Organizações não-governamentais (ONG) 
têm denunciado o facto de ainda não terem sido 
apontados responsáveis pela catástrofe, situação 
desencadeada, segundo apontam, por uma justi-
ça inoperante, associada à ideia generalizada en-
tre a população de que os políticos libaneses são 
corruptos.

Também ontem, 11 organizações de defe-
sa e promoção dos direitos humanos, entre elas 
a Amnistia Internacional (AI) e a Human Rights 
Watch (HRW), defenderam que o Conselho dos 
Direitos Humanos da ONU deve aprovar uma 
resolução, em Setembro, para criar uma missão 
independente para investigar a explosão no porto 
de Beirute. Até hoje, a população libanesa e, so-
bretudo os familiares das vítimas, não receberam 
qualquer resposta oficial sobre as causas da ex-
plosão, cuja investigação nacional está paralisada 
desde o final de 2021 devido aos contínuos desen-
tendimentos políticos.- (Lusa)

O PROGRAMA nuclear do Irão 
está a progredir “muito rapida-
mente”, tanto em capacidade 
como em “ambição” capaz de 
produzir uma bomba atómica, 
disse terça-feira o director da 
Agência Internacional de Energia 
Atómica (AIEA), Rafael Grossi.

“Tem um programa nuclear 
muito ambicioso, amplo e tec-
nologicamente sofisticado. É isso 
que possui e eu tenho de verificá-

-lo em todos os aspectos”, afir-
mou, em conferência de impren-
sa, o responsável da agência da
ONU encarregada de verificar se
Teerão cumpre com os seus com-
promissos.

Lembrou que esse trabalho 
tem sido dificultado nos últimos 
tempos, principalmente após o 
governo iraniano ter desmante-
lado, em Junho, uma série de câ-
maras de videovigilância e sen-

sores que a AIEA tinha colocado 
em várias instalações nucleares 
do país.

“Isto significa que durante 
um longo período, em dois me-
ses, vimos ser significativamen-
te reduzida a nossa visibilidade 
em determinadas instalações”, 
explicou o diplomata argentino, 
destacando que, nesse tempo, 
podem ter sido realizadas muitas 
actividades que a AIEA não está 

em condições de confirmar.
Nesse sentido, advertiu que, 

se houver um consenso para 
reactivar o acordo nuclear de 
2015, será necessário que Teerão e 
AIEA cheguem a um acordo para 
verificar central por central.

Por outro lado, o chefe da AIEA 
evitou comentar as declarações 
feitas na segunda-feira pelo che-
fe da Agência de Energia Atómica 
do Irão (AEAI), Mohamed Eslami, 

que garantiu que o país tem capa-
cidade técnica para produzir uma 
bomba atómica, mas não tem a 
intenção de o fazer.

O acordo nuclear de 2015 li-
mitava o programa atómico ira-
niano em troca do levantamento 
de sanções, mas, em 2018, o en-
tão Presidente dos EUA, Donald 
Trump, abandonou o programa e 
voltou a impor medidas restriti-
vas ao Irão. - (Lusa)

A PRESIDÊNCIA russa só negociará uma solução 
para o conflito na Ucrânia se for sob as suas con-
dições, garantiu ontem o porta-voz do Kremlin, 
reagindo às declarações do antigo chanceler ale-
mão Gerhard Schröder de que Moscovo quer ne-
gociar.

“A Rússia está pronta para uma solução ne-
gociada sob as suas condições”, afirmou Dmitri 
Peskov, durante a sua conferência de imprensa 
diária. O porta-voz do Kremlin respondia a uma 
pergunta sobre declarações recentes do antigo 
chanceler alemão Gerhard Schröder, figura clas-
sificada como próxima do Presidente russo, que 
afirmou, depois de uma visita à Moscovo, que 
a Rússia quer uma “solução negociada” para o 
conflito na Ucrânia.

“A boa notícia é que o Kremlin quer uma so-
lução negociada”, disse Schröder, numa entre-
vista ao semanário Stern, na qual confirmou ter-
-se encontrado com o Presidente russo, Vladimir
Putin, em Moscovo, na semana passada.

De acordo com Peskov, as condições de Mos-
covo para o fim da campanha militar no território 
ucraniano “são bem conhecidas”. 

“Estas condições foram acordadas em Istam-
bul pelos negociadores de ambas as partes”, dis-
se o porta-voz do Kremlin, referindo-se à última 
reunião, que decorreu em Março, entre repre-
sentantes russos e ucranianos.

“Depois disso, o lado ucraniano já rejeitou o 
que foi acordado e abandonou as negociações”, 
acusou o representante.  

Ainda questionado sobre se Schröder pode-
ria servir de mediador entre a Rússia e a Ucrânia 
para novas negociações, Peskov assegurou que o 
político alemão não tinha manifestado tal desejo.

Schröder está a ser duramente criticado pela 
sua família política, o Partido Social-Democrata 
da Alemanha (SPD), por causa dos seus laços, no 
passado e na actualidade, com Putin, que o anti-
go chanceler defende não ter motivos para que-
brar.  (Lusa)

AOS PARTIDOS ANGOLANOS

CNE pede que se evitem 
mensagens “extremistas”

ELEIÇÕES INTERCALARES NO BOTSWANA DOIS ANOS APÓS A EXPLOSÃO DE BEIRUTE

Ex-PR satisfeito com 
derrota do partido no poder

ONU pede investigação 
internacional

GUERRA NA UCRÂNIA
Negociar solução para conflito 
só sob condições russas

Irão progride “muito rapidamente” no nuclear
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