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Executivo reforça apelo
ao investimento industrial

Moçambique mantém excelentes 
relações com Israel e Palestina

Verónica é a 33.ª melhor atleta
do “ranking” mundial

O 
PRESIDENTE da Re-
pública disse que a 
situação de segurança 
em Cabo Delgado ten-
de a se estabilizar e que 

as populações começam a re-
gressar a Palma e outras zonas 
que tinham abandonado devi-
do aos ataques terroristas, en-
corajando as empresas privadas 
a seguirem o exemplo.

Respondendo a questões 
colocadas pelos empresários na 
Reunião de Negócios da Agen-
da Africana da Comunidade 
dos CEO (PCA e directores exe-
cutivos), Filipe Nyusi defendeu 
que é preciso começar a ter em 
mente que os actos terroristas 
não terminam, mas a vida não 
deve parar.

“Tenho estado no Norte. 
Estive em Palma até muito tar-
de. A casa onde devia dormir 
tinha sido atacada no passa-
do, mas se estivesse disponível 
dormiria lá. Estou a dizer que as 
pessoas que estavam em Palma 
quiseram saber quando é que as 
empresas regressam”, disse o 
Chefe do Estado.

Revelou ter conversado on-
tem com o seu homólogo ruan-
dês, Paul Kagame, que questio-
nou a razão de as empresas não 
estarem a voltar, uma vez que 
“o trabalho está a ser feito”.

Nyusi recordou que, quan-
do a maioria das empresas saiu 
de Palma, ainda havia actos de 

AS acções humanas ligadas 
à exploração insustentável 
dos recursos, incluindo o uso 
inapropriado dos solos e a prá-
tica da agricultura degradativa 
e poluidora, constituem uma 
ameaça ao ecossistema da 
floresta do miombo, adverte 
o Primeiro-Ministro, Adriano
Maleiane.

Falando ontem na abertura 
da primeira conferência regio-
nal sobre o maneio sustentá-
vel e integrado da floresta do 
miombo, Maleiane considerou 
o evento como uma platafor-
ma certa para a identificação
de acções conjuntas, coorde-
nadas e integradas de gestão e
conservação dos ecossistemas
nela existentes, sobretudo do
seu papel protector da extensa 
bacia do rio Zambeze.

Destacou igualmente a sua 
importância para a protecção 
do meio ambiente, tendo em 
conta que é um dos maiores 
ecossistemas de florestas tro-
picais a nível de África e do 
mundo, constituindo, deste 

modo, fonte de biodiversidade 
e de regulação do clima. 

“Um outro aspecto rele-
vante da contribuição da flo-
resta do miombo é o facto de 
esta ser responsável pela ma-
nutenção da bacia hidrográ-
fica do Zambeze, ao longo da 
qual vivem mais de 40 milhões 
de pessoas, dos oito países 
atravessados por este grande 
rio”, disse. 

No evento de dois dias, 
participam membros do Go-
verno de Moçambique, re-
presentantes de países da 
SADC, de partidos políticos, 
organização da sociedade ci-
vil, líderes comunitários, in-
dividualidades e instituições 
académicas e de pesquisa, 
parceiros de cooperação, entre 
outros intervenientes. 

Para Maleiane, a participa-
ção destes actores confirma o 
compromisso dos respectivos 
países de assegurar a conser-
vação da floresta do miombo e 
da bacia do Grande Zambeze, 
tendo em conta o seu contri-

buto na protecção e preserva-
ção do meio ambiente para a 
região, continente e o planeta 
terra, em geral. 

Esta floresta cobre uma 
área de cerca de 1,9 milhão 
de quilómetros quadrados em 
sete países da SADC. Em ter-
mos socioeconómicos, bene-
ficia de forma directa ou in-
directa a cerca de 300 milhões 
de pessoas, através da explo-
ração de recursos minerais, 
florestais, agrícolas, pesquei-
ros, energéticos, turísticos, 
entre outros. 

Em Moçambique, o 
miombo representa cerca de 
dois terços da área florestal 
que se estende desde o norte 
da província de Gaza até ao rio 
Rovuma. 

Adriano Maleiane assegu-
rou que só com a realização 
de eventos como a conferên-
cia regional se irá assegurar 
a exploração sustentável dos 
ecossistemas desta floresta 
para  benefício da actual e das 
futuras gerações. 

A PARALISAÇÃO, esta semana, da actividade, ainda 
que por alguns minutos, por parte dos operadores de 
transporte semicolectivo de passageiros, no distrito 
da Manhiça, em protesto contra o reforço do controlo 
de velocidade na Estrada Nacional Número Um (EN1) 
convoca-nos para uma reflexão profunda e urgente 
sobre esta matéria.

Mais profunda e urgente ainda quando as pessoas 
que têm sido as principais vítimas de acidentes nas es-
tradas nacionais – os passageiros – e que, por isso, de-
veriam ser os primeiros a apoiar o trabalho da Polícia, 
fazem exactamente o contrário.

Foi chocante ouvir a administradora da Manhiça 
indignada não apenas com a atitude dos transportado-
res, mas também com os passageiros, segundo os quais 
o trabalho da Polícia os fazia atrasar nos seus destinos.

A atitude irresponsável dos transportadores, so-
mada a este abominável pronunciamento dos passa-
geiros, teve lugar menos de 48 horas depois do registo 
de quatro mortes, três das quais da mesma família, na 
Estrada Nacional Número Um (N1), que é apenas uma 
pequena amostra do drama que se vive nas nossas ro-
dovias contra o qual se apela para soluções eficazes.

É difícil entender que pessoas expostas ao risco de-
vido à má condução dos motoristas ou de condutores 
sem licença para o efeito sejam os primeiros a incen-
tivar o excesso de velocidade e a condenar o aperto de 
medidas para travar os índices assustadores dos aci-
dentes.

O país é exemplo de um crescimento preocupante 
de desastres rodoviários, com os dados das autorida-
des a mostrarem que só no primeiro semestre deste 
ano houve 438 mortos e 973 feridos, entre graves e li-
geiros, representando uma subida em 9 por cento em 
relação a igual período do ano passado. Estes dados são 
apenas a constatação estatística de uma tragédia que 
comprovamos diariamente.  

Parece que a dor e até mesmo a empatia por fami-
liares e amigos de vítimas não têm sido suficientes para 
uma mudança rápida de comportamento de quem está 
no comando de um veículo e, nalguns casos, a ser con-
duzido para o seu destino.

Apraz-nos, entretanto, registar a recente adopção 
de uma postura mais contundente na aplicação da le-
gislação vigente como, por exemplo, a cassação do tí-
tulo de condução aos automobilistas que cometerem 
contravenções médias e graves, como os casos de ul-
trapassagem irregular, condução sob efeito de álcool, 
velocidade acima de 20 quilómetros por hora da máxi-
mo estabelecido para a via em que circula.

A revisão do actual Código de Estrada, para ajus-
tá-lo à actual realidade, como também dos limites 
de velocidade e melhoria da sinalização das estradas, 
com prioridade para os pontos críticos já mapeados, 
também podem contribuir para a redução do risco de 
acidentes.

Estamos a par do debate sobre se é ou não da com-
petência do Ministério dos Transportes e Comunica-
ções (MTC) anunciar medidas como prisão para o con-
dutor que provocar acidente no qual morram pessoas 
por excesso de velocidade.

Não queremos entrar nesse debate, mas parece-
-nos importante fazer algo mais eficaz e que possa tra-
zer resultados positivos a médio e longo prazos. Tra-
balhar no sentido de consciencializar as pessoas para
a mudança de comportamento. Tanto aos condutores,
como aos passageiros, como podemos depreender do
caso citado pela administradora da Manhiça. Somos
responsáveis pelos nossos actos e ter consciência disso 
é o caminho para reverter o triste cenário actual.

Pensamos também que seria insensato não lembrar 
àqueles agentes da Polícia de Trânsito que não respei-
tam o uniforme que envergam, ao exigir “refresco” aos 
condutores a troco de não punição dos atropelos pro-
tagonizados por estes. 

De nada adiantarão os planos e projectos se cada 
cidadão não fizer a sua parte. Se todos os automobilis-
tas e passageiros tomarem consciência que a seguran-
ça no trânsito é uma responsabilidade a ser compar-
tilhada e os agentes da Polícia de Trânsito corruptos 
abandonarem as suas práticas, as estradas tornar-se-
-ão seguras.

SEGURANÇA EM CABO DELGADO

Nyusi encoraja empresas  

PR manifesta a abertura de Moçambique para acolher qualquer tipo de investimento

terrorismo nas outras zonas à 
volta, mas garante que a se-
gurança agora é melhor que 
na altura do ataque que levou 
à paralisação das actividades 
da multinacional francesa To-
tal. Esta pretende explorar as 

reservas de gás natural da bacia 
do Rovuma.

O estadista moçambicano 
defendeu que devolver o mo-
vimento produtivo ou empre-
sarial àquelas zonas também 
pode ser um sinal de desafiar o 

Estado a melhorar a segurança 
dos projectos industriais em 
curso.

A uma pergunta sobre o 
impacto de a Total não vol-
tar, o Presidente da República 
reconheceu que, na verdade, 

esta medida teria um grande 
impacto, no entanto, trata-se 
de uma hipótese que nunca 
foi equacionada, tanto é que, 
mesmo nas conversas que tem 
mantido com os responsáveis 
desta multinacional, nunca 

deram a entender isso.
“Quando muito fazem 

pressão para que o Estado faça 
a sua parte, que é devolver a 
segurança. A própria Total tem 
estado a dar a sua contribuição 
para que o mais rapidamente 
possível a situação se estabilize 
através de acções de formação 
da juventude, preparando-a 
para o emprego”, referiu.   

O encontro de negócios foi 
organizado pela Associação de 
Comércio, Indústria e Servi-
ços (ACIS) e pela AMBROSE-
TTI, uma organização italiana 
que promove negócios entre 
parceiros europeus e de outras 
regiões do mundo. O mesmo 
contou com a participação de 
homens de negócios que tive-
ram a oportunidade de dialogar 
directamente com o Presidente 
da República e outros membros 
do Governo moçambicano so-
bre as oportunidades de inves-
timento estrangeiro no país.

No diálogo, Nyusi manifes-
tou a abertura de Moçambique 
para acolher qualquer tipo de 
investimento, desde que se 
observem os parâmetros legais 
e promova o emprego e bene-
fícios mutuamente vantajosos.

O mais alto magistrado da 
nação falou das potencialida-
des e oportunidades de inves-
timentos que o país oferece nos 
sectores do Turismo, Obras Pú-
blicas, Energias, entre outros.

ADVERTE PM

Mau uso de recursos 
ameaça floresta do miombo   

País poderá comprar
combustível russo
O MINISTRO dos Recursos Minerais e Energia, 
Carlos Zacarias, admitiu a possibilidade de Mo-
çambique comprar combustível russo a preços 
competitivos em rublos, caso a opção seja viável.

“Estou certo de que vamos estudar a viabili-
dade dessa oferta, se houver, com certeza, o pro-
duto será adquirido” em rublos, afirmou Zacarias.

O governante, que falava ontem à comuni-
cação social, à margem do VII Conselho Coordena-
dor do Ministério dos Recursos Minerais e Energia 
(MIREME), que decorre desde ontem na província 
de Gaza, reagia deste modo a uma proposta feita 

pelo embaixador da Rússia no país, Alexander Su-
rikov.

O governante, citado pela Lusa, assinalou que 
a receptividade de Moçambique à proposta russa 
decorre do facto de o mundo estar a viver um “mo-
mento peculiar”, caracterizado por grande volatil-
idade dos preços do crude no mercado internacio-
nal, devido à guerra Rússia-Ucrânia.

Nesse sentido, a abordagem das autoridades 
moçambicanas em relação ao preço do com-
bustível será determinada pelo comportamento do 
mercado internacional.

PR na conferência regional
sobre floresta do miombo

Verónica Macamo enaltece
cooperação com ONUSIDA

Faculdade de Direito
da UEM celebra 48 anos 

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, dirige hoje, em 
Maputo, uma sessão de alto nível no âmbito da Conferência 
Regional sobre o Maneio Sustentável e Integrado da Flo-
resta do Miombo, evento que decorre desde ontem, sob o 
lema Por uma gestão sustentável e integrada do Miombo na 
construção de resiliência às mudanças climáticas e protec-
ção do Grande Zambeze. “A Sessão contará com a presença 
do Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, Se-
cretário Executivo da SADC, Elias Magosi, e dos ministros 
que tutelam as áreas do Ambiente, Recursos Naturais e Flo-
restas da Zâmbia, Tanzânia, Botswana, repúblicas do Congo 
e da África do Sul.

A MINISTRA dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica 
Macamo Dlhovo, enalteceu a cooperação com a entidade das 
Nações Unidas para o HIV e Sida  (ONUSIDA). O reconhecimen-
to teve lugar ontem, durante a cerimónia de apresentação das 
cartas credenciais do novo representante e director nacional 
desta entidade em Moçambique, Michel Kouakou. A ministra 
considerou crucial o desempenho da ONUSIDA na resposta à 
epidemia do HIV, tratamento das pessoas vivendo com a doença 
da SIDA e na manutenção da linha de tratamento.

A FACULDADE de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane (FDUEM) realiza segunda-
-feira, em Maputo, um evento alusivo aos 48
anos da sua existência. De acordo com um co-
municado enviado ao “Notícias”, o evento está 
inserido nas celebrações dos 60 anos do ensino 
superior e acontece sob o lema “FDUEM – da
investigação à consolidação dos 60 anos do
ensino superior em Moçambique”.
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DIDIER MALUNGA

DICAS SOBRE SAÚDE

Episódio social: atribulado se tornou o ambien-
te familiar por conta da leitura que cada lado 
faz relativamente a uma situação de gravidez 
de uma criança de 11 anos. No centro da diver-
gência, uns opinam que o autor da gravidez, 
adulto na linha dos quarenta anos de idade, 
deve proceder ao lobolo e levar para a sua casa 
a rapariga, numa situação em que ele tem uma 
esposa. Numa outra leitura, não sendo possí-
vel o aborto pelo avançado tempo de gestação, 
opina-se que se espere pelo parto, mas cessan-
do imediatamente a relação entre os dois, im-
pondo-se, tão-somente, que o pai assuma as 
responsabilidades parentais nos termos legais. 
Esta última opinião desenvolve-se sugerindo 
que a criança deva ser encaminhada para uma 
outra província ou país para continuar com os 
estudos, ficando o recém-nascido aos cuidados 
de uma tia.

O retrato acima orienta-nos para uma 
abordagem de nivelamento legal das duas po-
sições familiares, sem perder de vista o valor 
essencial da pessoa humana jazido na sua dig-
nidade.

DISCUTINDO
A plataforma legal sobre a temática do epi-

sódio congrega, em si, um conjunto normativo 
a se repartir pelas linhas do direito penal e di-
reito da família, tendo como manto os direitos 
fundamentais.

Na linha penal, comecemos por analisar a 
relação de que resultou gravidez. O Código Pe-
nal estipula no artigo 202 que quem tiver trato 
sexual com menor de doze anos é punido com 
a pena de prisão de 16 a 20 anos. Ainda na senda 
penal, a Lei de Prevenção e Combate às Uniões 
Prematuras (Lei n.º 19/2019, de 22 de Outubro), 
estabelece a idade mínima de dezoito anos para 
as uniões que visam o propósito imediato ou 
futuro de constituir família, sem quaisquer ex-
cepções (alínea b) do artigo 5). No artigo 8 da 
mesma lei se preconiza que nenhuma autori-
dade, seja administrativa, tradicional, local ou 

religiosa, pode legitimar por qualquer forma, 
a constituição de união familiar envolvendo 
crianças. Quanto à penalização, a mesma lei 
fixa no artigo 25, até dois anos de prisão o adul-
to que, por si ou por interposta pessoa, noivar 
criança conhecendo a idade desta. De referir 
que a alínea c) do artigo 5 do Diploma Legal 
citado considera irrelevante o consentimento 
da criança para a união prematura. Os efeitos 
da filiação, quão seja os deveres de sustento da 
criança a nascer da união prematura, devem 
ser cumpridos pelo progenitor mesmo com a 
cessação legal da união tal como resulta do ar-
tigo 10 da Lei em observância.

No contexto dos direitos fundamentais, à 
criança deve ser salvaguardado o seu interesse 
superior que consiste na protecção da sua in-
tegridade física e moral, permitindo a sua ma-
nutenção e desenvolvimento são e harmonioso 
(Conjugam-se os artigos 47 da Constituição da 
República e 9 da Lei de Promoção e Protec-
ção dos Direitos da Criança). A essencialidade 
da integridade da criança consiste no respeito 
pela sua intimidade e corpo, sendo contrária à 
Lei qualquer atitude obstruindo a criança de se 
desenvolver até aos 18 anos de idade para que, 
de forma esclarecida e consciente, tome as suas 
opções nestas matérias.

Em síntese, o homem que engravidou a 
criança de 11 anos se encontra numa posição 
criminal punível de 16 a 20 anos de prisão e ne-
nhum acto de colocação da menina no lar pro-
cede sob pena de prisão até dois anos. A criança 
a nascer deve ser sustentada pelo pai e à vítima, 
mãe, devem ser tomadas todas as medidas para 
a reposição da sua exposição ou situação aten-
tatória à sua honra e saúde.

 Em nota de debate contínuo, referir que 
não há tradição, cultura ou convicção religiosa 
que permite o desastroso movimento de uniões 
prematuras e gravidez precoce continuar. Fa-
çamos a diferença, denunciando e prevenindo 
esta horrorosa conduta.

Dignidade e Direitos (73)

Receita de moringa
e seus benefícios 

(Uniões prematuras, gravidez precoce e a dignidade)

MORINGA oleifera é uma planta nativa de partes 
da Índia, do Paquistão, de Bangladesh e do Afega-
nistão, sendo muito cultivada na América Central 
e em partes da África e em regiões tropicais. Mo-
ringa oleifera é o nome científico de uma planta 
da família moringaceae, conhecida popularmen-
te como moringa, acácia-branca, árvore-rabane-
te-de-cavalo, cedro, moringueiro e quiabo-de-
-quina. A árvore cresce rapidamente e não precisa 
de muita água, o que facilita seu cultivo. Pratica-
mente todas as partes da árvore são comestíveis 
e usadas na alimentação humana: folhas, raízes, 
vagens de sementes imaturas, flores e sementes. 
Algumas partes comestíveis da árvore podem ser 
colhidas no primeiro ano de plantio. A moringa é 
uma importante fonte de nutrição e comércio nos 
países onde pode ser cultivada, como Moçam-
bique. O óleo de moringa oleifera é extraído das 
sementes da planta e pode ser utilizado na pele e 
nos cabelos. A moringa é rica em antioxidantes, 
compostos que atuam contra os radicais livres no 
organismo; diminui os níveis de açúcar no sangue 
; reduz a inflamação, que é a resposta natural do 
organismo à infecção ou lesão; diminui os níveis 

de colesterol; protege contra toxicidade do arsé-
nio. O arsénico é um metaloide quase insípido e 
inodoro que causa significativa toxicidade aguda 
e crónica em todo o mundo.

INGREDIENTES
4 xícaras de folhas de moringa
2 colheres (sopa) óleo de girassol
2 pimentas secas quebradas
1 cebola roxa picada
Meio coco fresco ralado grosso
1 pitada de sal
1 pitada de cúrcuma em pó

MODO DE PREPARAR 
1 -  Coloque as folhas de moringa em água a 

ferver levemente salgada e deixe cozinhar 
por 5 minutos ou até que fiquem macias.

2 -  Ponha numa frigideira o óleo e frite rapi-
damente as pimentas. Junte a cebola e re-
fogue até começar a dourar.

4 -  Junte as folhas de moringa, o coco, o sal e 
a cúrcuma. Refogue até que o excesso de 
líquido evapore. Sirva com arroz branco 
ou xima (farinha de milho).

SOBREVIVENTES DA VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

Vencer o medo e reerguer-se 
com o horizonte no futuro

A 
INCIDÊNCIA da Vio-
lência Baseada no Géne-
ro (VBG) continua eleva-
da no país, o que obriga 
à adopção de estratégias 

para a prevenção e mitigação do 
impacto deste fenómeno, cujas 
consequências se reflectem na 
vida de milhares de mulheres e 
não só.

Face ao aumento da gravida-
de de casos, o Governo e parcei-
ros têm vindo a adoptar medidas 
concertadas, incluindo a desmis-
tificação dos mitos e tabus nas co-
munidades em torno do relacio-
namento entre homem e mulher.

Estatísticas nacionais apon-
tam para uma ligeira redução de 
casos de violência. A título de 
exemplo, no ano passado foram 
assistidas 21.100 pessoas nos Cen-
tros de Atendimento Integrado 
às Mulheres Vítimas de Violência 
contra 22.978 em 2020.

Do total de ocorrências re-
gistadas em 2021, 11.918 vítimas 
foram mulheres e 6462 crianças. 
Entre as formas mais frequentes, 

destacam-se as agressões físicas 
que, para além de ferimentos 
chegam a provocar mortes e da-
nos psicológicos.

Apesar das acções em curso 

levadas a cabo pelo Governo e 
organizações da sociedade civil 
para combater todas as formas 
da Violência Baseada no Géne-
ro, muitas mulheres continuam 

a ser agredidas na família, so-
frendo, muitas vezes caladas, o 
que dificulta a intervenção das 
autoridades.

Quando as estratégias são 

bem conseguidas, há registo de 
histórias de sucesso e superação, 
em que as vítimas sobrevivem, 
conseguem denunciar os seus 
parceiros e procuram se reer-
guer.

É o caso, por exemplo, de Al-
mira (nome fictício) que sofreu 
agressão do seu cônjuge, durante 
mais de 10 anos, mas decidiu dar 
um basta, por sentir que estava 
num processo de morte lenta.

Passam três anos desde que a 
mulher decidiu abandonar a casa 
para salvar a sua vida e a dos seus 
filhos, um momento que contou 
com a coordenação do governo 
até chegar ao Centro de Acolhi-
mento Nhamai, construído pela 
sociedade civil, no bairro Nkobe, 
município da Matola. 

O “Notícias” visitou o centro 
para ouvir a história desta mu-
lher, que revelou ter sentido a 
morte por perto e aconselhou a 
outras que passam por agressões, 
para tomarem atitude, denun-
ciando o crime para salvarem as 
suas vidas.

Crianças desenvolvem
temor pelo agressor
O CENÁRIO de agressão a que 
a nossa interlocutora sofreu foi 
testemunhado pelos filhos que, 
segundo conta, choravam dia e 
noite, chegando a desenvolver o 
temor pelo pai.

“Batia-me, mesmo grávida e 
as crianças testemunhavam tudo. 
Sinto que os meus filhos desen-
volveram ódio, rancor e medo do 
seu próprio progenitor. Era do-
loroso para mim sentir as dores 
da agressão e, ao mesmo tempo, 
ver os meus filhos a sofrerem, no 
lugar de crescerem com boa edu-
cação. Lá em casa só havia ódio 
nos corações. Eles nunca foram 
felizes”, lamentou.

Revelou que havia vezes em 
que as crianças eram agredidas, 
o que só piorava a sua dor por não 
poder fazer em sua salvação, das 
“garras” do pai.

O que diz a lei

AS sobreviventes da Violência Baseada no Género aca-
bam, não raras vezes, se tornando conselheiras de mu-
lheres que passam pela mesma situação.

“As mulheres preferem morrer nas mãos de um 
homem por medo de deixar a casa, o carro, o dinheiro 
para o sustento dos filhos. Elas têm medo de recome-
çar, principalmente as que não têm fonte de renda. Só 
que nestas condições, mais vale perder tudo para salvar 
a vida”, aconselhou Almira. Disse que também teve o 
mesmo medo e que o que piorava o seu sofrimento era 
fazer a matemática sem resultado positivo, sobre como 
sustentar os filhos se abandonasse o lar. 

Acrescentou que as mulheres não podem esconder a 
violência apenas por amor ao homem.

“Fiquei meio cega durante 10 anos. Avisos não me 
faltaram. Superei, estou totalmente diferente e com 
ideias positivas. Os meus vizinhos quando me vêem 
nas redes sociais não acreditam na transformação. É o 
que acontece a todas as mulheres que saem de relacio-
namentos tóxicos, até porque Deus enxuga as lágrimas 
de uma mulher”, afirmou.

EM Moçambique, a violência doméstica contra as mulhe-
res para além de ser crime é um problema de saúde pública 
que afecta todo o país. Para desencorajar a sua prática, foi 
aprovada uma lei que penaliza seja quem for o agressor.

Dentre as medidas cautelares previstas na lei para pre-
venir a repetição deste mal e o fortalecimento da auto-es-
tima da mulher e garantir o cumprimento das responsa-
bilidades familiares do agressor destaca-se a suspensão 
do  poder parental do agressor sobre os filhos menores; 
a proibição do agressor de celebrar contratos sobre bens 
móveis e imóveis, e de retirar os bens móveis da residência 
comum para outro local.

Em relação às penas aplicadas ao agressor vão desde 
prisão maior de dois a oito anos; prisão de três dias a dois 
anos e multa de prestação de trabalho a favor da comuni-
dade de cinquenta e quatro a quatrocentas horas.

Segundo a lei, o agressor pode ainda ser condenado à 
prestação de trabalho a favor da comunidade, que consiste 
em serviços gratuitos ao Estado, a outras pessoas colecti-
vas de direito público ou a entidades privadas cujos fins, o 
tribunal considere de interesse para a comunidade. 

A prestação de trabalho a favor da comunidade deve 
ser efectuada nos dias úteis num mínimo de duas horas e 
máximo de quatro horas diárias.

Mulher foi agredida durante dois anos 

Antónia Manjate 
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Senti a morte próxima
A HISTÓRIA de Almira, 28 anos de ida-
de, começou em 2008 quando com o 
seu ex-marido tiveram o primeiro filho 
e passaram a viver juntos. Pela primeira 
vez em que foi agredida, física e psico-
logicamente, consentiu e pensava que a 
situação iria mudar.

“Voltava sempre embriagado, ba-
tia-me e insultava-me. Acreditava que 
passaria, só que a situação piorava dia-
riamente”, começou por contar.

Narra ainda que a mudança de resi-
dência para a casa própria, só criou um 
terreno fértil para a agressão, uma vez 
que antes viviam numa residência ar-
rendada. Os dias de sofrimento se mul-
tiplicaram com a chegada do segundo 
filho.

“Sempre que concebesse a situação 
piorava. Várias vezes abrimos processos 
na esquadra policial, muitos dos quais, 
posteriormente anulados. Quando tive o 
terceiro filho, a agressão se tornou mais 
forte e sofria mordeduras por todo o cor-

po, que até hoje me causam dores fortes 
sempre que há mudança de temperatu-
ra”, explicou.

Porque a agressão era tão forte, a mu-
lher saiu várias vezes sem roupa em di-
recção à esquadra, por sentir que a sua 
vida corria riscos.

“Senti que estava a morrer aos poucos 
e se eu continuasse não estaria mais viva. 
Foi assim que em 2018 decidi mudar o 
cenário”, revelou.

Com ajuda de alguém, Almira dirigiu-
-se à esquadra, a partir de onde decidiu 
não mais voltar para casa. As autoridades 
entenderam a situação e encaminha-
ram-na para o centro de acolhimento, 
enquanto se procura resolver o caso no 
tribunal. “Na companhia dos agentes 
da Polícia da República de Moçambique 
(PRM) fui até à minha casa, arrumei as 
roupas, levei as crianças e fomos ao cen-
tro de acolhimento, onde estamos até 
que se encerre o processo no tribunal”, 
contou, entre choros.

ALGUMAS mulheres que sofrem 
violência são acolhidas em cen-
tros criados pela sociedade civil, 
para ajudar as sobreviventes a se 
reerguerem e conquistar a paz 
que lhes conduz ao recomeço da 
vida. Antónia Manjate, coorde-
nadora da Nhamai, no municí-
pio da Matola, disse que o centro 
recebe três a quatro mulheres 
por semana, número considera-
do reduzido comparativamente 
a alguns anos. No entanto, este 
dado acresce, uma vez que as so-
breviventes chegam com os seus 
filhos. 

“O estatuto prevê acolhi-
mento por 90 dias, mas a per-
manência delas depende da fi-
nalização dos processos judiciais 
e preparação do espaço para um 
regresso pacífico, pelo que algu-
mas acabam ficando mais tem-
po”, disse.

Nesta convivência, todas 
juntam-se e as antigas partilham 
experiências, para fortalecer as 

demais para não desistirem e 
perceberem que independen-
temente da violência por que 
tenham passado, sempre serão 
mulheres. Contou que há histó-
rias de sucesso em que algumas 
voltam para os seus maridos e vi-
vem num ambiente pacífico, tal 
é o caso de 15 casais que celebra-
ram matrimónio, numa cerimó-
nia colectiva em 2008, apesar de 
serem casos raros.

Para além de mulheres, o 
centro acolhe crianças que so-
freram violência. Aqui, os peti-
zes recebem todos os cuidados, 
incluindo o acesso à educação, 
uma vez que o centro tem parce-
rias com escolas, por forma a que 
as crianças não parem de estudar 
quando se deslocam das suas re-
sidências para o acolhimento. 
Este benefício é concedido tam-
bém aos menores que vêm com 
as mães vítimas da violência.

Explicou ainda que há um 
outro memorando de entendi-

mento, que coloca as mulheres 
a se formarem em diferentes 
cursos concedidos pela organi-
zação Ajuda de Desenvolvimento 
de Povo para Povo (ADPP), com 
destaque para corte e costura.

Mesmo com histórias de su-
cesso, a sociedade civil entende 
que há falta de meios de atendi-
mento disponibilizadas pelo Go-
verno. Um estudo feito em 2021 e 
apresentado recentemente reve-
la que na cidade de Maputo, por 
exemplo, faltam “kits” comple-
tos de profilaxia pós-exposição.

“As vítimas são muitas vezes 
responsáveis por dar seguimento 
ao seu expediente nas entida-
des judiciais. Em KaNyaka, por 
exemplo, não havia, na altura 
do estudo, um psicólogo, e a au-
sência de casas de acolhimento 
contribui na sua revitimização. 
Elas permanecem expostas ao 
agressor num ambiente tenso e 
de maior vulnerabilidade” disse 
Lídia Ngulele, do Fórum Mulher.

O GOVERNO deve mobili-
zar cada vez mais recursos 
para expandir e melho-
rar a capacidade de aco-
lhimento dos Centros de 
Atendimento Integrado às 
Vítimas de Violência, para 
assegurar a assistência às 
mulheres e crianças que 
sofrem este mal.

A representante do 
Fórum Mulher, Lídia Ngu-
lele, revelou a existência 
de apenas 24 centros em 
todo o território nacional, 

dos quais quatro na cidade 
de Maputo, que não conse-
guem responder à deman-
da.

Ngulele refere que a 
escassez dos serviços es-
pecializados condiciona a 
prestação do atendimen-
to às sobreviventes com a 
qualidade desejada.

“Urge advogar pela ex-
pansão e melhoria do aten-
dimento integrado e com-
pleto, de modo a assegurar 
que as mulheres restabe-

leçam o seu estado físico e 
emocional”, disse Ngulele. 

Explicou que a provisão 
de um atendimento inte-
grado incentiva às mulhe-
res vítimas da violência a 
ganharem coragem de de-
nunciar e não desistir, pois 
o processo é mais célere. 
Isto reduz consideravel-
mente a possibilidade de 
elas serem revitimizadas, 
incentiva à denúncia, as-
sim como diminui os cus-
tos na procura dos serviços 

por parte das mulheres ví-
timas e sobreviventes deste 
mal. 

A sociedade civil tam-
bém entende que o investi-
mento nas casas de acolhi-
mento poderá contribuir 
de forma significativa para 
a redução da exposição de 
mulheres à violência con-
dicionada pela vulnerabili-
dade em que ela se encon-
tra.

“A necessidade de abri-
go para as mulheres so-

breviventes de violência 
não pode ser minimizada 
e muito menos ignorada. 
Colocar uma mulher sobre-
vivente de violência numa 
casa de idosos e/ou infan-
tário, como está a ser feito 
até agora em alguns casos 
em Maputo, é pôr em cau-
sa a sua própria dignidade, 
para além do processo da 
sua recomposição psico-
lógica e reconstituição da 
dignidade humana e como 
mulher.

Há histórias de sucesso

Expandir centros de atendimento integrado

Perder tudo
para salvar a vida

“Houve tempos que qui-
seram nos mandar embora do 
bairro, porque os vizinhos esta-
vam cansados de testemunhar a 
tamanha brutalidade. Todos os 
dias eram marcados por choros, 
porque mesmo na ausência dele, 
eu ficava a pensar em como sair 
daquela situação”, disse.

O maior desejo da Almira 

é conseguir casa própria, tra-
balhar e cuidar dos filhos. Não 
pensa em um dia voltar a se jun-
tar ao marido, nem se casar no-
vamente. “Eu sei que é possível 
ser feliz com outra pessoa, mas 
por enquanto não tenho isso 
no plano. A imagem do homem 
continua trauma no meu cora-
ção”, disse.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

   PUBLICIDADE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA                                                                                                 

PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RISCO E AUDITORIA

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

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

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

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

efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:

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

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

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

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

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

de 2022. 

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

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

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

Songo, aos 2 de Agosto de 2022

Sede:

Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220

Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 
82221/4

Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

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

Sede:

Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220

Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 
82221/4

Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

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

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

FOR THE SUPPLY OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT 

SOFTWARE 

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

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

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

1. Hold a commercial registration certificate that entitles them to carry out the activity;

2. Submit at least (3) three letters of reference, from companies that are reachable for verification and 
confirmation of the successful supply, installation and configuration of a Risk Management and Audit 
software in the Hydropower sector, of a size and complexity equal to or greater than the scope of this tender;

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

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

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

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

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

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

Only shortlisted bidders will be contacted.

Songo, August 02, 2022
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OS preços de produtos básicos, 
com ênfase para o tomate, ce-
bola e batata, estão a registar 
uma relativa estabilidade no 
Mercado Grossista do Zimpeto, 
com a entrada de mercadoria 
das províncias de Maputo e 
Gaza.

Por exemplo, o preço da 
caixa do tomate de 20 qui-
logramas varia entre 450,00 
e 780,00 meticais, contra os 
anteriores 500,00 e 750,00 
meticais registados na semana 
passada. 

Os vendedores afirmam 
que, ainda assim, os preços es-
tão altos, devido à fraca produ-
ção nos campos por causa das 
chuvas e o custo do transporte.

Hermenegildo Rui, presi-
dente da Associação Frescada, 
disse que os preços dos pro-
dutos estão estáveis, embora 
as chuvas tenham devastado 
grande parte da produção na-
cional.

“Houve fraco abasteci-
mento do tomate devido às 
chuvas, que destruíram grande 
parte da produção nacional, 
principalmente no distrito de 
Chókwè. Estamos dependen-

O SERVIÇO Nacional de Migração (SENAMI), em 
coordenação com a Polícia da República e Mo-
çambique (PRM), levou a cabo na manhã de on-
tem uma operação-relâmpago com vista a iden-
tificar imigrantes ilegais no Bairro do Zimpeto, 
na capital.

Nesta acção, foram interpeladas viaturas, 
estabelecimentos comercias e o complexo resi-
dencial da Vila Olímpica. O “Notícias” soube que 
a medida pretendia identificar imigrantes em si-
tuação irregular, com maior enfoque para ruan-

deses, nigerianos, chineses, burundeses, entre 
outros.

Na sua incursão à Vila Olímpica, foram inter-
pelados alguns residentes com intuito de certifi-
car a sua nacionalidade ou permanência legal no 
país. Fontes ligadas à operação revelaram que, ao 
todo, foram interpelados mais de 20 estrangei-
ros, que deverão ser submetidos a uma triagem.

Entretanto, a nossa Reportagem procurou 
ouvir o porta-voz do SENAMI na cidade de Ma-
puto, Felizardo Jamaca, debalde. 

TRANSFORMAÇÃO URBANA

Melhores dias para 
260 mil pessoas

M
AIS de 260 mil pes-
soas terão as suas 
condições de ha-
bitabilidade, mo-
bilidade e serviços 

básicos melhoradas, com a 
requalificação de cerca de 20 
bairros da cidade de Mapu-
to, no âmbito do projecto de 
transformação urbana.

A actividade está integrada 
no Processo de Regularização 
Fundiária e Reordenamento de 
Assentamentos Informais, lan-
çado ontem e com duração de 
três anos.

A iniciativa deverá me-
lhorar a qualidade de vida dos 

munícipes, através da criação 
de condições sociais urbanísti-
cas que garantam, por um lado, 
a segurança de posse de terra, 
e, por outro, a requalificação 
dos assentamentos.

Com um orçamento de 
mais de 600 milhões de me-
ticais, financiados pelo Banco 
Mundial, o projecto prevê al-
cançar mais de 60 mil famílias.

Para o efeito, o Município 
iniciou, ontem, no Bairro Luís 
Cabral, a distribuição massi-
va de certidões que outorgam 
o Direito de Uso e Aprovei-
tamento da Terra (DUAT) aos 
seus titulares.

“Em muitos bairros vive-se 
em situações difíceis devido à 
falta de acessibilidade às casas 
ou talhões, espaços públicos 
para convívio, recreação e la-
zer, drenagem, saneamento, 
abastecimento de água, ilumi-
nação pública, telecomunica-
ções, bombeiros, ambulância, 
entre outros, que serão melho-
rados com a requalificação”, 
disse o presidente do Municí-
pio de Maputo, Eneas Comi-
che.

Neste processo, espera-se 
entregar mais de 20 mil DUATs 
a igual número de famílias nas 
áreas abrangidas.

Numa primeira fase o pro-
jecto vai abranger os bairros 
Luís Cabral, Mavalane “A” e 
“B”, Aeroporto “A” e “B” e 
Unidade 7; seguidos de Inha-
góia “A” e “B”, Nsaleni e FPLM. 
O terceiro grupo integra Ma-
langa, Chamanculo “A”, “B” e 
“D” e Xipamanine, e mais tar-
de serão abrangidos Maxaque-
ne “A”, Urbanização, Mafalala, 
Munhuana e Minkadjuíne.

Importa referir que o Bair-
ro de Chamanculo “C” não 
foi contemplado por se tratar 
de uma região que num outro 
projecto foi requalificada e ser-
viu de exemplo para as demais.

Preços estáveis no 
“Grossista” do Zimpeto

Autoridades apertam 
cerco à imigração ilegal

Preços estáveis com abastecimento nacional no Zimpeto
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tes da produção da Moamba e 
da África do Sul”, disse. 

Por seu turno, Sandra No-
vela, vendedora, contou que 
os produtos registaram uma 
ligeira subida nos custos de 
aquisição devido ao aumento 
do preço dos combustíveis.

Entretanto, o saco de 10 
quilogramas de cebola é co-
mercializado entre 170,00 e 
270,00 meticais, contra 140,00 
a 270,00 meticais da semana 
passada. 

A batata-reno varia en-
tre 170,00 e 270,00 meticais, 
uma redução, se comparado 
aos 200,00 e 330,00 meticais 

no período anterior, enquanto 
o óleo de cozinha varia entre 
800,00 e 1100,00 meticais o 
galão de cinco litros.

Ainda no Zimpeto, há la-
ranja a apodrecer por falta de 
clientes e os vendedores di-
zem estar a somar prejuízos. 
Mariza Chongo contou que há 
muita laranja e pouca procu-
ra, e como consequência desta 
situação o produto está a apo-
drecer.

“A procura é menor, por 
isso ficamos mais de uma se-
mana a tentar vender a laranja 
e por um preço que para nós já 
não compensa”, acrescentou.

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

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  151/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 04 Agosto
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,78            3,85      3,82
  Botswana             Pula             5,02            5,12      5,07
  eSwatini             Lilangueni       3,78            3,85      3,82
  Mauricias            Rupia            1,42            1,45      1,44
  Zâmbia               Kwacha           3,96            4,04      4,00

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           473,57          483,00    478,29
  Malawi               Kwacha          62,11           63,35     62,73
  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           49,26           50,24     49,75
  China/Offshore       Renminbi         9,36            9,54      9,45
  China                Renminbi         9,37            9,55      9,46
  Dinamarca            Coroa            8,66            8,83      8,75
  Inglaterra           Libra           76,58           78,11     77,35
  Noruega              Coroa            6,50            6,63      6,57
  Suécia               Coroa            6,21            6,33      6,27
  Suíça                Franco          65,96           67,27     66,62
  União Europeia       Euro            64,43           65,72     65,08

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3890000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.779,49000
Venda..............  1.780,00000

                              Maputo,  05.08.2022
(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.

O 
MINISTRO da Indús-
tria e Comércio, Silvi-
no Moreno, desafiou 
ontem os empresários 
nacionais a investirem 

no sector industrial para per-
mitir a transformação de várias 
culturas produzidas localmen-
te.

O governante fez o apelo 
durante a 9.ª edição do Econo-
mic Briefing, organizada pela 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA) na qual participou vir-
tualmente.

O dirigente indicou que a 
província Gaza, que acolheu 
o evento, e o país oferecem 
enormes oportunidades de 
negócios em diferentes áreas 
produtivas destacando, a título 
de exemplo, a Zona Económica 
Especial (ZEE) de Agro-negó-
cios de Limpopo.

Referiu que o país necessita 
do empenho do sector priva-
do para alavancar a produção 
e a produtividade, sobretudo 
no sector agro-pecuário, bem 
como as indústrias transfor-
madoras de produtos. 

Lembrou que os programas 
SUSTENTA e PRONAI consti-
tuem intervenções governati-
vas em sectores estruturantes 
de diversificação produtiva e 
sustentável com impacto no 
aumento qualitativo das ex-

Executivo reforça apelo
ao investimento industrial

O Governo e o sector privado avaliaram o ambiente de negócios no país

portações, substituição das 
importações e na dinamização 
da cadeia de valor do turismo, 
tendo como grupo alvo o sector 
privado local. 

“Por isso, registamos com 
interesse e encorajamos o diá-
logo em curso entre MozPark 
e o governo de Gaza para que 
rapidamente se implante um 
Parque Industrial na província, 
o que irá complementar a re-
centemente criada Zona Eco-
nómica Especial (ZEE)”, frisou.

Apesar da crise, o ministro 
disse que o país  assinalou pro-

gressos do ponto de vista eco-
nómico, pois embora a balan-
ça comercial de bens em 2021 
tenha registado um défice de 
seis por cento, as exportações 
registaram um crescimento de 
55 por cento tendo como des-
tino os mercados preferenciais 
da Ásia (China e Índia), União 
Europeia, África (dominado 
pela SADC) e Américas.

Disse ainda que o evento 
realizado ontem no distrito do 
Chibuto, em Gaza, segue em 
linha com os esforços em cur-
so no âmbito do cumprimen-

to dos objectivos do Programa 
Quinquenal do Governo 2020-
2024, que passa por tornar o 
ambiente de negócios e clima 
de investimentos atractivo e 
competitivo através da conti-
nuidade de acções de simplifi-
cação e harmonização de pro-
cedimentos.

Na ocasião, a governadora 
de Gaza, Margarida Mapan-
dzene Chongo, reconheceu 
a existência de alguns desa-
fios, tendo apontado, a título 
de exemplo, a fraca expansão 
da indústria na província e a 

necessidade de construção da 
Barragem de Mapai, que po-
deria ajudar a mitigar os efeitos 
das mudanças climáticas, tais 
como seca e inundações cícli-
cas.

 “Constitui nossa preocu-
pação a expansão da indústria 
do agro-processamento, cuja 
acção principal consistirá na 
implantação e aquisição de 
maquinetas de processamento 
da fruta e de hortícolas, dadas 
às potencialidades de produ-
ção destas culturas na região 
sul da nossa província”, disse.

O ÍNDICE de Robustez Empresarial, du-
rante o primeiro trimestre deste ano,  au-
mentou em um ponto percentual, pas-
sando de 27% para 28%.

De acordo com o presidente da Con-
federação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), os principais impul-
sionadores deste incremento foram o iní-
cio da campanha de comercialização agrí-
cola; da época de exportação de produtos 
como o algodão e camarão e a melhoria do 
desempenho do sector de turismo princi-
palmente em províncias como Inhamba-
ne e Manica.

“Na nossa perspectiva, este desempe-
nho não foi mais pronunciado por conta 
dos impactos de aumento do preço de 
combustíveis cujos efeitos se reflectiram 
directamente no sector de transportes, 
que também se deparou com a elevação 
dos custos de manutenção”, disse.

De acordo com o presidente da CTA, 
Agostinho Vuma é importante notar que 
o sector dos combustíveis tem um efeito 
transmissor na economia, o que tem pro-
piciado o agravamento dos preços de bens 
na economia.

A fonte, que falava ontem na província 
de Gaza, durante a 9.ª edição do Economic 
Briefing, organizada pela sua agremiação, 
disse ainda que no que diz respeito ao ín-
dice de emprego, acompanhando a ten-
dência do índice de robustez empresarial,  
apresentou uma ligeira melhoria, o que 
denota uma maior prospecção do sector 
privado de gerar emprego no II Trimestre 
deste ano em relação ao I Trimestre. 

“Entretanto, o mercado de trabalho 

continua frágil constatando-se a prefe-
rência para a contratação de mão-de-
-obra temporária ou em tempo parcial, 
principalmente nos sectores da agricultu-
ra e construção”, frisou.

Como perspectivas, acrescentou, es-
pera-se que no III trimestre a actividade 
empresarial continue numa tendência 
crescente. Todavia, há risco de uma con-
juntura caracterizada por persistência de 
alta de preços de bens e serviços cujo im-
pacto poderá ser a diminuição da procura 
e consequentemente o retraimento dos 
lucros de exploração.

“Para fazer face à alta de preço e propi-
ciar o aumento da produção e produtivi-
dade, por forma habilitar o país de melho-
res condições para absorver os choques 
externos, a CTA tem advogado a adopção 
de medidas”, frisou.

Segundo Vuma, o combustível tam-
bém afecta, indirectamente, o preço de 
outros produtos que compõem a inflação.

“ O conflito Rússia/Ucrânia é um fac-
tor exógeno e afecta especificamente o 
preço dos cereais e combustíveis”, real-
çou exortando a redução dos impostos na 
importação, em particular do combustí-
vel que chega a ter um peso de cerca de 
60 por cento.

“É importante que sejam adoptadas 
acções para a produção local. A políti-
ca monetária, ao tentar reduzir inflação 
aumentando a taxa de juro, num factor 
exógeno, acaba sendo ineficaz porque não 
contem a inflação e estrangula o sector 
empresarial, em particular o sector pro-
dutivo”, anotou.

Cresce índice
de robustez empresarial

OPEP+ limita aumento 
da produção em Setembro
A aliança OPEP+ decidiu, 
na última quarta-feira, 
aumentar no próximo mês 
em 100.000 barris diários a 
sua oferta petrolífera, uma 
subida muito limitada em 
comparação com os meses 
anteriores.

“A disponibilidade 
muito limitada” da capaci-
dade de bombear mais pe-
tróleo num curto espaço de 
tempo “exige que seja uti-
lizado com muita cautela”, 
sublinhou a OPEP+ em co-
municado divulgado após a 
reunião mensal da Organi-
zação dos Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), 
liderados pela Arábia Sau-
dita e de 10 outros aliados, 
incluindo a Rússia.

Esta resposta surge de-
pois da recente visita do 

Presidente norte-ameri-
cano, Joe Biden, à Arábia 
Saudita e das pressões dos 
Estados Unidos e da União 
Europeia para um aumento 
da produção, que permita 
travar a subida dos preços.

Na semana passa-
da, o Presidente francês, 
Emmanuel Macron, tam-
bém recebeu o príncipe 
herdeiro saudita, Moham-
med bin Salman, para um 
jantar de trabalho no Palá-
cio do Eliseu, apesar da po-
lémica sobre o assassínio, 
em 2018, do jornalista Ja-
mal Khashoggi no consu-
lado da Arábia Saudita em 
Istambul e dos protestos de 
defensores dos direitos hu-
manos.

O abrandamento no 
aumento da produção terá 

lugar a partir de Setembro, 
depois de nos meses an-
teriores terem sido apro-
vados 432.000 e 648.000 
barris suplementares.

Após “observar a rápida 
evolução dos fundamentos 
do mercado petrolífero”, 
foi decidido “ajustar em 
alta o nível da produção 
em 0,1 milhão de barris 
por dia (mbd)” nos países 
membros da aliança, refere 
o comunicado.

Os ministros dos países 
da aliança, que participa-
ram na reunião por video-
conferência, destacaram 
“o valor e a importância de 
manter o consenso essen-
cial para a coesão” interna 
do grupo e convocaram a 
sua próxima reunião para 
cinco de Setembro.

APESAR DE SER ATRAENTE PARA INVESTIDORES

África é mercado repleto de riscos
ÁFRICA, com destaque para Ango-
la, é um mercado atraente para os 
investidores, mas repleto de riscos 
neste período que antecede as elei-
ções angolanas, considera a analista 
Laura Seara Cabeça, do Risk Advi-
sory Group.

A associada sénior da equipa de 
África Subsahariana no Risk Advi-
sory Group considera, num artigo 
no InvestmentMonitor, que os in-
vestidores estrangeiros que se reen-
contraram com África após a crise 
económica causada pela Covid-19 
serão agora “atraídos por retornos 

aliciantes oferecidos por projectos 
de infra-estruturas de grande por-
te, muitas vezes promovidos antes 
das eleições”.

“Ao disputar contratos neste 
momento, os investidores podem 
enfrentar dois riscos principais: ris-
cos de corrupção elevados, à medi-
da que os processos de licitação se 
tornam apressados, e um contexto 
político frágil que ameaça a pro-
gressão do negócio”, alerta, no en-
tanto, Laura Cabeça.

Como os eleitores estão ansio-
sos por verem os seus líderes polí-

ticos a prosseguirem os objectivos 
de desenvolvimento nacional e a 
aumentarem as oportunidades de 
emprego, estes “tendem a fazer 
grandes promessas de infra-estru-
tura no período que antecede as 
eleições, na esperança de reforçar 
as suas perspectivas nas urnas”, re-
fere.

Neste contexto, sublinha que 
“um caso em destaque neste mo-
mento é o do Presidente angolano, 
João Lourenço, prometendo uma 
série de projectos de grande escala, 
incluindo parques solares multibi-

lionários, para ajudar a diversificar 
a economia do país, enquanto se 
prepara para uma votação presi-
dencial a 24 de Agosto”.

A analista alerta ainda para o 
facto de na pressa de concretizarem 
negócios antes do início da votação, 
alguns líderes também podem ace-
lerar os processos de prémios. Mas 
“os potenciais candidatos precisam 
de estar atentos a riscos de confor-
midade elevados em face da pos-
sibilidade de atalhos processuais e 
incentivos para assinar contratos”. 
Lusa

O MINISTRO dos Recursos 
Minerais e Energia, Carlos 
Zacarias, defendeu ontem, 
em Bilene, província de 
Gaza, a necessidade de se 
adoptar uma visão estra-
tégica que garanta que a 
exploração dos hidrocar-
bonetos, como o gás e pe-
tróleo, beneficie o país, ao 
mesmo tempo que se abas-
tece os mercados regional e 
global.

O governante afirmou 
ser esse o entendimento 
do “Executivo”, que vê os 
hidrocarbonetos como um 
vector indispensável para o 
futuro do país.

Intervindo na abertu-
ra do Conselho Coordena-
dor do Ministério dos Re-
cursos Minerais e Energia 
(MIREME), Carlos Zacarias 
afirmou, igualmente, que 
o presente ano deve ser 
marcado pelo início da pro-
dução e exportação de Gás 
Natural Liquefeito, através 
do Projecto Coral Sul FLNG.

“Há também a assinalar 
o fecho do sexto concurso 
para novas áreas de pes-
quisa de hidrocarbonetos, 

o que adiciona maior sen-
tido de responsabilidade e 
necessária reflexão sobre o 
processo de transição ener-
gética”, disse.

Em relação às minas, 
Zacarias apontou que a 
promoção de cooperativas 
no âmbito da mineração 
artesanal e de pequena es-
cala, o aprimoramento do 
combate ao garimpo ilegal e 
o contrabando de minerais 
devem merecer respostas e 
soluções cada vez efectivas 
para que possamos colocar 
os recursos minerais em 
benefício dos moçambica-
nos.

“Também notamos, 
com satisfação, o aumento 
da produção do ouro para 
800 quilogramas no ano 
passado, um nível máxi-
mo desde a independência 
nacional, e a tendência de 
ultrapassar as metas pre-
vistas para o presente ano, 
como resultado do traba-
lho do rastreio que tem sido 
feito junto dos produtores, 
compradores e vendedores 
deste mineral”, frisou.

Carlos Zacarias disse, 

NA EXPLORAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS

Governo defende adopção
de uma visão estratégica

por outro lado, que ainda 
há muito por fazer no sector 
de modo que “mais receitas 
provenientes da exploração 
de gemas entrem para os 
cofres do Estado”, consta-
tou. 

O ministro lembrou ain-
da, na sua intervenção, que 
o país tem o desafio de as-
segurar o acesso universal à 

energia para todos até 2030, 
através da electrificação dos 
postos administrativos, 
com recurso à rede eléctrica 
nacional e sistemas isola-
dos, e do aumento da ca-
pacidade de geração, bem 
como do desenvolvimen-
to de novos projectos de 
transporte e distribuição.

O VII Conselho Coorde-

nador do Ministério dos Re-
cursos Minerais e Energia, 
que termina hoje na vila 
municipal da Praia do Bi-
lene, em Gaza, decorre sob 
o lema “Por uma Explora-
ção Sustentável dos Recur-
sos Minerais e Energéticos 
Rumo à Industrialização 
no Contexto da Transição 
Energética do País”.

Hidrocarbonetos como um vector indispensável para o futuro do país

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



Vista parcial do Mercado Grossista da Cerâmica 
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A Electricidade de Moçambique, E. P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que 
no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no 
fornecimento de energia eléctrica no Sábado e Domingo, dias 06 e 07 de Agosto de 2022, nos seguintes 
locais e horários:  

 
 
 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Província de Manica 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Machaze. 
 
Província de Sofala 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Distrito 
de Nhamatanda, Farmas da Sociedade Ag-
roPecuária, Comercial e Industrial de Nhamatanda, 
Vilas de Lamego e Tica. 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros 
Muchatazine, Macurrungo, parte dos Bairros 
Munhava, Estoril, Chota, Matacuana e Palmeiras na 
Cidade de Beira, bem como o Posto Administrativo 
de Savana, os Bairros de Nhamayabue, Samora Ma-
chel e a zona da Balança na Vila de Dondo, Vila de 
Buzi, o Posto Administrativo de Goonda no Distrito 
de Chibabava, e o Distrito de Muanza.  
 
Província de Tete 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Bairro 
Chingodzi e uma parte do Bairro Matundo.  
 
Para efeitos de precaução todas as instalações 
deverão ser consideradas como estando perma-
nentemente em tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos 
consumidores das zonas acima indicadas, assim co-
mo para o público em geral, a EDM endereça 
sinceras desculpas. 

      Maputo, 06 de Agosto de 2022 

Sábado, dia 06/08/2022 
 
Província de Inhambane 
Das 06:30 às 12:00 horas, devendo afectar os Dis-
tritos de Homoine, Morrumbene, Inharrime, Pan-
da, Zavala, Parte dos Distritos de Maxixe e Jan-
gamo. 
 
Domingo, dia 07/08/2022 
 
Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bair-
ros Munhuana e Maxaquene e parte dos Bairros 
Central, Alto Maé A, Mafalala, Malhangalene, 
Coop, FPLM, Urbanização A e Chamanculo A.  
 
Das 06:00 às 11:00 horas, devendo afectar os Bair-
ros Zimpeto e Magoanine C.  
 
Província de Maputo 
Das 06:00 às 08:00 horas, devendo afectar os Bair-
ros São Damanso e Ndlavela e parte dos Bairros 
Khongolote e Zona Verde, no Município da Ma-
tola. 
 
Das 06:00 às 11:00 horas, devendo afectar os Bair-
ros Agostinho Neto, Mumemo, 15 de Agosto, 
Possulane e Faftine em Marracuene, as Locali-
dades de Macaneta e Michafutene e a Vila de 
Marracuene. 
 
Das 06:00 às 13:00 horas, devendo afectar os Bair-
ros Samora Machel, Eduardo Mondlane, Mali, 
Pateque, ACIPOL, Santa Isabel, parte do Bairro 
Cumbeza e o Posto Administrativo de Bobole. 
 

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RECTIFICAÇÃO

Em conformidade com a decisão Judicial, emanada por sentença datada 
de 26 de Julho corrente, da Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, e por existir um vazio legal na Direcção da Comunidade 
Mahometana Indiana, nos termos do postulado no artigo 8, dos estatutos, 
convoco a Assembleia Geral Extraordinária para reunir na sua sede social 
sita na Avenida Albert Luthuli, número 291, Centro Cultural Islâmico, no 
dia 13 de Agosto de 2022, pelas 15.00 horas, com a seguinte ordem de 
agenda:

Ponto Um: Nomeação da Comissão de Gestão por 90 dias;
Ponto Dois: Nomeação de uma Comissão Eleitoral;
Ponto Três: Diversos Assuntos no interesse da Comunidade;

Maputo, aos 4 de Agosto de 2022
O Vice-Presidente da Mesa de Assembleia Geral

NagibIbrahim

P.S,1: As Listas do Sócios, será em função da decisão Terceira Secção do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, ou seja, apenas poderão eleger 
e ser eleitoa os sócios, admitidos até 31 de Dezembro de 2019 com 
quotas em dia. 
P.S,2: Os sócios que pretendam exercer o seu direito, deverão vir 
acompanhados do documento de identificação válido.

T
REZE crianças vul-
neráveis, com idades 
entre 13 e 16 anos, que 
deambulavam pe-
las artérias da cida-

de da Beira, acabam de ser 
reintegradas na sociedade, 
encontrando-se neste mo-
mento internadas, numa 
iniciativa da Comunidade 
Sant’Egidio.

O coordenador nacional 
daquela agremiação da Igre-
ja Católica, Nelson Moda, 
que revelou o facto, descre-
veu que os petizes foram re-

colhidos e acomodados num 
lugar condigno, no Bairro da 
Ponta-Gêa.

Considerou que as crian-
ças em alusão já vivem em 
segurança e já não correm o 
risco de tráfico, abuso sexual, 
violência física, consumo de 
drogas e bebidas alcoólicas. 

Estão igualmente a dor-
mir em beliches com col-
chões e cobertores. 

Passaram a beneficiar 
de três refeições diárias e de 
aulas nas escolas primárias e 
secundárias circunvizinhas, 

algumas delas pela primeira 
vez.

Com vista a melhorar o 
seu desempenho pedagógi-
co, a Comunidade Sant’Egi-
dio também mobilizou um 
explicador para o internato 
onde os petizes estão acomo-
dados.

Moda ressalvou, entre-
tanto, que os gestores das 
escolas localizadas no centro 
da cidade, que aceitaram en-
quadrar as crianças em ques-
tão, não impuseram qualquer 
condição, o que mereceu 

elogios desta organização de 
caridade sediada em Roma, 
capital da Itália.

Os petizes também têm 
acesso a alimentação equili-
brada, vestuário e assistên-
cia médica e medicamentosa 
gratuita.

A Comunidade Sant’Egi-
dio reconhece que não tem 
capacidade financeira para 
albergar a todas as crianças 
necessitadas, a avaliar pelo 
elevado número de petizes 
na e de rua na cidade da Bei-
ra, apelando a outros actores 

VENDEDORES que exercem a 
sua actividade no novo mer-
cado da Cerâmica, na cidade 
da Beira, acusam alguns gros-
sistas de insistirem em realizar 
a sua actividade no Mercado 
do Maquinino, na baixa, mes-
mo depois de terem recebido 
espaços na zona da Cerâmica, 
em Agosto do ano passado.

Esta atitude contraria a 
decisão do Conselho Munici-
pal da Beira (CMB), que des-
tinou o Mercado da Cerâmica 
para a actividade grossista. 

Fátima Fernando, vende-
deira de tomate na Cerâmica, 
recordou que o objectivo do 
Município era descongestio-
nar os mercados do Goto e 
Maquinino, mas tal não está 
efectivamente a acontecer.

“Os camiões ainda vão 
descarregar produtos no Ma-
quinino. Por isso há um fraco 
movimento aqui e não temos 
lucro. Quando reclamamos 

junto das autoridades somos 
ameaçados”, queixou-se. 

Por sua vez, Anabela Joa-
quim, também vendedora de 
tomate, referiu que outros 
camiões descarregam produ-
tos na Cerâmica e em seguida 
deslocam-se ao Maquinino.

“Há armazéns que não 
têm mercadorias porque as 
viaturas não param aqui e vão 
directamente ao Maquinino. 
Pedimos que o Município re-
solva esta situação, porque 
estamos a ficar prejudicados”, 
rogou. 

Por seu turno, Armando 
João, vendedor de cebola, fez 
saber que os camionistas por 
vezes dizem que metade dos 
produtos devem ficar na Cerâ-
mica enquanto a outra metade 
se destina ao Maquinino.

Defendeu que esta posição 
não está correcta, porque os 
camiões não podem entrar na 
cidade para descarregar pro-

dutos e os revendedores de-
vem deslocar-se ao Mercado 
da Cerâmica para adquiri-los.     

Confrontado com estas 
queixas, o vereador para a área 
da Indústria, Comércio, Mer-
cados e Feiras no Conselho 
Municipal da Beira (CMB), Al-
bino Mussendo, negou a ocor-
rência de situações do género. 

“Não é verdade que isso 
aconteça. O repolho, batata e 
mesmo o tomate são vendidos 
a retalho no Maquinino. Os 
vendedores que disseram isso 
deviam justificar as suas afir-
mações”, reagiu Mussendo.

Defendeu não existir con-
corrência entre os dois mer-
cados e a edilidade está a 
trabalhar para um bom fun-
cionamento de todos eles.

“Os camionistas não en-
tram no Maquinino para ven-
derem a grosso porque sabem 
quais são as penalizações”, 
acrescentou.

Sant’Egidio resgata
13 crianças de rua

Crianças tiradas da rua passaram a ter acolhimento

Grossistas insistem  
em operar no Maquinino

para uma acção coordenada 
neste processo de reintegra-
ção social destes menores.

Exemplificou que neste 
momento a sua organização 
assiste, nesta urbe, mais de 
260 crianças de rua, às quais 
fornece jantares duas vezes 
por semana, o que representa 
um grande esforço.

Indicou que neste pro-
cesso, que iniciou em Outu-
bro de 2011, foi seleccionado 
um grupo de crianças de rua 
reintegradas na vida escolar 
no Bairro da Ponta-Gêa, que 
já apresenta um comporta-
mento compatível com as 
normas de convivência so-
cial. 

Por outro lado, a Comu-
nidade Sant’Egidio também 
assiste, no seu Centro Nu-
tricional da Ponta-Gêa, na 
Beira, desde 2011, um uni-
verso de 650 crianças de rua 
e na rua, incluindo algumas 
famílias vulneráveis da zona 
da Praia Nova e moradores do 
Grande Hotel, concretamen-
te fornecendo almoços entre 
segunda e sexta-feira.  

“Agora não temos ajuda 
de parceiros. Por conseguin-
te, pedimos a participação 
de todas as pessoas de “boa-
-vontade”, como empresá-
rios e organizações não-go-
vernamentais nacionais e 
estrangeiras”, acentuou.

No seu entender, esta 
causa afecta a vida das ge-
rações vindouras e chamou 
particular atenção para que 
cada um faça a sua parte para 
o desenvolvimento do país.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O RECURSO ao diálogo na 
resolução de litígios entre 
empregadores e trabalhado-
res, através da Comissão de 
Mediação e Arbitragem (CO-
MAL) e os Fóruns de Consulta 
e Concertação Social, está a 
contribuir para a melhoria do 
ambiente laboral, no país.

No primeiro semestre do 
ano, foram mediados, com 
sucesso, 88,3 por cento dos 
2818 casos submetidos nos 
centros de mediação de con-
flitos laborais, sendo que al-
guns dos consensos levaram 
à recondução de 722 traba-
lhadores aos seus postos de 
trabalho e pagamento de in-
demnizações e salários no va-
lor de cerca de 60 milhões de 
meticais.

A informação foi parti-
lhada ontem, em Manjacaze, 
província de Gaza, pela mi-
nistra do Trabalho e Seguran-
ça Social, Margarida Talapa, 
na abertura do 32.º Conselho 
Coordenador do sector, que 
decorre sob o lema: “Admi-
nistração do Trabalho pela 
Contínua Melhoria dos Servi-
ços”.

Na ocasião, a ministra 
disse que, para além das ac-
ções de mediação de confli-
tos laborais, a prevenção dos 
mesmos é uma das principais 
premissas para a existência e 
prevalência de uma relação 
saudável entre os empregado-
res e trabalhadores.

“Com efeito, apesar das 
adversidades de vária ordem 
que enfrentamos como país, 
com grande impacto no mer-
cado do trabalho, a paz e es-
tabilidade das relações labo-
rais continuam a prevalecer”, 
disse.

Acrescentou que a Comis-
são Consultiva do Trabalho, a 
Comissão de Mediação e Ar-
bitragem e os Fóruns de Con-
sulta e Concertação Social, 
têm sabido abordar, de forma 
transparente, honesta e num 
clima de confiança mútua, os 
desafios e busca de soluções 
equilibradas, salvaguardando 
o interesse das partes.

Neste domínio e com vis-
ta à verificação do grau de 
aplicação e cumprimento das 
normas jurídico-laborais, 
foram inspeccionados, até 

Junho último, 4400 estabe-
lecimentos laborais, onde se 
detectou 6248 infracções às 
diversas normas laborais, das 
quais 5033 deram lugar a au-
tos de advertência, no âmbito 
da acção educativa, pedagó-
gica e orientadora da Inspec-
ção Geral do Trabalho.

Entretanto, 7134 novos 
contribuintes foram inscritos 
na Segurança Social Obrigató-
ria, possibilitando que 70.076 
trabalhadores por conta de 
outrem passassem a benefi-
ciar das prestações ao INSS.

No domínio da extensão 
da cobertura da Segurança 
Social Obrigatória, o sector 
inscreveu 2565 trabalhadores 
por conta própria, dos quais 
maior parte desenvolve as 
suas actividades no sector in-
formal.

“Este é mais um sinal ine-
quívoco da valorização dos 
direitos de milhares de traba-
lhadores que têm optado pelo 
auto-emprego, pois passaram 
a ter acesso às prestações da 
segurança social, especial-
mente no que se refere à pro-
tecção na velhice”, disse.

O 
SECTOR da Saúde 
deve reforçar a edu-
cação da sociedade 
por forma a contribuir 
para o fortalecimen-

to e criação de um ambiente 
favorável e sustentável para 
amamentação das crianças 
como uma das estratégias 
para a redução da desnutrição 
crónica. 

A posição foi defendia, on-
tem, na cidade de Inhambane, 
pela esposa do Presidente da 
República, Isaura Nyusi, no 
lançamento da Semana Mun-
dial de Aleitamento Materno, 
cujo objectivo é consciencia-

lizar sobre a importância da 
amamentação nos primeiros 
meses de vida das crianças.

Dados das autoridades sa-
nitárias indicam que Moçam-
bique apresenta uma taxa de 
alimentação infantil delica-
da, onde cerca de metade das 
crianças são amamentadas ex-
clusivamente com o leite ma-
terno e 36 por cento de bebés, 
dos nove a 11 meses, têm uma 
frequência alimentar mínima 
requerida.

Face à situação, Isaura 
Nyusi disse ser necessário me-
lhorar o apoio à amamentação 
e a comunicação na mudança 

de alguns hábitos que impe-
dem o crescimento adequa-
do das crianças, como forma 
de acabar com a desnutrição 
crónica.

Apesar de ter registado um 
ligeiro decréscimo, nos últimos 
anos, de 43 para 38 por cento, a 
desnutrição crónica continua 
a ser elevada entre as crianças 
menores de cinco anos.

Para a Primeira-dama, a 
amamentação é uma solu-
ção universal que dá a todos 
um melhor começo de vida 
e estabelece a base para uma 
boa saúde e sobrevivência das 
crianças, suprindo todas as 

necessidades nutricionais, ga-
rantindo propriedades imu-
nológicas que protegem os 
bebés das infecções intestinais, 
respiratórias e alérgicas, e esti-
mula o desenvolvimento inte-
lectual, psicossocial e capaci-
dade visual.

Explicou que a prática defi-
ne o mau posicionamento dos 
dentes e as dificuldades de fala 
para crianças com primeiros 
seis meses de vida, para além 
de promover um vínculo insu-
perável entre  mãe e filho.

 “Não existe alimento mais 
adequado e perfeito para o 
bebé que não seja o aleitamen-

VINTE e nove pessoas testaram positi-
vo para a Covid-19, entre quarta-feira 
e ontem, segundo dados do Ministério 
da Saúde (MISAU) que apontam ainda 
para o registo de dois internamentos.

Os infectados foram extraídos em 
772 amostras suspeitas examinadas, 
revelando que a positividade se si-
tuou em 3,76 por cento e a proporção 

cumulativa em 16,76.
Entretanto, no período em análise, 

23 pessoas foram declaradas curadas da 
infecção, na província de Sofala. Neste 
contexto, o país contabiliza 262 casos 
activos, na sua maioria de pacientes 
que estão em isolamento domiciliário.

O documento de actualização diá-
ria sobre a doença acrescenta que três 

pacientes saíram do leito hospitalar, 
dois dos quais no Niassa e outro em 
Sofala, no mesmo período em que se 
registou dois novos internamentos.

Seis doentes encontram-se nos 
centros de internamento da Covid-19. 
As autoridades não notificaram novo 
óbito relacionado à doença, manten-
do-se em 2216 o cumulativo de víti-

mas. No que concerne à imunização 
da população contra a enfermidade, a 
nota refere que foram abrangidas 15,3 
milhões de pessoas, das 566.711 com a 
dose de reforço.

O MISAU destaca que 14.612.271 
pessoas estão completamente vacina-
das, o que representa 96,1 por cento da 
meta planificada.

O GOVERNO destaca o papel 
das confissões e lideranças re-
ligiosas como fundamental para 
a prevenção da violência e de-
sigualdades baseadas no géne-
ro, bem como na prevenção de 
conflitos e combate às uniões 
prematuras. 

A posição foi defendida 
ontem, em Maputo, pelo vice-
-Ministro da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, 
Filimão Suaze, na abertura do 
seminário de capacitação dos 
pontos focais das confissões 
religiosas e dos profissionais do 
pelouro, em matérias de vio-
lência baseada no género.

Conforme augurou, a capa-
citação deve fortalecer o papel 
das lideranças religiosas, que 
obterão instrumentos impor-
tantes de auxílio para fazerem 
chegar a mensagem às comuni-
dades, o que irá ajudar, sobre-
maneira, na mudança do ce-
nário actual ao nível local e não 
só. Para o governante, é preciso 
ainda destacar e relevar a im-
portância do diálogo inter-reli-
gioso e as relações de género, na 
prevenção dos conflitos. 

“Com esta formação, tere-
mos uma maior capacidade em 
termos de resposta, para uma  
celeridade na tramitação dos 
processos do sector. Apraz-nos, 
de igual modo, saber que este 
seminário fará uma reflexão so-
bre a Proposta da Lei de Liber-
dade Religiosa e de Culto, bem 
como do Código de Conduta 
das Confissões Religiosas. Am-
bos representam instrumentos 
indispensáveis no exercício do 
direito da liberdade religiosa 
consagrada na Constituição da 
República de Moçambique”, 
disse. 

Suaze explicou que a vio-
lência contra as mulheres e ra-
parigas é reconhecida hoje pelas 
Nações Unidas, como uma vio-
lação dos direitos fundamentais 
da pessoa humana. Por isso, 
actualmente, são diversos os 
instrumentos legais, conven-
ções e declarações datadas dos 
últimos cinquenta anos que 
tratam do fenómeno como um 
problema, afectando indistin-
tamente todas as sociedades a 
nível mundial.

“A luta contra a violência 

SEGUNDO PRIMEIRA-DAMA

Urge promover ambiente
favorável à amamentação

Primeira-dama entrega enxoval a uma parturiente na cidade de Inhambane

to materno, afirmou Isaura 
Nyusi.

Fez saber que a pandemia 
da Covid-19, as emergências 
cíclicas e o conflito em Cabo 
Delgado, que está a fazer mui-
tos deslocados internos, cuja 
maioria são mulheres e crian-
ças, criam condições para o 
aumento da insegurança ali-
mentar e reduz a capacidade 
dos profissionais de saúde de 
dar o apoio necessário para a 
amamentação.

Defendeu que um subsiste-
ma de saúde comunitário for-
talecido com diversos sectores 
informados sobre os benefícios 
e as recomendações emana-
das das autoridades é a decisão 
mais assertiva para a resolução 
da desnutrição devido à falta 
de aleitamento materno.

Por seu turno, o Ministro 
de Saúde, Armindo Tiago, dis-
se que o esforço para promo-
ção do aleitamento materno 
começa desde o planeamento 
familiar até à maternidade se-
gura, o crescimento e longevi-
dade da criança.

De acordo com o dirigente, 
amamentar é a mais sublime 
materialização do amor mater-
no, em forma do alimento mais 
completo.

A secretária de Estado em 
Inhambane, Ludmila Magu-
ni, indicou, citando dados do 
Secretariado Técnico da Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(SETSAN), apenas 44 por cento 
das crianças menores de seis 
meses de idade são amamen-
tadas exclusivamente com o 
leite materno e 46 por cento 
dos bebés dos nove aos 23 me-
ses têm uma frequência ali-
mentar mínima.

Mediação melhora
ambiente de trabalho

 “Há menos conflitos encaminhados às estâncias judiciais”,  Margarida Talapa

Religiosos devem combater 
conflitos e uniões prematuras

 Moçambique aposta no combate às uniões prematuras

de género tem-se revelado com 
uma prioridade para o Estado 
moçambicano na sua função 
de prevenir, proteger as vítimas 
e punir os agressores, assim 
como para outros intervenien-
tes no nosso país. Por estas ra-
zões destacamos com muito or-
gulho, que o país foi o primeiro 

em África a lançar a iniciativa 
Spotlight, em 2017, uma parce-
ria global plurianual para elimi-
nar todas as formas de violência 
contra mulheres e raparigas até 
2030”, referiu.

O seminário de capacitação 
vai focar-se sobre vários temas 
relativos aos procedimentos 

administrativos, que vão desde 
os requisitos necessários para o 
licenciamento de confissões re-
ligiosas, associações religiosas e 
instituições de ensino religioso, 
até à metodologia para análise 
de propostas de reserva de no-
mes de entidades religiosas e 
outros elementos doutrinários.

Mais 29 infectados pela Covid-19

PARCEIROS DE COOPERAÇÃO

Reforçada protecção 
dos direitos da rapariga
A PROTECÇÃO da criança e 
rapariga contra as uniões pre-
maturas e as gravidezes preco-
ces vai continuar na ordem da 
agenda dos parceiros de coo-
peração, como forma de miti-
gar a vulnerabilidade do grupo 
social.

Para o efeito, foi lança-
da, quarta-feira, em Maputo, 
a Estratégia Nacional da Plan 
International Mozambique 
(2022-2026), que vai focalizar 
as intervenções na educação, 
empoderamento económico, 
saúde sexual e reprodutiva dos 
adolescentes, bem como na 
protecção das crianças e jo-
vens. 

O director nacional da Plan 
International, Gerald Magashi, 
indicou que a presente estraté-
gia se baseia nas experiências e 
lições aprendidas, progressos e 
desafios do plano anterior, cuja 
implementação alcançou 1,5 
milhão de raparigas

“A estratégia apoia-se 
também nas intervenções de 
emergência e resposta huma-
nitária aos desastres naturais e 
provocados pelo Homem nas 
províncias de Nampula, Cabo 
Delgado, Sofala e Inhambane”, 
disse, afirmando que a insti-
tuição pretende implementar 
as suas acções na Zambézia, 
devido o elevado índice de vio-
lações dos direitos da criança.

Por sua vez, a secretária 
permanente da Secretaria do 
Estado da Juventude e Em-
prego, Ivete Alane, destacou 
que o país possui uma taxa 
elevada de uniões prematuras 
do mundo, sendo que o fenó- Parceiros reforçam acções em prol da rapariga

meno afecta uma a cada duas 
raparigas.

Realçou que Moçambique 
possui a segunda maior taxa 
deste mal na sub-região da 
África Oriental e Austral. Es-
tima-se que 48 por cento das 
mulheres, entre os 20-24, se 
envolveram em uniões prema-
turas antes dos 18 anos.

Para Alane, o principal su-
cesso do programa é a mul-
tissectoriedade e a comple-
mentaridade, através de um 
sistema de referência e contra-
-referência entre as interven-
ções na comunidade, na escola 
e unidades sanitárias, onde as 
organizações da sociedade ci-
vil desempenham um papel 

importante na advocacia e no 
atendimento das necessidades 
e dos serviços de saúde sexual e 
reprodutiva.

“Por isso, gostaríamos de 
exortar a Plan para que, no âm-
bito da implementação da nova 
estratégia, possa adoptar uma 
abordagem baseada na coor-
denação com outras iniciativas, 
de forma a evitar a duplicação 
de acções nos mesmos espaços 
e com os mesmos grupos-al-
vos e assim assegurar a com-
plementaridade e uma maior 
abrangência das actividades 
em prol das nossas raparigas”, 
disse, reiterando o apoio do 
Governo à esta entidade par-
ceira.

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

Sexta-feira, 5 de Agosto de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

PREVENÇÃO DA COVID-19

Máscara ignorada em 
locais de uso obrigatório

N
A sua última comu-
nicação à nação sobre 
a pandemia da Co-
vid-19 o Presidente 
da República, Filipe 

Nyusi, anunciou o fim do es-
tado de calamidade pública, 
mantendo, porém, a obrigato-
riedade do uso da máscara em 
todos os locais fechados, nos 
transportes colectivos e semi-
colectivos de passageiros e nos 
aglomerados. 

No entanto, na cidade de 
Nampula o fim do estado de 
calamidade pública signifi-
cou, aparentemente, o fim 
da pandemia da Covid-19, a 
contar pelo comportamento 
das pessoas, que prescindi-
ram completamente do uso da 
máscara, numa altura em que 
diariamente são anunciados 
novos casos activos da doença, 
a despeito da vacinação que já 
abrangeu grande parte dos re-
sidentes.

A Saúde neste ponto do 
país reporta uma média de cin-

co casos activos por semana. O 
desleixo quase que total que se 
assiste é preocupante, tendo 
em conta o facto de a doença 
ainda não ter sido declarada 
controlada.

Depoimentos recolhidos 
pelo “Notícias” em vários lo-
cais são de todo surpreenden-
tes. A principal justificação 
para o desleixo no uso da más-
cara nos locais recomendados é 
a de que o novo coronavírus já 
não existe na cidade de Nam-
pula, com cerca de 800 mil 
habitantes, ou que o custo de 
vida subiu de tal maneira que a 
prioridade é comprar comida. 

Samuel António, residente 
no Bairro de Napipine, afir-
mou que quando a pandemia 
atingiu o pico de infecção e 
morte as pessoas estavam 
cientes que a doença não era 
um problema apenas para as 
autoridades, mas sim uma 
questão de saúde pública, por 
isso uma preocupação colec-
tiva. O engajamento na pre-

venção, sobretudo no uso da 
máscara, era visível.

Na opinião deste muníci-
pe, a vacinação massiva contra 
a Covid-19 e o anúncio do fim 
do etado de calamidade pú-
blica foram mal interpretados 
pela maioria. 

Afirmou, por exemplo, 
que o fim do recolher obri-
gatório ou o alargamento do 
número de pessoas em certos 
locais deu origem à sensação 
de que a doença já havia pas-
sado, ou ainda que a vacina já 
era, ela mesma, uma cura.  

Reconheceu que o refor-
ço das medidas de prevenção 
continua imprescindível, ten-
do em conta o ressurgimento 
de casos activos. Porém, alegou 
dificuldades financeiras para 
comprar máscara todos os dias. 

Mateus Jorge também acre-
dita que a doença já foi con-
trolada na cidade de Nampula 
e, por isso, não usa máscara. 
Disse ter ouvido falar do res-
surgimento de casos da doen-

ça, mas, mesmo com isso, não 
acredita que a situação possa 
vir a agravar-se, pois muitas 
pessoas já foram vacinadas.

Para Anacleto Jorge, do 
Bairro de Muatala, a culpa do 
abandono do uso da másca-
ra pela maioria é do sector da 
Saúde que, segundo anotou, 
mesmo com o ressurgimento 
dos casos activos aparente-
mente não está a promover 
campanhas de sensibilização 
sobre a necessidade de toma-
da de precauções para preve-
nir uma potencial propagação. 

“Alguém deve fazer algo 
para inverter o actual cenário 
preocupante que vivemos na 
cidade de Nampula.

 Os tempos que vivemos 
podem ser marcados para 
sempre na memória colectiva 
pelas razões mais difíceis, por 
causa do novo coronavírus.

 A Covid-19 continua a de-
safiar a todos, no que diz res-
peito à prevenção e combate”, 
observou.

Cenário nas escolas 
e igrejas
EM algumas escolas, igrejas e 
mesquitas da cidade constata-
mos que o incumprimento das 
medidas de prevenção da Co-
vid-19 é, no geral, comum. Na 
Escola Secundária de Nampu-
la, por exemplo, o uso da más-
cara quase que já não é cum-
prido e não há obrigatoriedade 
da lavagem das mãos. 

Até porque os baldes de 
água que estavam posiciona-
dos no recinto escolar foram 
removidos. Álvaro Arman-
do, aluno da escola, contou 
que ele e seus colegas já não 
cumprem à risca as medidas 
de prevenção, sobretudo o 

uso da máscara, porque estão 
convencidos de que a doença 
já passou.  

Segundo afirmou, a pró-
pria direcção da escola é cul-
pada, ao não fazer algo para 
que os alunos acreditem que é 
fundamental cumprir as me-
didas de prevenção, sobretu-
do o uso da máscara dentro da 
sala de aulas.  

“Os gestores das escolas 
deixaram também de estar 
atentos aos comportamentos 
contraproducentes dos alunos 
na prevenção e combate à Co-
vid-19. De facto, a pandemia 
ainda não está sob controlo, 

até porque os casos estão a 
ressurgir, o que devia aumen-
tar a responsabilidade relati-
vamente ao uso da máscara”, 
observou.   

O desleixo é também no-
tório em algumas igrejas da 
cidade. Ana Miguel, crente da 
Igreja Católica, concretamen-
te da Paróquia de Napipine, 
questionada a propósito do as-
sunto, disse que a ignorância 
total das pessoas relativamen-
te à obrigatoriedade do uso da 
máscara em locais fechados 
deve-se, sobretudo, ao pensa-
mento de que o coronavírus já 
foi controlado. 

NOS transportes semicolectivos de 
passageiros a situação não foge à re-
gra. Dada a sua função social, conti-
nuam a constituir principal foco de 
contaminação, pois os condutores e 
cobradores há muito deixaram de im-
por o uso da máscara. 

Até porque eles próprios não usam 
nas suas actividades.

Encontrámos Alberto Moisés sem 
máscara, quando se preparava para 
tomar o “chapa” da rota Muahivire/
Muwaco Wanvela. Disse que ninguém 
dá importância ao cumprimento das 
medidas de prevenção, particular-
mente o uso de máscara, porque a 
consciência das pessoas é de que a Co-
vid-19 já acabou.

Um motorista que na circunstân-
cia tinha a sua viatura superlotada 
de passageiros sem máscara afirmou, 
peremptoriamente que estava cansa-
do de pedir que se protegessem, mas 
ninguém acata. Afirmou que quando 
é assim não tem como não transpor-
tar as pessoas, pois o que interessa é a 
receita do dia.

“Chapas” não fogem à regra

Também não há rigor no uso de máscara na Escola Secundária de Nampula

RESIDENTES da zona de Muthi-
tha, no bairro de Mutauanha, estão 
preocupados com a erosão dos solos, 
uma situação que tende a agravar-se 
com o tempo e que poderá resultar no 
desabamento das suas casas. 

Os moradores receiam que a ero-
são venha a acentuar-se na época 

Necessária vontade política
para reverter a erosão

chuvosa. Segundo apurámos, uma 
menor morreu, nos primeiros meses 
do ano em curso, devido à fúria das 
águas, quando tentava passar por uma 
das crateras abertas pela erosão na 
zona.

Algumas residências e armazéns 
erguidas na área estão na iminência 
de desabar, caso não haja intervenção 

urgente de quem de direito para con-
trolar a situação.

Yassoro Francisco é de opinião que 
o problema pode ser resolvido, desde 
que haja vontade política para o efeito. 
Disse não acreditar que quem de direi-
to não tenha recursos financeiros para 
intervir.

Frisou que a situação agravou-se 
devido às construções que não obe-
deceram o ordenamento territorial, a 

exemplo de ruas com canais para dre-
nagem das águas pluviais.

 Fáusia João afirmou que os mo-
radores têm passado momentos de 
aflição, no período chuvoso. Segundo 
afirmou, é nessa época que atravessar 
de um ponto a outro da zona tem sido 
ariscado, devido à fúria das águas.

Maria Alberto revelou que os ven-
dedores de um dos mercados da zona 
abandonaram as suas actividades por 
falta de clientes, devido às péssimas 
condições de acesso.

Por seu turno, Eva Francisco de-

plorou que o município, aparente-
mente, não esteja interessado em 
acudir os moradores, pois a situação 
é do seu conhecimento há já bastante 
tempo, como podem provar as cartas 
enviadas à edilidade.

Waresta: o cúmulo 
do incumprimento
SE o não uso da máscara é um problema generalizado, no 
Mercado Waresta, o maior da região norte do país, a situação 
é dramática. O local sempre foi o foco de preocupação das au-
toridades sanitárias na cidade de Nampula no que diz respeito 
à contaminação por doenças. 

Satar Magido, vendedor local, afirmou que cada utente do 
mercado é responsável pela sua própria saúde, usando ou não 
máscara, pois sabe que é um local de maior aglomeração e, por 
conseguinte, de risco. 

Defendeu, porém, que face ao ressurgimento dos casos ac-
tivos da Covid-19 é necessário uma acção firme para que não 
aconteça o que se viu quando a pandemia atingiu pico no país, 
no que diz respeito ao número de infectados e mortes.

 Ilda Ernesto, também vendedeira, disse que quando a 
doença começou a causar muitas mortes era um grande pe-

rigo ignorar as medidas recomendadas pela saúde, sobretudo 
no que diz respeito ao uso da máscara. Agora acha já não ser 
necessário porque, segundo afirmou, a Covid-19 já não existe.

Para ela, outro motivo que leva as pessoas a não se pro-
tegerem de máscaras, pelo menos naquele mercado, é, ale-
gadamente, a falta de condições financeiras para adquiri-las 
diariamente. Segundo afirmou, o Governo devia voltar a aju-
dar pessoas sem posses, distribuindo máscaras gratuitamente, 
principalmente em locais de maior aglomeração, como mer-
cados.    

Manuel Sousa, cliente do mercado, afirmou que tem co-
nhecimento do ressurgimento dos casos de infecção por Co-
vid-19, pois acompanha a informação veiculada pelos órgãos 
de comunicação social. Porém, para ele, ainda não há motivo 
para preocupação.

Saúde reforça capacidade de rastreio
A SAÚDE afirma que nunca parou de im-
plementar estratégias de mitigação da 
Covid-19 e, neste momento, em que a 
enfermidade está a ressurgir e com ten-
dência de aumento dos casos, principal-
mente na cidade de Nampula, o sector 
está a reforçar a sua capacidade institu-
cional através da formação de técnicos 
em matéria de rastreio precoce e poste-
rior envio à análise laboratorial. 

O chefe do Departamento de Saúde 
Pública na Direcção dos Serviços Pro-
vinciais de Saúde, Geraldinho Avalinho, 
disse que o sector está a notificar cinco 
casos por semana. Até agora foram re-
gistados 25 casos activos, cujas pessoas 
encontram-se isoladas nas suas respec-
tivas residências. 

Avalinho apontou o reforço da vi-
gilância activa para a monitoria da epi-
demia e identificação precoce de novos 
casos, fortalecimento das equipas locais 
de vigilância epidemiológica, o desen-
cadeamento, no dia 29 do corrente mês, 
da campanha de vacinação de reforço 
abrangendo mais de 290 mil jovens e 
adolescentes com idades compreendi-
das entre 12 e 18 anos, como sendo ou-
tras actividades definidas, no contexto 
da estratégia do sector para mitigação 
dos actuais casos de contaminação.  

 “A máscara deve ser usada como 
parte de uma estratégia integral das 
medidas de prevenção do nosso sector, 
para suprimir a transmissão da Covid-19 
e salvar vidas na nossa cidade de Nam-

pula. Por isso, temos recomendado às 
pessoas a usarem-na”, disse.

 De acordo com a Avarinho, desde 
que a Covid-19 eclodiu no país já foram 
registados, em Nampula, mais de 11 mil 
casos cumulativos, dos quais 220 apre-
sentaram sintomas graves que levaram 
ao internamento no centro de isola-
mento e que resultaram na morte de 44 
pessoas.

A cidade de Nampula, refira-se, foi 
a primeira do país a ser declarada pelo 
Governo, em 2020, como local geográ-
fico com transmissão comunitária do 
novo coronavírus, facto que se justificou 
devido à alta progressão do número de 
casos e o perfil epidemiológico dos in-
fectados. 

Yassoro Francisco

Fáusia João

Maria Alberto

Eva Francisco

O Mercado Waresta é foco de contaminação da Covid-19

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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 con-
stantes 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 legal-
mente 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
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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 - BEIRAO 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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 

NOTARIADO DE BOANE

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
LUÍS MARTAONA OLIVEIRA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
dois de Agosto de dois mil e vinte 

e dois, exarada de folhas quarenta 

e duas verso a folhas quarenta e 

quatro  verso, do livro de notas 

para escrituras diversas número 

trinta-A, da Conservatória dos 

Registos e Notariado, a cargo de 

HORTÊNCIA DEOLINDA LASSE 
UAQUENE, Conservadora e 
Notária Superior, foi celebrada 

uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de LUÍS 
MARTAONA OLIVEIRA, no estado 

que era de casado com Cidália 
Manuel Chaúque Oliveira, sob 

o regime de bens adquiridos, 

falecido no Hospital Central de 

Maputo, no dia dezasseis de 
Abril de dois mil e dezanove, de 

quarenta anos de idade, natural 

de Moribane-Sussundenga, filho 
de Martaona Oliveira e de Isabel 
Andicene, com a última residência 

que foi no distrito Municipal 
KaMpfumu-Maputo.
Mais certifico que na referida 
escritura foram declarados únicos 

e universais herdeiros: CIDÁLIA 
MANUEL CHAÚQUE OLIVEIRA, 

viúva, natural de Maputo, filhos: 
OLIVEIRA LUÍS MARTAONA, 

solteiro, natural de Manica e LUÍS 
MARTAONA OLIVEIRA JÚNIOR, 

menor, natural de Chimoio e 

residentes em Maputo.
Que o falecido não deixou 
testamento nem qualquer outra 

disposição de última vontade.
Que não há outras pessoas que 
segundo a lei lhes prefiram ou com 
eles possam concorrer à sucessão 
da herança.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme
Boane, aos 3 de Agosto de dois mil 

e vinte e dois

A Notária

Hortência Deolinda Lasse Uaquene
6958

O GOVERNO está a envidar 
esforços para assegurar maior 
assistência às crianças deslo-
cadas vítimas do terrorismo na 
província de Cabo Delgado.

A garantia foi dada pela 
ministra do Género, Criança 
e Acção Social, Nyeleti Mon-
dlane, tendo assegurado que a 
sua instituição tem acompa-
nhado, por via de brigadas, as 
frequentes movimentações da 
população deslocada, para dar 
a necessária orientação.

Falando depois de receber, 
quarta-feira, um donativo para 
as vítimas do terrorismo ofe-
recido pela Federação Russa à 
Assembleia da República, que, 
por sua vez, canalizou ao Go-
verno, Nyeleti Mondlane sa-
lientou que o sector que dirige 
tem brigadas de monitoria, 
principalmente nas provín-
cias de Cabo Delgado, Niassa e 
Nampula.

O donativo é constituído 
por diversos bens, com des-
taque para material escolar e 
desportivo, destinado também 
a crianças vítimas de calami-

dades naturais.
Ao fazer este acompanha-

mento das crianças deslocadas, 
o Governo tem controlo da sua 
circulação, local e condições de 
acolhimento e, por fim, a sua 
integração em estabelecimen-
tos de ensino.

Depois, o ministério pro-
cura, com o apoio das organi-
zações sociais que trabalham 
no apoio aos deslocados, loca-
lizar as famílias destas crian-
ças para que se juntem a elas, 
mesmo que seja nos centros de 
reassentamento. 

“Ainda não temos número 
exacto das crianças desloca-
das porque há movimentações 
muito frequentes, mas estamos 
a assegurar que todas as crian-
ças se encontrem numa família 
directa ou distante, para que 
possam ter amparo”, disse 
Nyeleti Mondlane, explicando 
que no Governo existem equi-
pas multissectoriais para asse-
gurar que crianças e raparigas 
continuem a ter acesso à escola 
e os jovens sejam reinseridos na 
sociedade. 

Estas acções são feitas 
contando com o acompanha-
mento das Forças de Defesa e 
Segurança, para evitar que as 
crianças e jovens regressem às 
zonas que ainda estão a ser li-
bertadas.

Por seu turno, o vice-pre-
sidente da Assembleia da Re-
pública, Hélder Injojo, expli-
cou que o Parlamento recebeu 
o donativo da Assembleia Fe-
deral da Rússia, tendo decidi-
do entregá-lo ao Ministério do 
Género, Criança e Acção Social.

Detalhou que este donati-
vo foi prometido em Maio, em 
que, entre outros aspectos, os 
dois parlamentos comprome-
teram-se a fortalecer relações 
por meio de troca de visitas de 
delegações e uma cooperação 
mais estrita entre comissões, 
liga de amizade de funcionários 
parlamentares.

“Agradecemos por este do-
nativo que ora entregamos ao 
Governo para que, dentro dos 
seus critérios, faça chegar às 
crianças desfavorecidas”, disse 
Hélder Injojo.

VÍTIMAS DO TERRORISMO

Assegurada assistência
às crianças deslocadas

Hélder Injojo entrega simbolicamente a Nyeleti Mondlane bens destinados a crianças vítimas de terrorismo e de calamidades

O PARTIDO Nova Democracia (ND) marcou para 
os dias 15, 16 e 17 de Dezembro, na cidade de 
Nampula, o seu I Congresso, que, entre outros 
pontos, deverá eleger novos órgãos directivos do 
partido fundado há três anos.

As datas foram definidas pela Comissão Polí-
tica, reunida terça-feira, em Maputo, na sua oi-
tava sessão ordinária alargada a outros quadros.

Segundo um comunicado enviado ao “Notí-
cias”, a reunião magna deverá juntar membros, 
simpatizantes, apoiantes, amigos e convidados 
de diferentes quadrantes do país e não só.

“Este momento de festa e celebração da cida-
dania moçambicana será marcado por profunda 
reflexão, em que os participantes serão chama-
dos a dizer o que será Moçambique nos próximos 
anos”, refere a nota.

Da agenda da reunião consta a análise da si-
tuação política, económica e social do país e con-

sequente tomada de posição, assim como serão 
aprovadas a estratégia desta formação política 
para o período 2023-2030 e as linhas-mestras do 
seu programa para os próximos pleitos eleitorais.

Dentre os órgãos a serem eleitos, constam o 
presidente, os membros do Comité Executivo 
Nacional e da Comissão Política, assim como os 
do secretariado. 

Igualmente, serão validados os candidatos à 
presidência dos conselhos municipais nas elei-
ções agendadas para 11 de Outubro de 2023 nos 
53 municípios até agora existentes no país.

No mesmo documento, a ND sublinha que se 
está a estruturar ideologicamente “numa agen-
da revolucionária para governar Moçambique e 
num esforço genuíno para a conserto da nação, 
partindo do pressuposto do forte papel que os 
partidos da oposição podem desempenhar no 
exercício governativo”, lê-se.

Nova Democracia marca 
congresso para Dezembro

M
OÇAMBIQUE man-
tém excelentes re-
lações diplomáticas 
com Israel e Pales-
tina, há vários anos, 

afirma o vice-ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros e Coopera-
ção, Manuel José Gonçalves.

A afirmação do diplomata 
moçambicano surge dias de-
pois da divulgação de uma car-
ta de repúdio de um grupo da 
sociedade civil moçambicana 
à apresentação de cartas cre-
denciais do novo embaixador 
israelita em Moçambique. 

Falando ontem a jornalis-
tas em Maputo, à margem da 
conferência sobre floresta do 
miombo, a governante escla-
receu que foi em 1978 que a 
então Organização de Liberta-
ção da Palestina (OLP) estabe-
leceu um escritório no país e, 
dez anos depois, por decisão do 
ex-presidente desta entidade, 
Yasser Arafat, estabeleceu-se 
o Estado da Palestina. O facto 
foi imediatamente reconheci-
do por Moçambique, tendo os 
palestinos transformado o es-
critório em embaixada. 

O actual embaixador pa-
lestino em Moçambique foi 
acreditado em 2010 e é o quar-

A PRESIDENTE do Conselho Constitucio-
nal, Lúcia Ribeiro, desafiou o novo Embai-
xador Extraordinário e Plenipotenciário de 
Moçambique na Santa Sé, Raúl Domingos, 
a trabalhar na criação de condições para 
maior cooperação entre as instituições dos 
dois Estados.

O desafio foi lançado ontem em Ma-
puto, durante uma audiência em que Raúl 
Domingos apresentou os cumprimentos 
de despedida, uma vez chegada a hora de 
partida para o cumprimento da sua missão 
diplomática no Vaticano. Na ocasião, Lúcia 
Ribeiro aconselhou Raúl Domingos a fazer 
tudo o que estiver ao seu alcance com vista 
a fortalecer as relações entre Moçambique e 
a Santa Sé.

Um comunicado de imprensa do Con-
selho Constitucional a que o “Notícias” teve 

acesso refere que, na ocasião, Domingos 
agradeceu o momento que lhe foi concedi-
do para a despedida e prometeu cumprir as 
orientações que recebeu.

O novo embaixador informou-se sobre 
o funcionamento do Conselho Constitucio-
nal e o seu papel no sistema jurídico e insti-
tucional do Estado moçambicano. 

Até à data da sua nomeação, Raúl Do-
mingos, que parte dentro de dias para o Va-
ticano, era membro do Conselho de Estado 
e presidente do Partido para a Paz, Demo-
cracia e Desenvolvimento (PDD). Domingos 
foi o negociado-chefe da Renamo para o 
Acordo Geral de Paz rubricado com o Go-
verno em Outubro de 1992, em Roma, Itália. 
É o primeiro político da oposição moçambi-
cana a ser nomeado para o cargo, em que vai 
substituir Sérgio Nathu Cabá. 

NO CAMPO DA DIPLOMACIA

Moçambique mantém 
excelentes relações 
com Israel e Palestina

to  a exercer a função. Gon-
çalves descreve um ambiente 
saudável entre as duas partes, 
caracterizado pelo princípio de 
amizade e solidariedade, so-
bretudo na esfera da indepen-
dência, liberdade e auto-de-
terminação.    

Salientou que a apresen-
tação das cartas credenciais 
de um embaixador, tal como 

aconteceu recentemente com 
Israel, difere do estabeleci-
mento de relações diplomáti-
cas entre os Estados.

Citou a Convenção de Vie-
na sobre relações diplomáticas, 
segundo a qual os Estados po-
dem decidir por acordo estabe-
lecer relações diplomáticas. 

Falando do caso específico 
de Moçambique e Israel, o vice-

-ministro dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação sublinhou 
que as relações diplomáticas 
datam de Julho de 1993, altura 
em que o Governo moçambica-
no delegou o seu representante 
permanente junto das Nações 
Unidas para o efeito.

“Foi em 1993 que, por acor-
do, o instrumento circulou 
entre os Estados-membros, 
através das Nações Unidas, na 
pessoa do secretário-geral, e 
todos tomaram conhecimen-

to”, disse.
Manuel Gonçalves recuou 

ainda no tempo para explicar 
que, em Novembro do mes-
mo ano, Israel enviou para o 
país o seu primeiro embaixa-
dor e, como estava previsto na 
Convenção de Viena, decidiu 
acreditar o seu embaixador em 
Angola e em Moçambique, no 
contexto da acreditação múl-
tipla.

Assim, adianta, o diplo-
mata israelita em Moçambique 
tinha sido acreditado também 
em Angola, país onde man-
tinha a residência. Desde essa 
altura, já foram acreditados no 
país sete embaixadores para 
a República de Moçambique, 
sendo que Shimon Salomon é o 
oitavo a apresentar as suas car-
tas credenciais no país.

Israel ocupou parte dos ter-
ritórios palestinos em 1967, na 
sequência da guerra dos sete 
dias, e negociações para a reti-
rada israelita dos territórios pa-
lestinos não têm surtido efeitos 
desejados.

O argumento de Moçam-
bique e de vários outros países 
que mantêm relações diplo-
máticas com as duas partes é 
que é mais producente ter Is-
rael perto para persuadi-lo a 
recuar e não primar pelo seu 
isolamento.

AO DESPEDIR-SE DE LÚCIA RIBEIRO

Raúl Domingos promete
cumprir o novo desafio

Manuel José Gonçalves, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

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

ANÚNCIO DE VAGA
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS

Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo, que opera na área de Comunicação Social 
pretende admitir para a sua delegação na província de Tete, um (1) Técnico para Serviços de 
Administração e Vendas. 

REQUISITOS EXIGIDOS:

• Nível médio Comercial (Publicidade/Marketing ou Relações Públicas), ou; 

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

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

• Idade compreendida entre 18 e 30 anos;

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

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

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

• Habilitado com carta de condução; 

• Domínio da língua portuguesa;

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

RESPONSABILIDADES

• Angariar publicidade para inserção nos jornais;

• Angariar assinantes para os jornais físicos e digitais;

• Expandir a rede de distribuição dos jornais nos distritos;

• Fazer vendas dos produtos da Livraria;

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

• Fazer cobranças aos clientes;

• Elaborar Folhas de Caixa diárias;

• Fazer gestão do Fundo de maneio;

• Fazer a gestão do consumo dos combustíveis;

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

• Produzir relatórios de actividades;

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

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com Referência 13-6773 e inscrição 
VAGA DE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO e entregues no balcão da Delegação da Sociedade do 
Notícias,  na província de Tete, sita na Av. 24 de Julho, até às 15.30 horas do dia 15 de Agosto de 
2022.
Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão consideradas. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 

As candidaturas deverão ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação; cópias de Certificados 
de Habilitações Académicas e/ou Profissionais; Curriculum Vitae; Carteira de Condução;

AVALIAÇÃO

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos à entrevistas, provas e outros procedimentos 
internos para recrutamento.

Nota: Incentiva-se a candidatura de mulheres.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

DA – DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Limitado N.º 023/STAE/DA/053/2022

Assunto: Actualização do Software para Sistema de Credenciação

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 que o objecto do concurso acima foi adjudicado à empresa CENTAVO SOFTWARE, SA pelo 

valor de 1.898.910,00MT (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e dez 

meticais) incluindo o IVA.
Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

Autoridade Competente

6910
Rua Doutor Almeida Ribeiro nº 100 - Telef  nº 21430282/5 - Fax 21430500 - Maputo

O 
PARTIDO Frelimo 
realiza amanhã, sába-
do, na cidade de Que-
limane, dois eventos 
políticos no quadro 

da preparação do XII Congres-
so desta formação política que 
tem lugar entre os dias 23 e 28 
de Setembro, no município da 
Matola. Trata-se da marcha 
denominada “Pedalada Ver-
melha” e um simpósio para es-
clarecer à população as razões 
do alto custo de vida no país. 

O secretário-geral da Freli-
mo, Roque Silva, que se encon-
tra desde ontem na província 

da Zambézia para monitorar a 
actividade política, disse, em 
conferência de imprensa, que 
a “Pedalada Vermelha” vai en-
volver um grande número de 
membros e simpatizantes, que 
irão percorrer várias artérias da 
cidade de Quelimane. 

Segundo Roque Silva, a 
actividade tem ainda em vista 
relançar as condições políticas 
para a recuperação da cidade 
de Quelimane e dinamizar a 
preparação do XII Congresso, 
neste momento marcada por 
eleições internas nas bases. 

De acordo ainda com Ro-

que Silva, há actualmente um 
forte e amplo movimento po-
lítico em curso de celebração 
dos 60 anos da fundação da 
Frelimo. 

Lembrou que, depois do 
lançamento feito pelo presi-
dente do partido, Filipe Nyu-
si, é preciso avaliar como esse 
movimento está a ser promo-
vido a nível local e como os 
membros e simpatizantes estão 
a viver essa epopeia.

A Frelimo vai também or-
ganizar, no mesmo dia, um 
simpósio que contará com a 
participação de membros e 

simpatizantes desta formação 
política. 

Para Roque Silva, o evento 
será uma oportunidade para 
explicar os grandes desafios 
económicos do país e do mun-
do, bem como reflectir sobre 
como sair da crise. 

No mesmo encontro, se-
gundo ainda a fonte, serão 
discutidos os desafios da de-
mocratização em Moçam-
bique, um debate que visa 
colher sensibilidades sobre 
os resultados alcançados e a 
consolidação do processo de-
mocrático no país. 

AMANHÃ EM QUELIMANE

Frelimo realiza pedalada 
e simpósio económico

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

OMM quer mulheres na dianteira
A SECRETÁRIA-GERAL da 
Organização da Mulher Mo-
çambicana (OMM), Mariazinha 
Niquice, instou ontem, em Ma-
puto, as mulheres a assumirem 
a dianteira nas actividades ten-
dentes ao desenvolvimento do 
país.

Para o efeito, Mariazinha 
Niquice, que visitou a capital 
do país, defendeu a necessida-
de de o grupo que representa 
continuar a privilegiar a pro-
moção da paz, disseminando 
mensagens de diálogo, coesão e 
unidade nacional.

Face ao alto custo de vida 
actualmente no país, apelou 
às mulheres para colaborarem 
mais com o Governo, que, se-
gundo disse, está neste mo-
mento a desenhar medidas 
para minimizar os impactos da 
crise a nível nacional.

A secretária-geral da OMM 
desencorajou o recurso a ma-
nifestações violentas como so-
lução, explicando que, apesar 
de as greves constituírem um 
direito constitucionalmente 
reconhecido, “deve-se aderir 
apenas àquelas que são orga-
nizadas e estão dentro do que é 
preconizado pela lei”.

Apontou o aumento dos ní-
veis de produtividade para re-
duzir a dependência na compra 
de bens alimentares, argumen-

tando que é uma das formas 
viáveis para se sair da crise, daí 
que chama as mulheres mo-
çambicanas a darem o seu con-
tributo neste sentido.

Um outro aspecto que 
preocupa a timoneira do bra-
ço feminino da Frelimo são as 
uniões prematuras, que diz es-
tarem a verificar-se em todas 

as províncias e a contribuírem 
sobremaneira para retardar os 
esforços de desenvolvimento.

“Quando nós cortamos o 
sonho da rapariga, estamos a 
minar o desenvolvimento des-
te nosso país. Tem-se dito que 
‘educar uma mulher é educar 
uma nação’, por isso temos de 
garantir que ela estude, do-

mine a ciência e participe na 
construção deste Moçambi-
que”, observou

Na cidade de Maputo, Ma-
riazinha Niquice pretendia tra-
balhar com os órgãos de base 
da organização que dirige, ten-
do apelado à população para se 
manter vigilante a actos con-
trários à agenda do Governo.

Mariazinha Niquice recebida pelas bases da OMM na cidade de Maputo

MICO exige soluções definitivas
para problemas dos combatentes

A MINISTRA dos Combaten-
tes, Josefina Mpelo, exigiu que 
os quadros da sua instituição 
sejam proactivos e apresentem 
propostas de soluções para os 
problemas que enfermam os 
libertadores e defensores da 
pátria.

O apelo foi feito na aber-
tura do XIII Conselho Coorde-
nador do pelouro, que decorre 
em Moatize, província de Tete, 
sob o lema “MICO firme na 
reinserção socioeconómica do 
combatente, paz e unidade na-
cional”.

Segundo Josefina Mpelo, 

os quadros do Ministério dos 
Combatentes devem ter foco 
e definir prioridades, sobretu-
do porque, segundo ela, o país 
está a atravessar um momen-
to de restrições orçamentais 
decorrentes do terrorismo em 
Cabo Delgado, impacto nega-
tivo da Covid-19, calamidades 
naturais e subida do preço dos 
combustíveis.

Apontou que o desafio do 
ministério é garantir que as ac-
ções constantes do Programa 
Quinquenal do Governo sejam 
integralmente cumpridas pelo 
sector, para a melhoria da vida 

dos combatentes.
Indicou o caso da constru-

ção de 250 casas para comba-
tentes com deficiência profun-
da; informatização do banco de 
dados, fundamental para uma 
gestão eficiente dos assuntos 
apoquentando o combatente; e 
capacitação institucional para 
que o pelouro esteja à altura de 
responder às necessidades.

A governante disse que no 
centro dos debates estarão a 
fixação de pensões, plano de 
melhoria da assistência médica 
e medicamentosa para comba-
tentes e seus dependentes nas 

unidades sanitárias do país.
Enfoque também para a 

atribuição de bolsas de estudo 
aos filhos e descendentes dos 
combatentes, incluindo sua 
inserção no mercado laboral, 
empoderamento económico e 
condecoração dos veteranos da 
luta de libertação nacional.

Para o efeito, o ministério 
vai apreciar a matriz de reco-
mendações do XIII Conselho 
Coordenador, de modo a aferir 
o estágio do cumprimento das 
decisões tomadas.

A titular da pasta dos 
Combatentes recomendou 
aos presentes a discutirem o 
funcionamento do Fundo da 
Paz e Reconciliação Nacional 
(FPRN), para que este seja um 
instrumento útil e gerido de 
forma transparente e profissio-
nal, evitando que se transforme 
em fonte de enriquecimento 
ilícito de um punhado de indi-
víduos.  Considerou de urgente 
prestar assistência técnica aos 
beneficiários do financiamen-
to, para que os seus projectos 
tenham sucesso e que o com-
batente deixe de ser visto como 
incapaz de gerir um negócio.

Josefina Mpelo salientou 
que a reunião deverá igual-
mente analisar a informação 
da Inspecção-Geral, cujas atri-
buições visam garantir a obser-
vância das normas, evitando 
actos ilícitos como corrupção, 
incluindo a erradicação dos 
“combatentes-fantasmas”.

Ministra Josefina Mpelo na abertura do XIII Conselho Coordenador do Ministério dos Combatentes

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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
2816966

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

P167054 - Doação N.º D716-MZ

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n.º 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 do objecto dos concursos abaixo indicados:

N.º Ref. do Concurso Objecto do Concurso
Concorrente Adjudicado Valor do Contrato

Incluindo Taxas

ANEP/01/SG/2022
Serviços de localização e recuperação de viaturas pertencentes a 

Autoridade Nacional de Educação Profissional – ANEP

CARTRACK MOÇAMBIQUE
2,000,000.00MT

ANEP/02/SG/2022
Serviços de manutenção, reparação, revisão e fornecimento de peças e 

acessórios para viaturas da ANEP
RONIL, LDA 5,000,000.00MT

ANEP/03/SG/2022
Serviços de manutenção, reparação, revisão e fornecimento de peças e 

acessórios para viaturas da ANEP
INTERAUTO COMÉRCIO AUTOMÓVEL, LDA 5,000,000.00MT

ANEP/04/SG/2022 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para viaturas da ANEP TOTAL ENERGIES MARKETING MOÇAMBIQUE 4,000,000.00MT

ANEP/05/SG/2022 Fornecimento de água e respectivos vasilhames
CENTRO JUVENIL “INGRID CHAWNER” 

– ÁGUA DE ÉDEN 
200,000.00MT

ANEP/06/SG/2022 Assistência técnica & manutenção de equipamento informático It.Com 800,000.00MT

ANEP/EQUIP/SHOP-10/2022 Fornecimento e montagem de ar-condicionados TIGER CENTER 149.724,90MT

ANEP/PROD/SHOP-11/2022
Fornecimento de produtos alimentares e materiais de higiene e limpeza: 

Lote 1 – Produtos alimentares 
Lote 2 – Materiais de higiene e limpeza

Lote 1: SUPERMERCADO MAXI
Lote 2: SUPERMERCADO MAXI

Lote 1: 582.050,00MT
Lote 2: 525.330,00MT

ANEP/MAT/SHOP-12/2022
Fornecimento de Material de Escritório e Consumíveis:

Lote 1 – Material de escritório
Lote 2 – Consumíveis  

Lote 1 – Papelaria CHAIMI
Lote 2 – Papelaria CHAIMI

Lote 1: 697,955.00MT
Lote 2: 1,419.000,00MT

ANEP/SHOP/MAT-13/2022 Aquisição de um tanque de água de plástico de 5000 litros FERRAGEM POLANA 33,861.00MT

ANEP/EQUIP/SHOP-15/2022 Fornecimento e instalação de software em equipamento informático MOZCOMPUTERS, LDA 1.236.339,73MT

ANEP/15/CS/ICS/2022
Desenvolvimento de módulos independentes de empreendedorismo e 

elaboração dos respectivos instrumentos de avaliação
SHAUN BISSETT 550.000.00MT

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022
 

O Director-Geral

Autoridade Nacional da Educação Profissional – Direcção Geral; Av. Mao Tsé Tung Nº 72 Esq. c/ Av. Armando Tivane C. P. Nº 4063 
MAPUTO – MOÇAMBIQUE; Tel +258 21 484030/7 Fax +258 21 486127; Cel: +258 82 3209730/3043568/84 3899397

E-mail direccao.geral@anep.gov.mz; Web: www.anep.gov.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

TRIBUNAL JUDICIAL DO 
DISTRITO DE JANGAMO

Vila de Jangamo

ANÚNCIO
O Tribunal Judicial do Distrito de 
Jangamo faz saber que na sequên-
cia dos Autos de Carta Precatória 
para a venda registados sob o nº 
05 barra dois mil e vinte e dois, 
extraídos nos Autos de Acção Ex-
ecutiva Ordinária nº 166/2016-
N, que pelo Tribunal Judicial da 
cidade de Maputo, 1ª Secção 
Comercial a exequente: GAPI-SO-
CIEDADE DE INVESTIMENTOS, 
SA, representada pelos seus bas-
tantes procuradores Exmos. Sen-
hores Doutores Izildo Ferreira e 
outros, advogados com domicílio 
profissional nesta cidade de Ma-
puto, move contra o executado 
JOÃO PASCOAL LICHUCHA, res-
idente no Bairro Chambone 5, Qº 
1, cidade da Maxixe, província de 
Inhambane, para garantia de pa-
gamento da quantia exequenda, 
custas prováveis e de mais despe-
sas legais.

Correm éditos anunciando que foi 
designado o dia 19 de Agosto do 
ano em curso, pelas 10.00 horas, 
para a venda, em primeira praça, 
por meio de propostas em carta 
fechada, que podem ser apresen-
tadas no Cartório deste Tribunal, 
até a hora de abertura das mes-
mas, na Sala de Sessões de Audiên-
cias e Julgamento, ao preço superi-
or constante da avaliação no valor 
de 1 610 000,00MT (um milhão, 
seiscentos e dez mil meticais); 
preço base inicial de um imóvel 
ora penhorado, registado na Con-
servatória do Registo Predial de 
Inhambane, sob o nº 7 026 a fls. 
142 verso, do livro B/16, inscrito 
sob o nº 6 798 a fls. 158 verso, do 
livro G/11, a favor de Joana Nam-
burete.

Mais se faz saber que os interessa-
dos poderão apreciar o imóvel em 
causa, durante os dias úteis e horas 
normais de expediente, em artic-
ulação com este Juízo, localizado 
em Massalela, bairro nº 1, posto 
administrativo de Cumbane-Jan-
gamo, província de Inhambane.

E contactável pelos números: 87-
9081111/84-6515289.

Inhambane, aos 22 de Julho de 

2022
O Juiz-Presidente

Dr. Mauro Artur Lourenço 
Macalo

A Escrivã de Direito
Nadima Abdul Jussub Ismail

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

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

este meio convidar empresas elegíveis a apresentarem propostas para a construção de instalações 

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

Hospital de Mavalane - CICOV-Mavalane Covid Hospitalization Centro. 

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

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

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

Os documentos também estão disponíveis no site: 

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

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

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

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

poderão usar os seguintes dados temporários:

Username: event.guest      Password: why2change

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

de 2022, na plataforma “eTendering”.

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

de prestar atenção nos requisitos obrigatórios (Mandatory) do concurso, pois a sua não submissão leva a 

desqualificação da proposta.

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

Limitação de responsabilidade

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

custos, reclamações, danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações recebidas pelo 

licitante fora do contacto acima.

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

para este endereço de e-mail serão desqualificados.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

CONVITE PARA CONSUMO

6075

6912

 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

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”) 
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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
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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

Projecto “Promovendo a participação e liderança das mulheres nos processos 

de paz, segurança e recuperação em Moçambique”  
 
A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres—ONU 

Mulheres—tem o prazer de anunciar um Convite à Apresentação Propostas para o Projecto 

“Promovendo a participação e liderança das mulheres nos processos de paz, segurança e 
recuperação em Moçambique” financiado pelo Governo do Reino da Noruega. O convite à 

apresentação de propostas procura encontrar Parceiros Responsáveis (Organizações da Sociedade 

Civil, incluindo organizações lideradas por mulheres) com um forte historial na implementação de 

programas centrados na promoção da Agenda sobre Mulheres, Paz e Segurança, da igualdade de 

género, e do empoderamento socioeconómico de mulheres.  

 

As actividades a implementar no âmbito centrar-se-ão em três componentes principais de 

intervenções: 

A. Promover a participação e liderança segura, significativa e inclusiva das mulheres na tomada 
de decisões nos processos políticos, de paz e segurança, resposta a crises e resiliência em 
Sofala, Manica, Nampula e Cabo Delgado (PL): Este componente deve incluir: (1) Realização duma 

campanha de educação cívica para aumentar a conscientização sobre o papel vital da participação das 

mulheres na construção da paz e apoiar iniciativas de transformação de normas sociais; (2) Capacitação de 

mulheres e organizações lideradas por mulheres para participar e liderar processos políticos, de paz e 

segurança (inclusive com foco em DDR e extremismo violento); (3) Conduzir treinamentos para mulheres 

sobre sistemas aviso prévio bem como prevenção de conflitos em comunidades suscetíveis ao extremismo 

violento; e (4) Realizar treinamentos para organizações de mulheres sobre a prestação de serviços de apoio 

violência baseado no género para sobreviventes de conflitos. 
B. B. Garantir que as mulheres contribuam e se beneficiem dos esforços de prevenção e resposta 

a conflitos e crises, da construção da paz bem como de recuperação (CPRR). Este componente 

deve incluir: (1) Apoio a construção de uma coalizão/rede de mulheres para construção da paz, bem como 

para DDR sensível ao género em Moçambique; (2) Identificação e apoio aos “campeões da paz”; e (3) Apoio 

iniciativas de organizações na prestação de serviços essenciais de apoio a sobreviventes de violência 

relacionada a conflitos. 

C. Promover a recuperação socioeconómica das mulheres e mulheres jovens afectadas por 
conflito nas Províncias de Sofala, Manica, Nampula e Cabo Delgado (WEE): Este componente deve 

incluir: (1) Desenvolvimento e realização dum programa de treinamento técnico vocacional para mulheres 

e mulheres jovens e fornecimento start-up kits; (2) Realização de sessões-chave de mentoria e 

desenvolvimento de habilidades essências para o emprego; (3) Realização dum programa de educação 

financeira e poupança para mulheres e mulheres jovens; e (4) Facilitar o licenciamento de negócios para 

micro e pequenas empresas pertencentes a mulheres. 

 

Os Parceiros Responsáveis interessados devem apresentar propostas centradas nas quatro áreas quer 

independentemente ou quer em parceria com outras organizações (como uma coligação). As 

intervenções propostas devem abranger apenas um período de aproximadamente dois anos e meio 

(a serem implementadas até Novembro de 2024). O âmbito geográfico das actividades propostas deve 

concentrar-se em nove distritos das províncias de Manica, Sofala, Cabo Delgado, e/ou Nampula.  

Para obter o pacote completo de documentação do Convite à Apresentação de Propostas, por favor 

consulte a página eletrónica: https://bit.ly/3SpgrWb  

O convite à apresentação de propostas estará aberto até 31 de Augusto de 2022, às 23:59 (hora local). 
Apenas as candidaturas pré-selecionadas serão contactadas para os passos subsequentes. As 
propostas recebidas após o prazo estabelecido não serão consideradas. 
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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 FIXASDA 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
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso
1. O Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP convida empresas 

interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para o concurso abaixo:

Nº Objecto Modalidade
Data e Hora-limite 
para apresentação 

das propostas

Data e Hora da 
abertura

01
Fornecimento de diversos 
acessórios para viaturas do 
FAR, FP

Concurso Limitado
35A004941CL00102022

22/8/2022
Hora: 10.00 horas Hora: 10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável 
de 1000,00MT (mil meticais) no seguinte endereço:

Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP
Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis, 2º Andar, Bloco D, Caixa Postal 
1406 Maputo, Moçambique

Banco: BIM
Conta: 944490

2. O período da validade das propostas, é de 90 dias.

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

Maputo, aos 4 de Agosto de 2022

DAQ
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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 
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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 

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

A Procuradoria da República – Cidade de Maputo através desta, comunica a adjudicação das 
empresas em anexo, nos termos do nº 3 do Art. 96 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, de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Empresa Vencedora Valor Anual 
(MT)

CR13L000141CC00152022
Serviço de jardinagem 

na PRCM – Sede e 
PRDM KaMavota e 

KaMubukwana

NOTA PJ SRI E FILHOS, LDA 175.219,20MT

CR13L000141AD00502022 Serviço de corretagem POLISEGUROS, LDA 134.550,00MT

CR13L000141CC00162022 Aquisição do toner Ricoh TEC MÁQUINAS, LDA 45.630,00MT

CR13L000141CC00182022 Manutenção de imóvel MAPA EMPREENDIMENTOS, 
LDA

66.166,67MT

Maputo, Julho de 2022
A Autoridade Competente

República de Moçambique
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CIDADE DE MAPUTO

“Por um Ministério Público mais interventivo na Defesa dos Direitos Humanos e no Controlo da Legalidade”

6931
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Instituto Nacional de Acção Social, IP
Delegação da Maxixe

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) no nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se que o objecto de concurso abaixo foi adjudicado à seguinte empresa:

Designação do 
Concurso

Objecto do Concurso Nome da Empresa Valor de 
Adjudicação 

62/100151/CL/09/2022 Aquisição de Material de 
Trabalho no âmbito do 
Programa Acção Social 

Produtiva

LONDISSA 
COMERCIAL E FA 

CONSTRUÇÕES, EI 

576,119.70MT

Maxixe, aos 27 de Julho de 2022
Autoridade Competente

317

Associação Progresso- NIASSA 

Rua de Nachingweia, Talhão - B 50, Quarteirão 2- Lichinga  

Cell. +258 84 0655550/865206555

Tell: 27120417 

LICHINGA

ANÚNCIO DE ABATE

A ASSOCIAÇÃO PROGRESSO em Niassa, torna público que dispõe de uma viatura para 
abate.
Assim, convida-se a todos interessados a apresentarem propostas em carta fechada, 
indicando o valor que propõe a oferecer.
As propostas deverão ser entregues nos escritórios da PROGRESSO em Lichinga, no 
período das 7.30 às 16.00 horas, a partir do dia 5 a 16 de Agosto de 2022.
A abertura das propostas será no dia 19 de Agosto de 2022, pelas 10.00 horas, na 
Sala de Reuniões da PROGRESSO, em Lichinga. A apreciação do bem poderá ser feita 
nas horas normais de expediente.

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022
6971

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

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
JANUÁRIO DA SILVA DIOGO NEVES

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Julho de 
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e dois a cinquenta e quatro, 
do livro de notas para escrituras diversas número cento e cinco, traço “E”, no 
Terceiro Cartório Notarial, perante FÁTIMA VALENTE SITÓI BATA, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JANUÁRIO DA 
SILVA DIOGO NEVES, no estado de solteiro, natural de Maputo, residente que 
foi nesta cidade.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declaradas como únicas e 
universais herdeiras de todos os seus bens e direitos, suas filhas: ESPERANÇA 
DO CÉU DA SILVA DIOGO, divorciada, MARIA GRAÇA DA SILVA DIOGO NEVES 
e LURDES EMÍLIA DA SILVA DIOGO NEVES, solteiras, maiores, naturais de 
Maputo e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram às declaradas 
herdeiras ou com elas possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, a 1 de Agosto de 2022

A Notária Superior
(Ilegível) 6974

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MICAELA FRANCISCO JOAQUIM MACURRA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Agosto de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas sessenta e três a sessenta e quatro, do livro 
de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e oito, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MICAELA FRANCISCO 
JOAQUIM MACURRA, de sessenta e um anos de idade, no estado de casada sob o 
regime de comunhão de bens adquiridos com Luís Tomás Jeque, que era natural 
de Morrumbene, de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual 
no Bairro do Alto Maé, filha de Francisco Joaquim Macurra e de Maria Antiel Rugo. 
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última. 
Deixando como único e universal herdeiro de todos seus bens, seu esposo LUÍS 
TOMÁS JEQUE, viúvo, que ocupa em simultâneo a posição de meeiro.
Que segundo a lei não há quem com ele possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 4 de Agosto de 2022

A Notária
(Ilegível) 6976

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

PROPRIEDADE (quinta/farm) no distrito de Namaacha, de 
306,8 hectares, com DUAT definitivo e Certidão Predial, 2 
furos de água (com teste para consumo ou engarrafamento), 
85 cabeças de gado bovino, vegetação natural, perfeito para 
investimento como água engarrafada, agrofloresta, agricultura 
e muito mais, vende-se por 1 500 000USD, negociáveis ou 
equivalente. Contacto: 84-7050833 ou 85-0507288.

6839

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

(Departamento das Aquisições)  

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos 
concursos abaixo indicados: 

Nº de 
Ordem

Modalidade de 
Contratação

Objecto do Concurso Empresa Adjudicada
Valor da Adjudicação 

incluindo IVA

1 Ajuste Directo Fornecimento de Licença de Antivírus DATASER 138.452,65MT

2 Ajuste Directo Serviços de Segurança Privada SINGADIVANE SEGURANÇAS E SERVIÇOS, LDA 1.263.600,00MT

Pemba, aos 5 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS NÁUTICAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

(UGEA)

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

Ord Nome do concorrente Objecto do Concurso Modalidade do 
Concurso

Valor da Adjudicação 
com IVA Incluído

01 F. GANI, EI Fornecimento de combustíveis e lubrificantes Ajuste Directo 239.508,00MT

Maputo, aos 4 de Agosto de 2022

A Autoridade Competente

ANÚNCIO DE VAGAS

Uma empresa moçambicana de Construção de Infra-estru-
turas, sediada na Cidade de Maputo pretende recrutar can-
didatos para as seguintes vagas: 

1. Gestor/a de Marketing
	Formação em Marketing, Relações Públicas, Publici-

dade ou áreas afins; 
	Mínimo 2 anos de experiência;
	Incentiva-se a candidatura de mulheres.

2. Contabilista 
	Nível médio ou superior em Contabilidade;
	Estar inscrito na OCAM e possuir Carteira Profissio-

nal;
	Mínimo 5 anos de experiência.

3. Gestor/a de Património 
	Licenciatura em Administração ou Gestão de Empresa 

ou áreas afins;
	Mínimo 5 anos de experiência.

Os interessados poderão submeter a carta de apresentação, 
o CV e os Certificados através do e-mail: 
protrellda@gmail.com, no prazo de 5 dias, contados a 
partir da publicação deste anúncio, indicando a vaga para 
qual se candidata.

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS DE EMPREGO

Uma empresa do Ramo de Catering está a recrutar para o seu quadro de Pessoal :
1. 2 ( Dois ) Fiéis de Armazém;
2. 2 ( Dois ) Motoristas;

Para a vaga de Motorista são indispensáveis os seguintes requisitos:

• Carta de Condução Profissional;
• Currículum Vitae;

• Uma cópia de Bilhete de Identidade;

• 2 Fotografias tipo-passe coloridas;
•  NUIT e Certificado de habilitações literárias;
•  Cartas de Referência de exercício profissional;
•  Idade mínima de 27 anos e máxima de 35 Anos

•  Experiência profissional de mínima de 2 anos.

Para a vaga de Fiel de Armazém, são indispensáveis os seguintes requisitos:

•  Currículum Vitae;

• Uma cópia de Bilhete de Identidade;

• 2 Fotografias tipo-passe coloridas;
•  NUIT e Certificado de habilitações literárias;
•  Certificados em cursos ligados à Gestão de Stock;
•  Cartas de Referência de exercício profissional;
•  Idade mínima de 25 anos e máxima de 35 anos;

•  Experiência profissional mínima de 1 ano;

As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte endereço electrónico:

Telfa.conceição@liasseservicos.co.mz ou ligue para 825724237/ 846645310.

Nota Bem: É dispensável a autenticidade dos documentos acima descritos.

ANÚNCIO DO CONCURSO REF N.º COP21/041/LOG-MPT

FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no ramo da 
saúde na Província da Zambézia pretende adquirir os serviços abaixo 
discriminados:  

Contrato de Fornecimento de Recargas de Credelec

Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados 
de maneira gratuita até às 11.00 horas do dia 10 de Agosto de 
2022, solicitando através de email:
 aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz

O assunto do email deve ser o seguinte código FGH-041

As propostas completas deverão ser entregues em envelopes 
selados até às 11.00 horas do dia 18 de Agosto 2022 nos endereços 
indicados nos Termo de Referência do concurso. 

255
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Endereço: Escola Superior de Ciências Náuticas, Av. 10 de Novembro, Praça Roberto Mugabe, Nº01 C.P.637 Telemóvel 843292520 -

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (EOI) PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO PARA REMODELAÇÃO DA VEDAÇÃO DA SASOL PETROLEUM 
TEMANE, INSTALAÇÃO CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE GÁS

PROVISION OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION SERVICES FOR UPGRADE OF THE PERIMETER FENCE AT SASOL PETROLEUM 

TEMANE, GAS CENTRAL PROCESSING FACILITY SASOL

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR THE

A Sasol Petroleum Temane (SPT) Limitada (doravante designada 

como Sasol) detém o Acordo de Produção de Petróleo (PPA) Joint 
Venture não Incorporado (UJV) em Moçambique. No âmbito do PPA, a 

Sasol opera instalações em Moçambique, incluindo uma instalação 
de processamento de gás em Temane, no sul de Moçambique, 

nomeadamente a Instalação Central de Processamento (CPF). CPF 
processa fluídos de produção dos campos de gás em terra de Temane 

e Pande.

Uma vedação perimetral em malha diamantada de aço inoxidável com 
cerca de 3 km de comprimento total foi erguida na CPF incluindo uma 

vedação elétrica como parte da instalação original. Previa-se na 
altura que a vedação seria suficiente para impedir a entrada de todos 

os elementos indesejados, impedir a remoção não autorizada de bens 
e permitir a entrada e saída das instalações através de postos de 

controlo tripulados. No entanto, avaliações recentes indicaram 
fraquezas da vedação existente. A Sasol Petroleum Temane pretende 

substituir a vedação existente por uma de parede sólida (betão ou 
bloco) e actualizar a vedação eléctrica para proporcionar uma 

protecção eficaz da Unidade de Processamento Central.

Para os fins mencionados acima, os empreiteiros de Engenharia e 
Construção interessados precisarão submeter a melhor opção para a 

vedação de parede sólida, incluindo os requisitos para a atualização 
da vedação elétrica e demonstrar a sua capacidade e experiência 

adequadas para executar com sucesso, em conformidade com os 
requisitos técnicos, normas e códigos aplicáveis às indústrias 

petrolífera, gás e petroquímica, cumprindo em simultâneo os 
requisitos de conteúdo local da República de Moçambique.

Esta manifestação de interesse destina-se a solicitar informações 

necessárias para que a Sasol possa identificar e avaliar empreiteiros 
devidamente qualificados e experientes, de preferência registados 

ou estabelecidos e com actividades na República de Moçambique.

Assim sendo, a Sasol vem por este meio, solicitar aos empreiteiros 
elegíveis a manifestar o seu interesse para a prestação deste serviço. 

Os empreiteiros interessados

deverão facultar as informações necessárias, que demonstrem que 

possuem as qualificações, capacidades e experiências relevantes 
para execução do trabalho identificado. Por conseguinte, é 

necessária a submissão da seguinte documentação e informação:

1) Conteúdo Local

a) Registo da Empresa;

b) Apresentar detalhes relativos à estrutura accionista do 
empreiteiro de engenharia (participação percentual detida pelos 

accionistas, bem como uma descrição dos acionistas);

c) Indicar a percentagem de trabalhadores, pessoal e dirigentes 

de nacionalidade Moçambicana existentes na empresa.

d) Fornecer endereço de instalações em Moçambique;

2) Fornecer informação financeira dos últimos 3 anos, ano 
corrente, bem como uma previsão para o ano seguinte (Volume 

de negócios, lucro líquido e reservas totais de capital próprio).

3) Fornecer detalhes acreditados dos sistemas de qualidade, 
saúde, segurança e gestão ambiental, bem como todas as 

acreditações aplicáveis.

4) Fornecer estatísticas de HSE para os últimos 3 anos;

5) Fornecer detalhes referentes ao perfil da empresa e experiência 

relevante:

a) Experiência em projectos de engenharia multidisciplinar;

b) Experiência em modificação/concepção/desenho de projectos 
de engenharia;

6) Fornecer CVs de trabalhadores com experiência em trabalhos 

de natureza semelhante.

7) Fornecer detalhes relativos ao conhecimento e experiência do 
empreiteiro em relação ao Novo Contrato de Engenharia (NEC);

8) Demonstrar a capacidade do empreiteiro de realizar negócios 

na língua inglesa.

9) Fornecer políticas, procedimentos e sistemas informáticos 
para gestão de todos os aspectos da concepção de engenharia, 

incluindo, rastreio de controlo de alterações, rastreio de controlo 
de qualidade e controlo de revisão da documentação de 

concepção.

10) Serviços de Gestão de Projetos:

i. Fornecer uma lista de sistemas de gestão reconhecidos que 

seriam utilizados para gerir todos os aspetos relativos a 
concepção técnica de projectos de engenharia, incluindo funções 

de gestão de projetos, gestão de engenharia, planeamento e 
calendarização, controlo de custos, garantia de qualidade e 

controlo de qualidade.

11) Provar as suas capacidades para fornecer entregas de 
engenharia:

i. Estudos;

ii. Pacote de conceito;

iii. Pacotes de engenharia pormenorizados;

iv. Fornecer avaliação de riscos preliminares.

Nota: A experiência e o cumprimento dos padrões e especificações 

da Sasol constituí uma vantagem.

Os potenciais empreiteiros serão selecionados de acordo com os 
critérios de avaliação da Sasol (conforme determinados pela Sasol), 

considerando os detalhes fornecidos pelo empreiteiro , e todas as 
outras informações (incluindo todos os riscos associados a este 

projeto). Os potenciais empreiteiros serão selecionados pela Sasol à 
sua discrição única e sem restrições.

Instruções de submissão:

Os empreiteiros interessados e elegíveis devem apresentar a 
documentação necessária, seguindo as instruções abaixo:

▪ Endereço de e-mail: PPACommercialProjects@sasol.com ;

▪ Descrição do Projeto: Remodelação da Vedação da SPT;

▪ Data de encerramento: 23 de agosto de 2022;

▪ Hora de encerramento: 14:00 (UTC+02:00) Maputo, Moçambique;

• Por favor, note que cada e-mail não deve conter mais de 5MB;

• Não somos capazes de abrir ficheiros em formato rar, apenas 
ficheiros em formato zip;

• A sua resposta a manifestação de interesse deve incluir uma 
folha de resumo indicando o documento de prova de cada item 
solicitado, para uma avaliação fácil.

Os empreiteiros interessados e elegíveis devem ter em conta que 
este pedido da Sasol visa apenas solicitar informações necessárias a 

tomada de decisões futuras relativas aos

Serviços de Engenharia e a seleção de potenciais empreiteiros. O 

presente pedido de manifestação de interesse, não demonstra, de 
forma alguma, qualquer intenção da Sasol em iniciar negociações 

com qualquer prestador de serviços que envie informações e 
demonstre interesse em participar neste processo, nem celebrar 

qualquer contrato ou iniciar outro tipo de relação comercial entre a 
Sasol e tal prestador de serviços, nem constitui um compromisso da 

Sasol de adjudicar quaisquer contratos a qualquer candidato.

A Sasol só irá responder aos empreiteiros potenciais e 
pré-selecionados, e poderá solicitar informações adicionais aos 

referidos empreiteiros identificados. A Sasol poderá, ainda, solicitar 
auditoria das informações fornecidas pelos empreiteiros ao abrigo 

da presente EOI.

Sasol Petroleum Temane Limitada (herein after referred to as Sasol) 

owns the Petroleum Production Agreement (PPA) Unincorporated 
Joint Venture (UJV) in Mozambique. Under the PPA, Sasol operates 

facilities in Mozambique, including a gas processing facility at 
Temane, in southern Mozambique, namely the Temane Central 

Processing Facility (CPF). The CPF, operated by Sasol, processes 
production fluids from the Temane and Pande onshore gas fields.

A stainless-steel diamond mesh perimeter fence of approximately 3 
km in total length was erected at CPF including an electrical fence as 

part of the original scope of the facility. It was envisaged at the time 
that such a fence would be enough to keep out all unwanted 

elements, prevent unauthorized removal of assets and enable entry 
and exit from the facility through manned check points. However, 

recent assessments have indicated perimeter fence weaknesses. 
Sasol Petroleum Temane aim to replace the existing perimeter fence 

with a solid wall fence (either concrete or brick) and upgrade the 
electrical fence to provide an effective protection of the Central 

Processing Facility.

For the purpose mentioned above, interested Engineering and 
Construction Contractors will need to provide the best option for the 

solid wall fence including the perimeter fence upgrade requirements 
and prove their appropriate ability and experience to successfully 

design procure and execute in compliance with the technical 
requirements, standards and codes applicable to oil, gas and 

petrochemical industries, whilst complying to local content 
requirements of the Republic of Mozambique.

This EOI is intended to solicit information required to enable Sasol to 

identify and assess suitably qualified and experienced Contractors, 
preferably registered or established and operating in the Republic of 

Mozambique.

Sasol hereby invites eligible contractors to indicate their interest to 
bid for the Engineering, Procurement and Construction Services 

required. Interested Contractors should provide appropriate 
information showing that they have the required qualification(s), 

ability and relevant experience to perform the identified Work.

The following essential documentation and information is, therefore, 
required:

1) Local Content

a) Company Registration;

b) Provide detail of the Engineering Contractor’s ownership structure 

(percentage shareholding held by shareholders as well as a 
description of the identity of shareholders).

c) Indicate the percentage of Mozambican labour, staff and 

management available in the company.

d) Provide Mozambican facilities address;

2) Financial information for the last 3 years, current year and a 
forecast for next year (Turnover, net profit and total equity 

reserves).

3) Provide accredited quality, health, safety and environmental 

management systems as well as all applicable accreditations.

4) Provide HSE statistics for the last 3 years;

5) Provide company profile and relevant experience:

a) Experience in multi-disciplinary engineering design projects;

b) Experience in modification/concept/design of engineering 
projects;

6) Provide CVs of personnel who have experience in work of this 

nature.

7) Demonstrate the Engineering and Construction Contractor’s 
ability to conduct business in English language.

8) Provide policies, procedures and software systems to manage 

all aspects of Engineering Design, including change control 
tracking, quality control tracking and revision control of design 

documentation.

9) Project Management Services:

i. Provide a list of recognized management systems that would be 
used to manage all aspects of Engineering Design, Construction, 

including Project Management functions, Engineering 
Management, Planning and Scheduling, Cost Control, Quality 

Assurance and Quality Control.

10) Prove capabilities to provide Deliverables related to:

i. Engineering, Procurement and Construction of solid wall 

perimeter fence;

ii. Engineering, Procurement and Construction services required 
to upgrade the electrical fence including alarm systems;

iii. Provide preliminary Risk Assessment (RA).

Note: Experience with and compliance to Sasol Standards and 

Specifications would be advantageous.

Potential bidders will be selected in terms of Sasol’s evaluation 
criteria (as determined by Sasol), considering the details that the 

Contractor supplies, and all other information (including all risks 

associated with this project). Potential bidders will be selected by 

Sasol at its sole and unfettered discretion.

Submission instructions:

Interested and eligible Contractors should submit the required 
documentation, to the following:

▪ E-mail address: PPACommercialProjects@sasol.com ;

▪ Description of Project: Sasol Petroleum Temane Perimeter Fence 
Upgrade;

▪ Closing Date: 23nd August 2022;

▪ Closing time: 2:00 PM (UTC+02:00) Maputo, Mozambique

• Please note that each email should contain no more than 5MB.

• We are not able to open a files, only Zipped files.

• Your expression of interest response should include a summary 
sheet indicating the evidence document of each item requested, 
for easy evaluation.

Interested and eligible Engineering and Construction Contractors 

should note that this request by Sasol is aimed solely at requesting 
information required by it to enable future decisions regarding the 

Engineering, Procurement and Construction and selection of 
prospective bidders. It does not, in any manner, indicate any 

intention by Sasol to enter into further discussions with any service 
provider which submits information and expresses interest to 

participate in this process, or to enter into any contract or other 
commercial relationship between Sasol and such service provider, 
nor does it constitute an undertaking by Sasol to award any contract 

to any of the respondents.

Responses by Sasol will only be made to short-listed prospective 
bidders and Sasol may request further information from such 

identified bidders. Sasol may also arrange for auditing of 
information that has been provided by a respondent pursuant to this 

EOI.

6955

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



PUBLICIDADE

 

Sob o tema “Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia Nacional”. O Pavilhão PME EXPORTE  é  

um espaço personalizado concebido a pensar nos Micro, Pequenos e Médios Empresários e no público em geral, 

onde poderão aceder as seguintes soluções :  

 Balcão de atendimento PME; 

 Lounge personalizado para Bolsas de Contactos B2B & B2C; 

 Balcões de apoio e assistência  ao negócio  PME; 

Outros serviços: 

 Serviço sobre informação empresarial e de negócio; 

 Marcar encontros de negócios; 

 Firmar parcerias empresariais; e 

 Participação em seminários temáticos. 

REPUBLICA DE MOCAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

IPEME,  Existimos para as MPME’s . 

Vantagens 

 Visibilidade da empresa; 

 Stand não partilhado (9m2  ou mais) 

 Desenvolvimento de parcerias; 

 Entrevista com orgãos de comunicação 

no diário do  Pavilhão na FACIM; 

 Prontidão para exportar 

E mais... 

Sectores de Actividades: Indústria (Artesanato, produtos processados, gráfica, embalagens e Metalomecânica), 

Carpintaria, Instituições financeiras e serviços afins.                

Caro empresário,  de que está a espera? Faça a sua reserva no Pavilhão e adquira o Stand a medida das suas neces-

sidades. 

Dirija-se ao IPEME-IP Sita na AV. 25 de Setembro, n° 1509° andar esquerdo, cidade de Maputo pelo cell: 

+25883340 5286 ou ainda  nos  Centros de Orientação aos Empresários  (COrE’s)  sediados nas provincias. 

Vem aí a  57ª edição da FACIM, 29 de Agosto a 04 de Setembro de 2022, o Instituto para a Promoção das Pequenas 

e Médias Empresas, Instituto Público (IPEME-IP)  convida as empresas e aos empresários e gestores das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas com potencial para exportar  os seus produtos e serviços a exporem no  Pavilhão PME 

PAVILHÃO 

Organização 

57ª Edição da FACIM-2022  
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Instituto Politécnico Magude Nkanyine

ANÚNCIO DE VAGAS
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 à 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. Coordenadores 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 à 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

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos 
concursos abaixo indicados:

Nome da Empresa Objecto do Concurso
Valor de Adjudicação 

Incluindo IVA
 (MT)

TEAM CONSTRUÇÕES & 
SERVIÇOS, LDA

Empreitada para obras de construção de 6 blocos sanitários escolares nas vilas 

de Nhamayabué (2), Ulónguè (2) e Luenha (2) na Província de Tete 14.701.997,96

EGC – ENGENHARIA, 
GESTÃO E CONSULTORIA, 
LDA

Serviços de consultoria para a revisão do projecto e fiscalização das obras de 
melhoramento e reabilitação do sistema de abastecimento da vila de Mocímboa 
da Praia, na Província de Cabo Delgado

7.140.194,50

MIA INFORMATICA, 
PAPELARIA E SERVIÇOS, 
LDA

Fornecimento de material de escritório e consumíveis 1.786.306,58

GEOCONSULT, LDA 
– ENGENHARIA E 
CONSULTORIA, LDA

Serviços de consultoria para a fiscalização das obras de construção de 2 (dois) 
furos e instalação do respectivo equipamento hidromecânico no sistema de 
abastecimento de água da vila de Guro, na Província de Manica

293.085,00

PALMONTT, SA
Contratação de operador para exploração, operação, manutenção e gestão do 

sistema de abastecimento de água da vila de Massingir, na Província de Gaza N/A

SOCIEDADE TÉCNICA 
DE CONSULTORIA E 
CONSTRUÇÃO

Contratação de operador para exploração, operação, manutenção e gestão do 

sistema de abastecimento de água da vila de Malema, na Província de Nampula N/A

NHAMACHERE 
COMERCIAL, LDA

Contratacao de operador para exploração, operação, manutenção e gestão do 

sistema de abastecimento de água da vila de Ribáuè, na Província de Nampula N/A

Maputo, Agosto de 2022

A Entidade Competente

6952
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 

correm éditos de 30 (trinta) dias, citando 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
6179

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de três 
de Agosto de dois mil e vinte e dois, exarada de folha noventa, 
do livro de notas para escrituras diversas número trezentos 

e cinquenta e sete, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante ALCINDA RAIMUNDO BANGUINE MAZIVE, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 

por óbito de AISSA ISMAEL MUSSÁ ABDUL GAFUR, de 

sessenta e cinco anos de idade, no estado de casada sob o regime 

de comunhão de bens com Cassambhai Abdul Gafur, natural 

de Maputo, com a última residência no Bairro de Nhlamankulu, 
filha de Ismael Ibraimo e de Khatija Suleman Esmail.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declaradas 
como únicas e universais herdeiras de todos seus bens, suas 
filhas: SUNEIDA CASSAMBHAI ABDUL GAFUR, MERRUNISSA 
CASSAMBHAI ABDUL GAFUR, CATIJA CASSAMBHAI ABDUL 

GAFUR, todas solteiras e RUBINA CASSAMBHAI, casada, todas 

naturais de Maputo, onde residem.

Que não há quem com elas possa concorrer à sua sucessão, que 
da herança fazem parte bens móveis, imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

A Conservadora e Notária Superior

Alcinda R. B. Mazive

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA DA CIDADE
2º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE AISSA ISMAEL MUSSÁ ABDUL GAFUR
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PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

  Telefone: 21 620020/ 82 3326449

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO   

ASSUNTO:  Concurso 01/ML/UGEAGDM/2022, Para Obras de Melhoramentos 

Localizados do Troço Hindane (Cruzamento)/Djabula–16.2km e Concurso N.º 

01/SHU/UGEAGDM/2022, Para Obras de Construção da Secretaria do Posto 

Administrativo de Bela Vista

De acordo com n° 1 do Art° 61 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 acima foi Cancelado.

Item Objecto Valor Estimado

1
Obras de melhoramentos localizados do troço 

Hindane (Cruzamento)/Djabula  – 16.2km 

1.900.000,00MT (um milhão e 

novecentos mil meticais) 

2
Obras de Construção da Secretaria do Posto 

Administrativo de Bela Vista

  2.900.000,00MT (dois milhões 

e novecentos meticais)

Matutuíne, Agosto de  2022

O Responsável da UGEA

Rua do comercio, Bela Vista, Telefones:21620020/823326449, Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Matutuine

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES, UGEA-06

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que 

reúnem os requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos Regularizados a apresentarem pro-

postas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso
Objecto do 
Concurso

Visita Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do Concurso

Garantia 
Provisória

Concurso Limitado OM/
UGEA 06-32/CMM/
DSMGMC/G/2022

Aquisição de 
electrodomésticos

N/A

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia:17/8/2022
Entrega: 9.00 horas

Abertura: 9.15 horas
N/A

Concurso Limitado OM/
UGEA 06-33/CMM/
DSMGMC/G/2022

Aquisição material 
de higiene e limpeza N/A

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 19/8/2022
Entrega: 9.00 horas

Abertura: 9.15 horas
N/A

Concurso Limitado OM/
UGEA 06-36/CMM/
DSMGMC/G/2022

Reparação e 
manutenção de 

câmaras frigoríficas 
das Morgues do 

Cemitério de 
Michafutene e 

Centro de Saúde da 
KaTembe

Visita
Obrigatória 
nos locais
10/8/2022

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 23/8/2022
Entrega: 9.00 horas

Abertura: 9.15 horas
N/A

NB: Visita à Morgue do Cemitério de  Michafutene será às 9.00 horas, e Centro de Saúde da KaTembe às 

11.00 horas do dia 10/8/2022. 
2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para os Concursos Limitados. 

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos 
dos Concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 9.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 
5/8/2022.

4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não 
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito di-
recto para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB 
000105610000000243263.

5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes 
que desejarem comparecer à sessão.

7.  Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas: 

Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Saúde e Acção Social

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-06
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, 1° andar, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21)21305580

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, AMBIENTE E CONSTRUÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO
Concurso Limitado N.º OM-06/CMM/DMAS/W/22

REABILITAÇÃO DE COMPORTAS DA COSTA DE SOL

De acordo com o número 2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a todos 

concorrentes que o concurso acima indicado foi CANCELADO por não observância 

dos requerimentos de visibilidade e publicidade do financiador.

Maputo, aos 2 de Agosto de 2022

A UGEA

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

COMANDO DA POLÍCIA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

 ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais 

ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade e Tributos 

Autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas para os concursos 

constantes do quadro abaixo:

Concurso Objecto do Concurso Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Garantia 
Provisória

Concurso 
Limitado nº 

OM-02/CMM/
CPM/G/22

Lotes I e II - Fornecimento 
de géneros alimetícios e ma-

terial de higiene e limpeza

Compatível 
ao objecto do 

Concurso

Dia: 15/8/2022
Entrada: 9.00 horas

Abertura: 9.15 horas
N/A

Concurso 
Limitado nº 

OM-03/CMM/
CPM/G/22

Lotes I e II- Fornecimento 
de ração e tratamento para 

cães 

Compatível 
ao objecto do 

Concurso

Dia: 15/8/2022
Entrada: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas
N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias. 

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os 

documentos do concurso no endereço abaixo indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 

horas, a partir do dia 5/8/2022. 

4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o 

pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento 

deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo 

(CMM), Conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO MILLENIUM BIM, através do 

NIB 000105610000000243263 e posterior levantamento do respectivo recibo na  

Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

n.º 5/2016, de 8 de Março.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença 

dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas 

electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas:

Conselho Municipal de Maputo

Comando da Polícia Municipal

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

A Entidade Competente

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

MZ-MTC-301642-CS-INDV 

Data: 5 de Agosto de 2022
Referência N.º: P175322
Grant N.º: IDA-V374-MZ

Consultor de Salvaguardas Sociais e Reassentamento  

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e 
Comunicações recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o 
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo, e pretende aplicar 
parte desse financiamento na contratação de um Especialista em Salvaguardas 
Sociais e Reassentamento (para  Matola).

2. De entre várias tarefas, o consultor terá como responsabilidade garantir o 
cumprimento dos aspectos estabelecidos no PCAS através dos diferentes 
instrumentos A&S preparados para o projecto durante a sua implementação, tendo 
por forma a garantir a sua sustentabilidade ambiental e social, de acordo com as 
Normas Ambientais e Sociais (NAS) do Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco 
Mundial e legislação ambiental em vigor em Moçambique.

3. Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações convida consultores 
individuais elegíveis e interessados a apresentarem manifestação de interesse para 
o provimento dos serviços acima mencionados. 

4. Requisitos para a Posição: 

Os consultores interessados deverão possuir as seguintes qualificações 
	Formação superior em Ciências Sociais, Sociologia, Desenvolvimento Social ou 

outras áreas afins;

	Experiência mínima relevante de 5 anos na área de salvaguardas sociais em 
projectos financiados pelo Banco Mundial; 

	Experiência de pelo menos 7 anos na implementação de estudos de impacto 
ambiental e social;

	Conhecimento específico da legislação nacional vigente sobre reassentamento 
resultante de projectos de desenvolvimento, questões laborais e de engajamento 
com as partes interessadas a afectadas, incluindo procedimentos de auscultação 
e consultas comunitárias;  

	Experiência na planificação e implementação de processos de reassentamento 
(incluindo mecanismo de restauração dos meios de subsistência) em pelo 
menos 2 projectos financiados pelo Banco Mundial;

	Experiência comprovada de aplicação das Normas Ambientais e Sociais do 
Banco Mundial em pelo menos 1 projecto; 

	Proficiência na comunicação escrita e oral em línguas portuguesa e inglesa e 
boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;

	Excelente capacidade de organização e de trabalho em situações de pressão;

	Capacidade de trabalhar com equipas multidisciplinares, e de forma 
independente.

5. Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos, 3.14, 
3.16, e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco 
Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), estabelecendo as 
políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse.

6. O consultor será seleccionado com base no método de Selecção de Consultores 
Individuais, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

7. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência 
por meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de 
expediente (7.30 às 15.30 horas).

8. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no endereço abaixo, até ao 
dia 25 de Agosto de 2022.

Ministério dos Transportes e Comunicações 
Agência Metropolitana de Transportes

Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM 
Maputo-Moçambique

Email: geral@amt.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

MZ-MTC-301697-CS-INDV

Data: 5 de Agosto de 2022
Referência N.º: P175322
Grant N.º: IDA-V374-MZ

Consultor de Salvaguardas Sociais e Reassentamento  

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e 
Comunicações recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o 
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo, e pretende aplicar 
parte desse financiamento na contratação de um Especialista em Salvaguardas 
Sociais e Reassentamento (para Maputo).

2. De entre várias tarefas, o consultor terá como responsabilidade garantir o 
cumprimento dos aspectos estabelecidos no PCAS através dos diferentes 
instrumentos A&S preparados para o projecto durante a sua implementação, tendo 
por forma a garantir a sua sustentabilidade ambiental e social de acordo com as 
Normas Ambientais e Sociais (NAS) do Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco 
Mundial e legislação ambiental em vigor em Moçambique.

3. Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações convida consultores 
individuais elegíveis e interessados a apresentarem manifestação de interesse 
para o provimento dos serviços acima mencionados. 

4. Requisitos para a Posição: 

Os consultores interessados deverão possuir as seguintes qualificações 
	Formação superior em Ciências Sociais, Sociologia, Desenvolvimento Social ou 

outras áreas afins;

	Experiência mínima relevante de 5 anos na área de salvaguardas sociais em 
projectos financiados pelo Banco Mundial, 

	Experiência de pelo menos 7 anos na implementação de estudos de impacto 
ambiental e social;

	Conhecimento específico da legislação nacional vigente sobre reassentamento 
resultante de projectos de desenvolvimento, questões laborais e de 
engajamento com as partes interessadas a afectadas, incluindo procedimentos 
de auscultação e consultas comunitárias;  

	Experiência na planificação e implementação de processos de reassentamento 
(incluindo mecanismo de restauração dos meios de subsistência) em pelo 
menos 2 projectos financiados pelo Banco Mundial;

	Experiência comprovada de aplicação das Normas Ambientais e Sociais do 
Banco Mundial em pelo menos 1 projecto; 

	Proficiência na comunicação escrita e oral em línguas portuguesa e inglesa e 
boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;

	Excelente capacidade de organização e de trabalho em situações de pressão;

	Capacidade de trabalhar com equipas multidisciplinares, e de forma 
independente.

5. Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos, 3.14, 
3.16, e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco 
Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), estabelecendo as 
políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse.

6. O consultor será seleccionado com base no método de Selecção de Consultores 
Individuais, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

7. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência 
por meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de 
expediente (7.30 às 15.30 horas).

8. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no endereço abaixo, até ao 
dia 25 de Agosto de 2022.

Ministério dos Transportes e Comunicações 
Agência Metropolitana de Transportes

Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM 
Maputo-Moçambique

Email: geral@amt.gov.mz 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

CONTRACTING SERVICES FOR CALIBRATION OF LABORATORY EQUIPMENT 
AND ISSUANCE OF CALIBRATION CERTIFICATES

TENDER N.º: HCB/DSA/CALIBRATION OF EQUIPMENT/067/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA (“HCB”), intends to hire a company to perform Calibration 

Services of Laboratory Equipment and issue of calibration certificates. As part of the process, HCB 
requests expression of interest (EOI) from specialized companies with the aim of making pre-

selection.
 

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

1. Possession of Certificate of Commercial Registry, Articles of Association and License to 
perform consulting services;

2. Have at least 3 years of experience of similar works, in at least 3 laboratories, proven by 
three reference letters;

3. Have a qualified technical team with proven experience based on ISO 17025:2017;
4. Present the proof of no debts with the tax authorities;

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

Interested companies that meet the minimum requirements mentioned above may obtain, free of 
charge, the Specifications by request through the e-mail address: 

concurso-calibracao-equipamentos-medicao-monitorizacao@hcb.co.mz, by 5:00 PM on 
August 22, 2022.

In that Expression of Interest, you must indicate the name of the company and write in the “Subject” 
field of the e-mail the text “HCB/DSA/CALIBRATION OF EQUIPMENT/067/2022 – Expression 
of interest”
The tender will be governed by the procedures for the acquisition of goods and services in force 

at HCB.
Songo, August 4, 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO 
LABORATÓRIO E EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/067/2022 

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso cujo objectivo é 
contratar Serviços de Calibração de Equipamentos de Laboratório e emissão dos certificados de 
calibração.  Neste sentido, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
especializadas, com o objectivo de efectuar a pré-selecção. 

Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos mínimos de 
elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de serviços de 
consultoria;

2. Possuir pelo menos três anos de experiência em trabalhos similares, no mínimo em 3 
laboratórios, comprovados mediante a apresentação de três cartas abonatórias;

3. Possuir Equipa técnica qualificada, com experiência comprovada com base na Norma ISO 
17025:2017;

4. Apresentar a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada 
nas Finanças e Segurança Social;

5. Apresentar a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência 
ou recuperação;

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-calibracao-equipamentos-medicao-monitorizacao@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do 
dia 22 de Agosto de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 
“Assunto” do e-mail o texto “HCB/DAS/HCB/DSA/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/067/2022 - 
Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 4 de Agosto de 2022
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1. O Governo de Moçambique, representado pelo 
Ministério dos Transportes e Comunicações  recebeu 
um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o 
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de 
Maputo, e pretende aplicar parte dos fundos na contratação 
de um/a Gestor Financeiro. 

2. Assim, o Ministério de Transportes e Comunicações 
convida consultores individuais interessados, qualificados 
e elegíveis a apresentarem manifestação de interesse para 
a vaga de Gestor Financeiro. 

3. O consultor será responsável por assegurar a gestão eficaz, 
eficiente e transparente dos recursos financeiros alocados 
ao projecto em estrita observância à legislação vigente, 
aliada aos padrões de gestão definidos nos procedimentos 
do Banco Mundial.

4. Requisitos para a Posição: 
	Formação superior em Gestão Financeira, Economia, 

Contabilidade e Auditoria ou outras áreas afins;
	Pelo menos cinco (5) anos de experiência em gestão 

financeira em projectos financiados pelo Banco 

Mundial e/ou outras organizações internacionais 
multilaterais de desenvolvimento;

	Conhecimento dos conceitos, princípios e práticas 
que regem as regras de gestão financeira do Estado 
e do Banco Mundial;

	Conhecimento da legislação nacional relacionada 

com a gestão financeira;
	Capacidade de trabalho em equipa e articulação 

com entidades públicas e privadas;
	Habilidades de comunicação e capacidade de 

apresentar, negociar e resolver questões complexas;
	Proficiência em tecnologias de informação e 

comunicação;

	Proficiência em padrões nacionais e internacionais 
de relatórios financeiros;

	Capacidade e experiência na formação de pessoal na 

área da gestão financeira é uma vantagem;
	Conhecimento de técnicas de auditoria;
	Fluência na comunicação escrita e oral nas línguas 

portuguesa e inglesa;

5. Atenção especial aos consultores interessados para a 
Secção III, Parágrafos, 3.14, 3.16, e 3.17 do “Regulamento 

de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, 
de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), 
estabelecendo as politicas do Banco Mundial sobre conflito 
de interesse.

6. O consultor será seleccionado com base no método de 
Selecção de Consultores Individuais, estabelecido no 
regulamento de aquisições do Banco Mundial.

7. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir 
os termos de referência por meio físico e electrónico no 
endereço abaixo, durante horário normal de expediente 
(8.00 às 15.00 horas).

8. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no 
endereço abaixo, até ao dia 25 de Agosto de 2022.

 

Ministério dos Transportes e Comunicações 

Agência Metropolitana de Transportes

Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM

Maputo -Moçambique

Email: geral@amt.gov.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

MZ-MTC-300286-CS-INDV

Data: 5 de Agosto de 2022
Referência N.º: P175322
Grant N.º: IDA-V374-MZ

Gestor Financeiro

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

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que YARA 
CLIDES TERESA FRANCISCO, 
natural de Maputo e residente 
na Matola, no Bairro de 
Malhampsene, requereu 
autorização para mudança do 
seu nome, para passar a usar 
o nome completo de YARA 
FRANCISCO.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos os 
interessados para no prazo de 
trinta dias, a contar da data 
da publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que tiverem 
direito de fazer.

Maputo, aos 17 de Junho de 2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

Anúncio
A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu 

solicita a comparência nesta instituição da Sra. CACILDA 

RAFAEL MUDEMA, Agente Sazonal, dentro de 15 dias, 

a contar a partir da data da publicação deste anúncio, a 

fim de tratar assunto do seu interesse. 

Administração

Maputo, Agosto de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
MZ-MTC-300490-CS-INDV 

Data: 5 de Agosto de 2022
Referência N.º: P175322
Grant N.º: IDA-V374-MZ

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações 

recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o Projecto de Mobilidade 
Urbana na Área Metropolitana de Maputo e pretende aplicar parte dos fundos na 
contratação de um/a Assistente Administrativo. 

2. Assim, o Ministério de Transportes e Comunicações convida candidatos interessados, 
qualificados e elegíveis a apresentarem sua manifestação de interesse para a vaga de 
Assistente Administrativo. 

3. Sob supervisão do Gestor do Projecto a/o Assistente do Administrativo irá trabalhar em 
estreita colaboração com toda a equipa do projecto em todas as questões administrativas 
relacionadas com a implementação do projecto, providenciando apoio administrativo 
adequado, assegurando a execução atempada dos programas e monitoria das acções e os 
períodos limites acordados. 

4. Requisitos para a Posição: 
	A(o) candidato (a) deverá possuir no mínimo o nível médio de curso de Secretariado, 

Recursos Humanos, Administração ou ainda áreas afins; mínimo de 3 anos de 
experiência em funções na área de Secretariado ou Administração; Conhecimentos 
de informática na óptica de utilizador; conhecimento satisfatório de inglês, escrita e 
fala. Experiência em Projectos de Banco Mundial ou outras agências internacionais de 
desenvolvimento será uma vantagem;

	Proficiência no uso de funções avançadas em aplicações informáticas e adaptação ao 
uso de software de toda gama;

	Ter conhecimentos e competência para processos administrativos, envolvendo 
diversos e complexos procedimentos de trabalho relativos ao processamento e 
produção de resultados em tempo adequado;

	Boa capacidade de gestão de tempo;
	Demostrar iniciativas e ser provido de recursos;
	Boa capacidade de trabalhar em equipa num ambiente multicultural, demostrando 

excelentes capacidades interpessoais;
	Ter competência para levar a cabo as prioridades da equipa na ausência do seu líder e 

responder eficazmente a pedidos de informação.

5. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência por 
meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de expediente (8.00 
às 15.00 horas).

6. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no endereço abaixo, até ao dia 
25 de Agosto de 2022.

Ministério dos Transportes e Comunicações 
Agência Metropolitana de Transportes (AMT)
Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM 

Maputo-Moçambique
Email: geral@amt.gov.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
CONSELHO DOS SERVICOS PROVINCIAIS DE REPRESENTACAO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do 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 n.° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 
objecto dos concursos abaixo referenciados:

N.º do Concurso Objecto de Concurso
Modalidade de 

Concurso
Empresa Adjudicada

Valor da Adjudicação 
(incluindo IVA)

27C000141/
CC/04/2022

Aquisição de  tinteiros coloridos
Concurso por 

Cotação
A BRITHOL MICHCOMA 

MOCAMBIQUE, SA  
198.369,68MT

27C000141/
CC/03/2022

Aquisição  de  material de 
ferragem

Concurso por 
Cotação

CENTRO COMERCIAL 
NURMOMADE CD, LDA

199.370,69MT

27C000141/
CC/02/2022

Aquisição de acessórios de  
viaturas (pneus)

Concurso por 
Cotação

ENTREPOSTO AUTO, SA 292.442,27MT

27C000141/
CL/03/2022

Manutenção e reparação de 
viaturas

Concurso Limitado ENTREPOSTO AUTO, SA 889.058,72MT

27C000141/AD/01 
/2022

Aquisição de uma máquina 
fotocopiadora

Ajusto Directo
A BRITHOL MICHCOMA 

MOCAMBIQUE, SA  
634.000,00MT

27C000141/
CP/01/2022

Aquisição de mobiliário de 
escritório

Adenda MOBÍLIAS YURAN, LDA 1.731.000,00MT

UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

MZ-MTC-300499-CS-INDV 

Data: 5 de Agosto de 2022
Referência N.º: P175322
Grant N.º: IDA-V374-MZ

OFICIAL DE INFORMÁTICA

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e 
Comunicações recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver 
o Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo, parte desse 
financiamento, será aplicado para serviços de consultoria. 

2. Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações convida consultores 
individuais interessados, qualificados e elegíveis a apresentarem manifestação 
de interesse para a vaga de Oficial de Informática. O Oficial de Informática será 
responsável em garantir o estabelecimento da infra-estrutura Integrada de Dados, 
Voz, Vídeo e Energias limpas ao nível do Agência Metropolitana de Transportes 
(AMT) e da operação de tecnológicas do Projecto de Mobilidade Urbana. 

3. Requisitos para a Posição: 

	Os candidatos deverão possuir um grau superior de preferência em Ciências de 
Computação;

	Ter no mínimo 3 anos de experiência relevante nas indústrias de TI ou electrônica 
particularmente: Centro de Dados, Infra-estruturas de Redes que contemplam 
visualização e segmentação lógica das redes, climatização de Centro de Dados, 
Equipamentos de Comunicação de Redes Integradas (Dado, Voz e Vídeo);

4. Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos, 3.14, 
3.16, e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco 
Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), estabelecendo as 
políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse.

5. O consultor será seleccionado com base no método de Selecção de Consultores 
Individuais, estabelecido no regulamento de aquisições do Banco Mundial.

6. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência 
por meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de 
expediente (7.00 às 15.00 horas).

7. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas em Inglês, no endereço 
abaixo, até ao dia 25 de Agosto de 2022.

Ministério dos Transportes e Comunicações 
Agência Metropolitana de Transportes

Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM 
Maputo-Moçambique

Email: geral@amt.gov.mz 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 275/20-M, que correm seus termos nesta Secção, em que a exequente 

TRANSPORTES CARLOS MIGUEL BIÉ, LDA, com sede na Rua 8, nº 168, Ponta Gêa, cidade da 

Beira, move contra o executado PAULO AUADE JÚNIOR, residente na Rua Chiunde, nº 70, R/C, 

Bairro da Polana “A”, cidade de Maputo, será posto em praça, pela primeira vez, para a venda ao 

maior lanço oferecido acima do valor indicado, o imóvel abaixo descrito:

Verba Única
Prédio descrito sob o número dois mil, seiscentos e vinte e três (2623) a folhas cento e cinquenta 

e quatro (154), do livro B, barra dez (10) por extracto seguinte.

Fracção vinte “T” dois, traço três (20T2-3), Avenida Armando Tivane, nº 466, no vigésimo andar 

(20), fracção autónoma, designada pela letra 20T2-3, situado na cidade de Maputo, KaMpfumu.

Este prédio acha-se inscrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, sob o 

número oitenta e oito mil, oitocentos e dezanove (88 819) a folhas noventa e um (91) do livro G 

barra cento e trinta e seis (G/136), a favor de PAULO AUADE JÚNIOR.

As propostas devem mencionar preço superior a 14 052 000,00MT (catorze milhões e cinquenta 
e dois mil meticais), correspondente ao valor da avaliação para o princípio do pagamento da 

dívida e custas judiciais prováveis.

No dia 16 de Setembro de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, sita na 

Av. 25 de Setembro, Prédio Macau, nº 916, 4º andar, cidade de Maputo, proceder-se-á a venda do 

imóvel acima descrito por meio de propostas em carta fechada.

O imóvel poderá ser visitado na Avenida Armando Tivane, nº 466, vigésimo andar (20), cidade 

de Maputo, na posse do fiel depositário, o Sr. Paulo Raimundo, durante as horas normais de 

expediente.

Maputo, aos 2 de Agosto de 2022

A Ajudante de Escrivão

Mariza Anica António Rosa

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
Projecto ID N.º P163989

D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial, está a 
implementar o Projecto de Desenvolvimento Urbano e Descentralização (PDUL) que 
está a beneficiar 22 Municípios das Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O 
Objectivo de Desenvolvimento do Projecto é “Fortalecer o desempenho institucional e 
prover melhores infra-estruturas e serviços às entidades locais participantes.”

2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interessados, 
qualificados e elegíveis para as seguintes posições:

Código Posição Perfil Mínimo Desejado

MZ-MAEFP-
293543-CS-INDV

ESPECIALISTA EM 
FINANÇAS PÚBLICAS E 
DESCENTRALIZAÇÃO

•	 Mestrado e/ou doutoramento de 

preferência nas áreas de Finanças Públicas, 

Economia, Gestão, Direito Tributário, 

Fiscalidade

•	 Mínimo de 15 anos de experiência 

comprovada em trabalhos relacionados 

com as reformas de descentralização, 

municipalização, ou governação 

descentralizada

MZ-MAEFP-
293696-CS-INDV

ESPECIALISTA NA ÁREA 
ADMINISTRATIVA

•	 Mestre e ou doutoramento em Direito com 

enfoque em Direito Administrativo, Direito 

Fiscal, Municipalização e Governação Local 

Descentralizada;

•	 Minimo de 15 anos de experiência 

comprovada em trabalhos relacionados 

com as reformas de descentralização, 

municipalização, e governação local 

descentralizada

3. Atenção especial aos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 
e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial 
de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a 
política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

4. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de Consultores 
Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de Procurement, 
Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do Banco Mundial                                                      
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/
brief/procurement-new-framework#framework, regime especial, conjugados o 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado.

5. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão solicitar o 
envio para o email abaixo indicado ou baixar na pagina website: 

 www.pdul.gov.mz/anuncios. As manifestações de interesse deverão ser   submetidos  
por email ou em envelope para o endereço abaixo até ao dia 15 de Agosto de 2022, 
pelas 12.00 horas.

Ministério da Administração Estatal e Função Publica
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local

Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61

Email: procurement@pdul.gov.mz  /  ancha.nghulele@pdul.gov.mz

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Concurso Público N.º05/CMVM/UGEA/PASP/2022                                                      

Aquisição de Material e Equipamento de Limpeza

De acordo com Art. 33, nº 3, alínea d) 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 

acima foi adjudicado à empresa:

Designação Concorrente
Valor Incluindo 

IVA 
Classificação

Aquisição de material e 

equipamento de limpeza
SERVICOP, LDA 749.654,10MT 1º Classificado

Mandlakazi, aos 4 de Agosto de 2022

A Presidente

Maria Helena José Correia Langa

(Tec. Sup. Gest. Emp. N1)

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

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

Nos termos do nº 1, Art.º61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/16, de 8 
de Março, comunica-se a V.Excias o cancelamento de concurso publicado no jornal “Notícias” 
nos dias 28 e 29 de Julho de ano em curso, pelo facto dos concorrentes do mesmo não 
terem reunido requisitos, de acordo com o caderno de encargo. Vide o quadro seguinte:

  Concurso  Objecto do 
concurso Modalidade 

de   concurso
Alvará

Data, Hora 
e Local de 

Abertura do 
concurso

Garantia      
Provisória 

Concurso 
Limitado nº 

OM-05/ CMM/
ADMNH/S/2022 

Aquisição de 

Material de 

Limpeza

Concurso      
Limitado 

Alvará 
Compatível 

com Objecto da 
Contratada        

Data: 7/7/2022

Entrega: 11.00 

Abertura: 11.15  
Sala de Reuniões 

       N/A
             

         
Para mais informações contacte Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu

Administraçao do Distrito Municipal de Nhlamankulu,, irmãos Ruby,  nº 57  Maputo
6958

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOÃO ALFINETE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia três de Agosto de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas dezoito e 
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e dois, traço “B”, da Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções 
Notariais, perante mim, MARINELA EDITE DA SILVA MULHOVO, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta 
Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOÃO ALFINETE, de então quarenta anos de idade, natural de 
Quelimane, no estado que era de solteiro, com última residência habitual na República da África do Sul, filho de pai incógnito e de Efigénia João, 
sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: EFIGÉNIA SALMATE JOÃO ALFINETE, solteira, maior, natural 
de Quelimane, SATAR JOÃO ALFINETE, solteiro, maior, natural de Pemba e SALAS JOÃO ALFINETE, solteiro, maior, natural de Pemba, todos 
residentes na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

A Notária Superior
(Ilegível) 6996

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE NAMPULA
SEGUNDA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA SEGUNDA CLASSE DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIANA DE ANDRADE

247

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e sete de Julho do ano dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas cinquenta e cinco a folhas cinquenta e seis verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número “A”, traço três, a cargo de HELMANO ARÃO MANUEL MACUAPA, Conservador e Notário 
Superior, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual: ANCHABAI RAMJAN 
ALI CASSAM, MOMADE RAMJAN ALI CASSAM, FÁTIMA RAMUJAN ALI CASSAMO, AMINA RAMJAN 
ALI CASSAM, RUQUIA RAMJAN ALI CASSAM, AGIRA RAMJAN ALI CASSAM e HAIDO RAMJAN ALI, 
foram declarados únicos e universais herdeiros de MARIANA DE ANDRADE, com última residência em 

Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da última vontade.

Está Conforme
Segunda Conservatória de Nampula, aos quatro dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois.

O Conservador
Helmano Arão Manuel Macuapa

(Conservador e Notário Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, citando os credores desconhecidos 
dos executados: COMPLEXO PANTANAL DE INVESTIMENTOS, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, JOÃO NOVO MURRIANE e CLÁUDIA 
IRACEMA BARBOSA FRANCISCO MASSINGUE, todos com último 
endereço conhecido na cidade de Inhambane, bairro de Muelé, província 
de Inhambane, para, no prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos 
reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos pelo produto 
do bem imóvel penhorado, de que tenham garantia real, nos termos 
do disposto no artigo 864º, nº 1 do Código do Processo Civil, sobre o 
seguinte imóvel:

Verba nº1
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial e Notariado de 
Inhambane, sob o número 8013 a fls. 48, do livro B/19, inscrito sob o nº 
8230 a fls. 2, do livro G/14, a favor do executado João Novo Murrine.
Que tem como fiel depositário do imóvel penhorado o senhor Arnaldo 
Justino Buque, funcionário da exequente GAPI-Sociedade de 
Investimentos, SA, nesta cidade de Maputo, nos Autos de Execução 
Ordinária nº 230/2019-P, movidos pela exequente GAPI-SOCIEDADE 
DE INVESTIMENTOS, SA.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022
O Escrivão de Direito

Rafael Enoque
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme 6965

Nº do 
concurso

Objecto do concurso
Data e hora-limite               

da entrega de propostas
Data e hora de abertura 

das propostas

01/SN/2022 Fornecimento de água mineral 15/8/2022 às 8.30 horas 15/8/2022 às 9.00 horas

02/SN/2022
Fornecimento de água potável com 

camião cisterna 15/8/2022 às 9.30 horas 15/8/2022 às 10.00 horas

03/SN/2022
Prestação de serviços de Despacho 

Aduaneiro
15/8/2022 às 10.30 horas 15/8/2022 às 11.00 horas

04/SN/2022
Prestação de serviços de segurança para 

Delegação da Beira 
15/8/2022 às 10.30 horas 15/8/2022 às 11.00 horas

05/SN/2022
Prestação de serviço de transporte de 

carga da sede para províncias
15/8/2022 às 11.30 horas 15/8/2022 às 12.00 horas

06/SN/2022
Fornecimento de produtos alimentares e 

de higiene
15/8/2022 às 12.30 horas 15/8/2022 às 13.00 horas

07/SN/2022
Fornecimento de uniforme e material de 

protecção
15/8/2022 às 13.30 horas 15/8/2022 às 14.00 horas

08/SN/2022 Fornecimento de material eléctrico 15/8/2022 às 14.30 horas 15/8/2022 às 15.00 horas

09/SN/2022
Fornecimento de material de prevenção e 

protecção contra Covid-19
15/8/2022 às 8.30 horas 15/8/2022 às 9.00 horas

10/SN/2022
Reparação e manutenção de aparelhos de 

frio
15/8/2022 às 9.30 horas 15/8/2022 às 10.00 horas

11/SN/2022
Prestação de serviços de manutenção 

predial
15/8/2022 às 10.30 horas 15/8/2022 às 11.00 horas

12/SN/2022 Fornecimento de rolos de fio de sisal 15/8/2022 às 11.30 horas 15/8/2022 às 12.00 horas
13/SN/2022 Fornecimento de lubrificantes industriais 15/8/2022 às 12.30 horas 15/8/2022 às 13.00 horas

14/SN/2022
Fornecimento de material pneumático e 

hidráulico
16/8/2022 às 8.30 horas 16/8/2022 às 9.00 horas

15/SN/2022 Manutenção de equipamento eléctrico 16/8/2022 às 9.30 horas 16/8/2022 às 10.00 horas
16/SN/2022 Consumíveis gráficos- Lote I 16/8/2022 às 10.30 horas 16/8/2022 às 11.00 horas
17/SN/2022 Consumíveis gráficos - Lotes II e III 16/8/2022 às 11.30 horas 16/8/2022 às 12.00 horas

18/SN/2022
Prestação de serviços de segurança 

patrimonial na Sede e Unidade Gráfica na 
Matola 

16/8/2022 às 12.30 horas 16/8/2022 às 13.00 horas

19/SN/2022 Fornecimento de material de escritório 17/8/2022 às 8.30horas 17/8/2022 às 9.00 horas

20/SN/2022
Fornecimento de consumíveis 

informáticos 17/8/2022 às 10.00 horas 17/8/2022 às 10.30 horas

21/SN/2022
Serviços de limpeza e gestão de resíduos 

sólidos na SEDE
17/8/2022 às 11.30 horas 17/8/2022 às 12.00 horas

22/SN/2022
Serviços de limpeza e gestão de resíduos 

sólidos resíduos na Unidade Gráfica 17/8/2022 às 13.00 horas 17/8/2022 às 13.30 horas

1. Os Documentos do concurso estarão disponíveis a partir do dia da publicação deste anúncio. A hora-
final para a entrega das propostas será trinta minutos antes da hora da respectiva abertura, devendo as 
mesmas serem entregues no endereço indicado nos Termos de Referência.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou 
levantá-los no endereço indicado nos Termos de Referência, nas horas normais de expedientes.

3. Para aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1.000,00MT 
(mil meticais) não reembolsável, na conta nº. 294971278 - Millennium BIM - Noticias Netshop - 
NIB: 0001 0000 0029 4971 2785 7 a favor da SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA devendo o respectivo 
comprovativo ser apresentado na Direcção de Administração e Finanças - Departamento de Património 
e Aprovisionamento, sita na Rua do Timor Leste, n.º 58, 1º andar,  PORTA 15 - Maputo, Moçambique e na 
Delegação da Sociedade do Notícias, SA na cidade da Beira, sita na Rua Luís Inácio, n.º 321, R/C-Cidade 
da Beira, para o Concurso de Segurança Patrimonial da Delegação da Beira.

4. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura das mesmas.

5. Não serão aceites propostas enviadas por via electrónica, bem como as que forem entregues fora 
do prazo.

6. As sessões de abertura poderão ser assistidas pelos concorrentes que assim o desejarem.

ANÚNCIO DE CONCURSOS
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sociedade do Notícias, S A

A Sociedade do Notícias, SA, uma empre-
sa do Sector Empresarial do Estado (SEE) 

convida a todas empresas nacionais interes-
sadas e que reúnam condições  de elegibili-

dade a apresentarem propostas seladas para 
os concursos constantes da tabela abaixo:

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

Utentes queixam-se de mau 
atendimento nos hospitais
HUMANIZAR o atendimento hospi-
talar é um cavalo de batalha das au-
toridades sanitárias, que escolheram 
o slogan “O nosso maior valor é a 
vida”, o qual implica maior atenção 

e cuidados redobrados a quem pro-
cura por um profissional do sector. 
Contudo, os utentes das unidades sa-
nitárias em Quelimane queixam-se 
de mau atendimento, sobretudo nos 

horários de troca de turnos. 
O “Notícias” escalou três uni-

dades sanitárias, nomeadamente os 
centros de saúde 17 de Setembro, Mi-
cajune e Coalane.

ZINHA Cosme, 24 anos, lamentou a lentidão no aten-
dimento no Centro de Saúde 17 de Setembro, apesar de 
reconhecer que o trabalho de triagem precisa de muita 
atenção do profissional de saúde.

Indicou que nalgumas situações os técnicos ficam 
mais tempo ao telemóvel do que a atender os doentes. 

ARLINDO Figueiredo, de 34 anos, residente em Micajune, afirma 
que nem sempre nota o mau atendimento nos hospitais, apesar 
das longas filas que se registam. Contou que tem um familiar in-
ternado num dos hospitais e está a ser bem atendido. 

Reconheceu o esforço que o sector da Saúde tem feito, ha-
vendo, no entanto, muito por melhorar, como a falta de medica-
mentos nas farmácias, num contexto em que as pessoas não têm 
dinheiro para comprar nas  privadas.

Lisa Bernardo, que encontrámos no Centro de Saúde 17 de 
Setembro, disse que os gestores das unidades sanitárias são 
responsáveis pelo mau atendimento aos doentes. Disse que 
já assistiu a situações de confronto entre um agente de saúde 
e um cidadão que procurava ajuda, sendo que a este foi dito 
pura e simplesmente para ir queixar onde quisesse porque 
“aqui é meu sector e sei o que estou a fazer”. 

JOÃO de Coalane disse, por seu turno,  que os agentes de saúde as-
sim como os que procuram estes serviços merecem boas condições 
para um ambiente de harmonia entre eles.

Apelou aos profissionais de saúde para terem mais paciência 
com os pacientes, tal como como qualquer outro técnico que tra-
balha com pessoas. “É um trabalho difícil, mas precisam de fazê-
-lo com muito profissionalismo. A falta de profissionais de saúde é 
uma das causas das longas filas de espera que vemos nas consultas 
externas”, apontou.

Zinha Cosme

Lisa Bernardo

Arlindo Figueiredo

Lucas João

S
ETE novos sistemas de 
abastecimento de água 
estão em construção nas 
localidades e postos ad-
ministrativos de igual 

número de distritos da provín-
cia da Zambézia, visando au-
mentar o acesso à água tratada 
e fortalecer o capital humano. 

As infra-estruturas deverão 
servir a cerca de dois milhões 
de pessoas, que vão melhorar 
as suas condições de vida e su-
prir necessidades diárias. 

Estes dados foram torna-
dos públicos ontem, em Que-
limane, pelo governador da 
Zambézia, Pio Matos, na nona 
sessão ordinária da Assembleia 
Provincial, que termina hoje.

A sessão tem como agenda 
o reajustamento do Plano e Or-
çamento do Conselho Executi-
vo para o próximo ano. 

Matos disse que o Governo 
e parceiros estão a mobilizar 
recursos para construir mais 
fontes de água, unidades sani-
tárias, escolas e apoiar a produ-
ção agrícola. 

É neste quadro que foram 
inaugurados recentemente 
dois sistemas de abastecimen-
to de água na vila de Errego, em 
Ile, e Mucelo, em Nicoadala. 

Além de sistemas de abas-
tecimento de água, foram ain-
da inaugurados, no primeiro 
semestre deste ano, uma escola 
primária completa, no povoa-
do de Rovuma, em Derre, e um 
centro de saúde em Ile. 

Matos disse ainda que o 
Executivo está a cumprir o seu 
plano, apesar das adversidades 
ditadas pela conjuntura inter-
nacional e desastres naturais. 

No arranque dos trabalhos, 
as bancadas da Frelimo e da 

Mais pessoas com 
acesso à água tratada

Água potável vai chegar a mais pessoas

Renamo enalteceram a pronta 
resposta comunitária na re-
construção pós-ciclones Ana e 
Gombe. 

No entanto, lamentaram 
o facto de muitas estradas 
que dão acesso aos principais 
centros de produção agrícola 

e pesqueira estarem ainda in-
transitáveis, o que dificulta o 
escoamento da produção e co-
mercialização. 

PROJECTOS-ÂNCORA como 
o Porto de Águas Profundas 
de Macuse, linha férrea Chi-
tima-Macuse e ainda a ope-
racionalização da Zona Eco-
nómica Especial de Mocuba 
podem contribuir em larga 
medida para a absorção da 
mão-de-obra e reduzir con-
sideravelmente os níveis de 
pobreza.

O académico e antigo 
presidente do Conselho de 
Administração do Corre-
dor de Desenvolvimento da 
Zambézia (CODIZA), Abdul 
Carimo, disse que o Governo 
e outros actores de desenvol-
vimento devem prestar maior 
atenção aos investimentos na 
província da Zambézia. 

Para Carimo, nenhum 
investidor pode apostar sem 
que haja infra-estruturas de 
suporte à economia em con-
dições, nomeadamente uma 
rede de estradas que permita 
transitabilidade todo o ano, 
além de energia de qualidade 
para os centros de produção.

Falando há dias a jorna-

SEGUNDO EX-PCA DA CODIZA

Projectos-âncora deverão
dinamizar economia local

listas em Quelimane sobre 
o actual estágio do Porto de 
Macuse, Abdul Carimo disse 
que não está neste momento 
na CODIZA, mas tem vindo 
a acompanhar com bastante 
interesse o assunto.

Segundo o entrevistado, 

há dois anos, os sócios maio-
ritários, nomeadamente os 
grupos indiano e tailandês, 
vêm discutindo o assunto, 
sendo que a parte mais inte-
ressada é a indiana, para es-
coar o carvão de Tete.

Carimo disse que as estra-

Abdul Carimo

O  REPATRIAMENTO das cerca 
de 1600 famílias moçambica-
nas que foram parar a Nsange, 
Malawi, depois dos ciclones 
Ana e Gombe, foi concluído 
há duas semanas, estando a 
reconstruir paulatinamente 
o que foi destruído no posto 
administrativo de Chire, em 
Morrumbala, Zambézia.

Na verdade, o repatria-
mento cobriu apenas 800 fa-
mílias, ou seja, metade dos 
deslocados. É que, devido 
à fome e uma vez as chuvas 
terem abrandado, há as que 
preferiram retornar pelos seus 
próprios meios às suas ori-
gens, onde se vão reerguendo.

Entretanto, o mau esta-
do da estrada Milange-Chire, 
com 160 quilómetros, levou a 
secretária de Estado da Zam-
bézia, Judith Mussácula, a 
interromper a deslocação ao 
posto administrativo de Chi-
re, onde ia transmitir solida-
riedade, conforto e lançar o 
processo de reconstrução das 
aldeias após o retorno do Ma-
lawi.

O delegado da Adminis-
tração Nacional de Estradas 
da Zambézia disse que os pro-
jectos de reabilitação e cons-
trução de estradas e pontes 
deverão ter em conta a nova 
realidade imposta pelas mu-

danças climáticas.
Jorge Govanhica disse a 

jornalistas que o troço será 
reabilitado no primeiro tri-
mestre de 2023, no contex-
to do programa “Promove 
Transporte”, que vai cobrir 
as províncias da Zambézia e 
Nampula, num investimento 
global de 124 milhões de euros 
(7,9 mil milhões de meticais).

Apontou que uma equipa 
do Ministério das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos e da Ordem dos En-
genheiros fez levantamento 
dos estragos causados pelos 
ciclones Ana e Gombe, tendo 
concluído que a capacidade 

de vazão de algumas infra-es-
truturas hidráulicas é muito 
limitada e incompatível com 
os efeitos dos eventos calami-
tosos.

O delegado da Adminis-
tração Nacional de Estradas 
disse que os critérios a ob-
servar deverão ser níveis de 
pluviosidade, capacidade de 
vazamento e a reanálise dos 
caudais dos rios. Jorge Go-
vanhica indicou, a título de 
exemplo, o rio Elije, em Ni-
coadala, que cortou a Estrada 
Nacional Número 1 (N1), uma 
infra-estrutura que está ultra-
passada porque foi construída 
na década setenta.

A AUTORIDADE Tributária de Mo-
çambique (AT) espera arrecadar, até 
ao fim deste ano, 2,4 mil milhões de 
meticais de receita para o Estado. 

Até ao primeiro semestre tinham 
sido arrecadados 1,4 mil milhões de 
meticais, o que corresponde uma 
realização acima de cinquenta por 
cento. 

O delegado provincial da AT da 
Zambézia, Ambrósio Orrubale, disse 
há dias, em Quelimane, em confe-
rência de imprensa, que a meta atri-

buída de colectar 2,4 mil milhões de 
meticais será concretizada. 

Falando por ocasião do balanço 
do primeiro semestre da instituição,  
Orrubale disse que a meta corres-
ponde a um crescimento de 7,24 por 
cento em relação a 2021,  em que ti-
nha sido fixada em 2,2 mil milhões de 
meticais. 

Referiu que, da receita arrecada 
no primeiro semestre deste ano, 1,1 
milhões provêm de impostos inter-
nos e mais de 96 mil meticais do co-

mércio externo (alfândegas), o cor-
respondente a uma comparticipação 
na cobrança de 92 e 8 por cento, res-
pectivamente. 

O desafio da instituição para 
concretizar o plano de receita passa 
também por identificar sujeitos pas-
sivos faltosos, efectuar liquidações 
oficiosas, o relaxe das dívidas e re-
duzir os processos pendentes em juí-
zo, intensificar a fiscalização, visitar 
empresas com benefícios fiscais, en-
tre outras.

Concluído repatriamento 
de deslocados no Malawi

AT projecta cobrar 
2,4 mil milhões de meticais 

das são as veias por onde cir-
cula a economia e, quando não 
se tem estradas em condições, 
corre-se o risco de um ma-
rasmo económico. Defendeu 
que as estradas, energia e te-
lecomunicações são incentivos 
cruciais para relançar a econo-
mia da província da Zambézia. 

As condições de transita-
bilidade na Zambézia come-
çaram a deteriorar-se após 
as chuvas que resultaram nas 
cheias do rio Licungo em 2015.

Embora houvesse trânsito 
para alguns distritos e locali-
dades, a maior parte da rede 
viária ficou afectada, impedin-
do o escoamento de exceden-
tes. 

Os temporais Ana e Gom-
be, este ano, vieram piorar o 
quadro ao destruírem os re-
cursos de sobrevivência da po-
pulação. 

De acordo ainda com Ca-
rimo, Zambézia carece de 
grandes investimentos para 
dinamizar a economia e trans-
formar o potencial de recursos 
naturais em riqueza real.

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

AVALIANDO pelos termos linguísticos, 

agressivos, com que a liderança chinesa rea-

giu antes e principalmente depois da visita 

claramente provocatória e desafiadora efec-

tuada terça-feira última, pela Presidente do 
Parlamento norte-americano, Nancy Pelosi, a 
Taiwan é muito certo que Beijing retalie nos 

próximos tempos, não sendo de excluir a for-
ça militar para reunificar a província insular 
chinesa.

A visita nunca chegou a ser oficialmente 
anunciada por Washington. Usou-se  a im-

prensa ocidental como mensageira não oficial 
para fazer a sua pré-noticiação, como parte do 
périplo que Pelosi efectuaria por alguns países 
asiáticos.

O que poderá forçar a China a abando-

nar a prolongada opção por uma reunificação 
pacífica recorrendo à força militar é que está 
a ficar cada vez mais claro que os Estados 
Unidos da América (EUA) estão, de facto, a 
transformar Taiwan em sua base militar mais 
próxima da parte continental chinesa, à seme-

lhança do que Washington vinha tentando, ao 

usar a Ucrânia como sua base militar mais 
próxima da Rússia. Washington queria trans-
formar Kiev num novo membro da Organi-
zação do Tratado Atlântico Norte (OTAN), 
uma pretensão que precipitou Moscovo a 

desencadear a decorrente “Operação Militar 

Especial”  contra Kiev, desde 24 de Fevereiro.
Para quem conhece a seriedade com que 

a liderança chinesa trata os assuntos que me-

xem com o seu país e muito mais com os seus 

interesses, mormente a sua soberania, sabe 
que Beijing fará tudo o que estiver ao seu al-
cance para a defesa e, neste caso, para reuni-
ficar cedo ou tarde Taiwan. Tal facto poderá 
ser à força, porque a hipótese da via pacífica 
começa a ser remota, a avaliar pelo que Pelosi 
disse na última terça-feira, após a sua chegada 
a Taipé, capital daquela ilha.

A história milenar da China prova que 
este país nunca deixa nada impune, tal como 

se viu quando Washington orquestrou em 

2018 a detenção, pelo Canadá, da herdeira da 
gigante tecnológica chinesa Huawei, Meng 

Wanzhou. Logo a seguir, Beijing acusou dois 
canadenses de serem espiões, nomeadamente 

Michael Kovrig e Michael Spavor, tendo sido 
imediatamente presos na China.

A pretensão de Washington, de fazer 
desta ilha chinesa sua base mais próxima da 
parte continental, ficou evidente quando Pe-

losi vincou, alto e em bom tom, que ela e a 
sua delegação se deslocaram a Taiwan para 

deixar “inequivocamente” claro que os EUA 
não “abandonariam” nunca a ilha.

Nas vésperas desta deslocação, os presi-

dentes Xi Jinping e Joe Biden tiveram uma 

longa conversa telefónica, em que o líder 
chinês advertiu o homólogo norte-americano 

que caso Pelosi fosse a Taiwan seria o mesmo 
que os EUA ‘’brincarem com o fogo’’ e que 
o melhor seria ela não o fazer. Pelosi foi con-

tra estas advertências numa clara provocação 

e desafio de quem se julga mais poderoso, o 
que, de facto, não o é.  Até porque em caso de 
conflito armado Taiwan nunca vencerá a Chi-
na continental mesmo que os EUA se juntem 
militarmente a Taipé.

Na falácia que proferiu, poucas horas de-

pois de chegar a Taipé, Pelosi reiterou que 
“há quarenta e três anos, os Estados Uni-
dos fizeram uma promessa de sempre estar 
com Taiwan... hoje a nossa delegação veio 

a Taiwan para deixar inequivocamente claro 

que não abandonaremos o nosso compromis-
so com Taiwan”, disse Pelosi, referindo-se à 
Lei de Relações entre Taiwan e os EUA.

Taiwan tem sido desde então um dos pon-

tos que tem escaldado as relações da China 
com os EUA nos últimos anos, com Washing-

ton mantendo-se na corda bamba diplomática, 
ao prometer a Beijing o que não tem cumpri-

do. Os EUA dizem apenas publicamente que 
não reconhecem Taiwan como um país inde-

pendente e muito menos soberano mas, em 
surdina, lidam com a ilha como uma nação 

independente, inimiga da China continental, 
e até atribuem-na as armas sofisticadas sob 
protesto de vender quando, na verdade, as en-

tregam de borla, como sua base militar. Mas 
já não dão armas a outros povos, que de facto 
travam uma luta genuína e legitima pela sua 

independência e soberania, como é o caso da 
Palestina que há quase 100 anos é dizimada 
por Israel com armas fornecidas pelos EUA.  

Mesmo Moçambique que neste caso tem 
estado a lutar contra um inimigo que é tam-

bém inimigo dos EUA, os jihadistas quem 
têm decapitado civis em Cabo Delgado, 
Washington nunca deu sequer uma pistola ao 

exército moçambicano. 
Oficialmente os EUA apregoam a chama-

da política de “Uma China” – que deveria ser a 
pedra angular no relacionamento diplomático 

entre os dois países, princípio através do qual 

se reconhece apenas um só Governo chinês, 

sediado em Beijing e com quem tem laços 

formais. Não com Taiwan. Mas Washington 
mantém uma relação “amistosa e robusta não 
oficial” com Taipé, o que é uma contradição e 
até uma aberração diplomática. O mais grave 
é que tal relacionamento inclui a atribuição 
de equipamento bélico para Taiwan, com a 
alegação de que é para se defender, como se 
alguma vez Beijing não desse primazia a uma 
reunificação pacífica.

Como Beijing já havia anunciado que o 
seu exército não iria assistir impávida e serena 

a esta visita provocatória de Pelosi a Taiwan, 
pouco antes do avião que a transportou a Taí-

pé aterrar, 21 jactos de guerra chineses sobre-

voaram o espaço aéreo taiwanês, numa clara 

demonstração de que Beijing considera de 

facto tal espaço como parte intrínseca do seu 
país e que não precisa de autorização para lá 
enviar os seus meios bélicos.

Já depois do começo da visita, Beijing 

iniciou grandes manobras militares em re-

dor daquela ilha, o que pode ser interpretado 

como prenúncio duma guerra que provavel-
mente será desencadeada para a reunificação 
à força da província. É preciso tomar em con-

sideração o aviso de Xi, de que aquela visita 

equivale a “brincar com o fogo”, neste caso 
com as armas do poderoso exército chinês. 

Tais manobras começaram uma hora após a 
chegada de Pelosi, tendo a China anunciado 
que o Exército de Libertação Popular realiza-

ria uma série de exercícios militares de fogo 
real no ar e no mar ao redor de Taiwan no final 
desta semana – e fez questão de alertar que 
os navios e aeronaves civis não deviam entrar 

nas áreas onde se realizariam.
Mas há tantas outras medidas que Beijing 

já está a tomar para “castigar” Taipé, se não 
vejamos:

1. Condenação a nível diplomático.
2. Realização de massivas manobras à 

volta daquela ilha com disparos de foguetes 
incluindo mísseis potencialmente capazes de 
transportar ogivas nucleares, mas até agora 

sem ogivas nucleares.

 3. Bloqueio parcial da ilha através das zo-

nas de manobras militares que se vão prolon-

gar até  pelo menos 8 deste Agosto.
 4. Instruções a companhias aéreas estran-

geiras para não voarem no espaço aéreo de 

Taiwan.

 5. Suspensão do projecto de fábrica de 
baterias CATL de 5 mil milhões de dólares, 
que criaria 10.000 empregos nos EUA.

 6. Embargo no fornecimento de areia na-

tural a Taiwan (que é utilizada para a produ-

ção de cimento e vidro).
 8. Suspensão das importações de Taiwan 

para a China de dois tipos de peixe e citrinos.
9. Proibição das empresas chinesas de 

cooperarem com a Taiwan Democracy Fou-

ndation e a Taiwan International Foundation 
for International Cooperation and Develop-

ment.

10. É de esperar que a principal resposta 
da China esteja no plano económico. Mas, em 
geral, é óbvio que os acontecimentos actuais 
aproximaram Taiwan a uma guerra eminente. 

Tudo isto é o começo de uma “novela” cujo 
fim se mantém uma incógnita.

Pelosi em Taiwan:
visita que pode
precipitar a China
a recorrer à força

ALFREDO J. A. GAMITO E AMADE CASIMI-

RO NACIR

UMA nota explicativa da importância das alianças se 

mostra pertinente. Segundo Silva (2012), existem três 
principais motivações que levam um Estado a formar 
uma aliança: (1) porque se apercebe que não conseguirá 
alcançar os seus objectivos sem ajuda externa, (2) por-
que se apercebe que os seus objectivos serão alcançados 
mais rápido e eficazmente com a ajuda externa ou (3) 
porque embora possua os meios para alcançar os seus 
objectivos, não está disposto a suportar os custos exces-

sivos desta iniciativa.

De novo, chamemos o contexto. NATO surge como 

uma resposta à “ameaça” socialista, i.e., à esfera de in-

fluência soviética. Em 1948, Bélgica, França, Luxem-

burgo Holanda e Reino Unido expandiram a já existente 
aliança entre Reino Unido e França (resquícios da En-

tente Cordiale) aos países Benelux (Bélgica, Holanda – 
Netherlands, Luxemburgo). Esta aliança tinha em conta 
uma eventual agressão da URSS. De outro lado, EUA, 
Canada e Reino Unido estavam a negociar secretamente 
para um acordo com os mesmos fins. Então, juntaram-

-se todos esses e mais alguns países para criar a NATO. 

Assim, a 4 de Abril de 1949, em Washington, assinou-se 
o acordo que cria a NATO. Contam-se os seguintes en-

tre os Estados fundadores: Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Norue-

ga, Portugal, Reino Unido e EUA. Depois integraram a 
organização militar, Grécia e Turquia (em 1952), Alema-

nha Ocidental (em 1955) e Espanha (em 1982), durante 
a guerra fria. Depois da queda do socialismo na URSS, 
da implosão do império soviético e do renascimento da 

Europa Central para o protagonismo histórico, a euro-

peização da defesa perdeu os constrangimentos estrutu-

rais que derivam da bipolarização (Moreira,2014).
Foquemos-nos mais na NATO. Ao primeiro Secretá-

rio-geral da NATO são creditadas as seguintes palavras, 

como objectivos principais da NATO: “keep the Soviet 

Union out, the Americans in, and the Germans down”, 
isso é, “manter a União Soviética fora, os Estados Uni-
dos dentro, os alemães por baixo”. O acto constitutivo da 
NATO compreende 14 artigos. E em geral, os artigos in-

dicam: não entrar em guerra mutuamente, promover ins-

tituições democráticas e colaboração económica; resistir 
o desejo de invadir outro território e respeitar o território 

e autonomia de cada um dos membros (NATO, 2021). 
Entretanto, existe um artigo emblemático, trata-se do 

artigo 5 – pacto de defesa mútua. Este artigo considera 
que um ataque contra um dos países membros vai ser 
considerado como ataque contra todos. Da semelhan-

ça com o Pacto de Varsóvia. Entretanto, o artigo 5 foi 
apenas uma vez mencionado como Casus belli (acto ou 

causa para guerra), aquando dos ataques terroristas de 11 
de Setembro, contra os EUA. 

As palavras do primeiro Secretário-Geral da NATO, 
Hastings Lionel Ismay, que era britânico, demonstram a 

preponderância dos EUA na NATO. E os mais cépticos 
às acções americanas podem considerar que a NATO 
tem funcionado como uma espécie de peão no jogo po-

lítico e militar internacional, estando os EUA a usar essa 
aliança para aumentar sua influência militar no continen-

te europeu.

E essa consideração faz força quando percebemos 
que as alianças militares têm causado situações de de-

pendência militar, tal como considera Silva (2012). Isso 
porque as alianças muitas vezes permitem o estabele-

cimento de bases militares; o envolvimento no treino 
e na orientação das forças armadas e o fornecimento 
de armamento e peças sobressalentes. E para o caso 
da NATO, os EUA são dos maiores provedores desses 
serviços para os europeus, basta lembrar as ameaças do 
anterior presidente americano, Donald Trump, de exigir 

pagamento dos europeus pelo esforço norte-americano 
para a segurança dos primeiros. In fine, é possível ago-

ra perceber que no âmbito militar, duas organizações 
criavam o equilíbrio do poder entre os blocos, durante 
a guerra fria, o Pacto de Varsóvia e a NATO. A primei-
ra liderada pela URSS e a segunda liderada pelos EUA. 
Uma deixou de existir com o fim da guerra fria – a queda 
do murro de Berlim e a dissolução da URSS. A outra 
não apenas continuou, como tem estado a se expandir, 

ou alargar-se com a integração da Albânia e Croácia, em 
2009; Montenegro, em 2017 e Macedónia do Norte em 
2020 (NATO, 2021). Eis todo o anacronismo que circun-

da a existência da NATO.

NATO: uma organização 
historicamente anacrónica (Concl.)

LBERTO EZEQUIAS

CHIRINDZANE

A POPULAÇÃO do recém criado distri-
to de Limpopo, província de Gaza, clama 
pela implantação de uma instituição ban-

cária, bombas de combustível e outros 
serviços básicos, de modo a aproximar 
cada vez mais os serviços essenciais aos 
cidadãos.

Com a reestruturação da divisão ad-

ministrativa e consequente criação deste 

distrito em 2016, à luz da Lei 3/2016, 
de 6 de Maio, os cidadãos ficaram des-

providos destes serviços na sua área de 

jurisdição.

Por ser atravessado pela Estrada Na-

cional número Um (EN1) e com cerca de 
153.000 habitantes augura-se um rápido 
desenvolvimento no campo de infra-es-

truturas, mas a realidade no terreno mos-

tra que ainda há um longo caminho por 

percorrer. 

O banco podia impulsionar o desen-

volvimento desta região, assim como as 

bombas de  combustível. Na verdade, 
não faz sentido um automobilista gastar 
cinco litros de combustível para ir abas-

tecer 15 litros na cidade de Xai-Xai ou 
levantar 5000 MT na ATM. Por outras 

palavras equivale a dizer que se perde 
muito tempo e dinheiro sem necessidade.

Não dirijo a carta especificamen-

te a alguém, mas acredito que quem de 

direito tomará conhecimento da minha 

inquietação e, na medida do que lhe for 
possível, tudo fará para a alocação des-

tes e de outros serviços ao nosso maravi-

lhoso distrito, para o bem estar dos seus 
habitantes.

Limpopo clama por banco 
e bombas de combustível

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

A 
FLORESTA de miombo 
está a resistir ao abate 
ilegal de madeira, mas 
deve ser preservada 
através da adopção de 

medidas de maneio sustentá-
vel.  

Este posicionamento foi 
defendido ontem pela Minis-
tra da Terra e Ambiente, Ivete 
Maibaze, durante a Conferên-
cia Regional de Miombo, rea-
lizada sob o lema “Por Uma 
Gestão Sustentável e Integrada 
do Miombo na Construção de 
Resiliência às Mudanças Cli-
máticas e Protecção do Grande 
Zambeze”. 

Segundo a ministra, este 
ecossistema deve ser preser-
vado, porque constitui uma 
referência para Moçambique e 
para África, e por causa da sua 
especificidade é preciso que os 
países garantam grandes in-
vestimentos para o seu maneio 
sustentável. 

Ivete Maibaze explicou que 
o lema escolhido foi associado à 
protecção da bacia do rio Zam-
beze, como forma de promo-
ver a sua preservação, porque 
alguns fertilizantes usados na 
agricultura podem afectar o rio 
e algumas florestas de miom-
bo, que são sensíveis aos pes-
ticidas. 

“A umbila e chanfuta são 
exemplos de espécies que 
ocorrem nesta floresta. A sua 
madeira é usada para produzir 
diversas mobílias, mas é um 

Floresta de miombo resiste
ao abate ilegal da madeira  

exemplar de difícil trato, por 
isso é preciso ter atenção na 
forma de corte e metodologia 
utilizada no polimento da ma-
deira”, sublinhou. 

Acrescentou que será cria-
do um comité para actualizar 
os dados da extensão da flo-
resta de miombo existente no 
país, porque os últimos núme-

ros são referentes ao ano 2017.     
Por seu turno, Vicente Joa-

quim, secretário de Estado na 
cidade de Maputo, lembrou 
que este ecossistema é im-
portante para a resposta aos 
desafios dos impactos das mu-
danças climáticas e combate à 
erosão.   

“As florestas de miom-

bo são os maiores biomas da 
África Austral e um dos ecos-
sistemas mais importantes do 
mundo, mas que a cada ano 
perde milhares de hectares de-
vido à agricultura e produção 
de energia”, disse.   

O impacto deste desmata-
mento é significativo e se assim 
continuar corre-se o risco de se 

perder uma fonte importante 
de receitas a longo prazo, afir-
mou. 

O dirigente defendeu a ne-
cessidade de identificação de 
estratégias para implementa-
ção de actividades conjuntas, 
ordenadas e integradas para 
sua gestão, monitoria, controlo 
e conservação.  

Ivete Maibaze defende adopção de mais acções para a conservação da floresta de miombo

ELES NA CIÊNCIA

Aprovada utilidade de dois
testes para Covid-19
OS dois testes rápidos avalia-
dos são úteis para melhorar o 
diagnóstico de Covid-19 em 
pessoas com sintomas duran-
te um período de alta trans-
missão, conclui um estudo de 
desempenho de testes de an-
tigénio Standard Q Covid-19 e 
Panbio Covid-19 no diagnós-
tico de SARS-CoV-2, durante 
um período de alta transmissão 
em Moçambique.

Realizado por pesquisa-
dores do Instituto Nacional de 
Saúde (INS), o trabalho, publi-
cado no Jornal científico Diag-
nostic, refere que o teste reco-
mendado para o diagnóstico 
de SARS-CoV-2 é o molecular 
de base laboratorial designado 
PCR, que detecta o material 
genético do vírus. 

Em locais com recursos 
limitados o uso desses testes 
apresentou desafios técnicos, 
como a inexistência de pessoal 
altamente qualificado, falta de 
estrutura laboratorial com-

plexa e longo tempo de espera 
pelos resultados. Os testes rá-
pidos que detectam o vírus são 
uma boa alternativa. O objec-
tivo deste estudo foi de avaliar 
o desempenho de dois testes 
rápidos que detectam o vírus 
causador da Covid-19 durante 
um período de alta transmis-
são.

A metodologia usada con-
sistiu na participação de 1277 
pacientes que buscavam o 
diagnóstico de SARS-CoV-2 
em quatro unidades sanitárias. 
Em cada paciente do estudo  
foram  feitos esfregaços naso-
faringeos para os testes rápido 
e molecular da PCR em tempo 
real para comparação. 

Para o efeito, foram deter-
minadas as variáveis: sensibi-
lidade, especificidade, valores 
preditivos positivos e negati-
vos, taxa de classificação in-
correta e concordância para 
avaliar o desempenho dos tes-
tes rápidos. 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 
A sensibilidade geral do 

teste rápido Panbio Covid-19 
foi de 41,3% (IC 95%: 34,6-
48,4%) e a especificidade foi de 
98,2% (IC 95%: 96,2-99,3%). 
O teste rápido Standard Q teve 
uma sensibilidade e especifici-
dade geral de 45,0% (IC 95%: 
39,9-50,2%) e 97,6% (IC 95%: 
95,3-99,0%), respectivamen-
te. O valor preditivo positivo de 
um teste positivo foi de 93,3% 
e 95,4% para o Panbio e Stan-
dard Q Ag, respectivamente. 
Uma sensibilidade mais alta de 
43,2% e 49,4% foi observada 
em casos sintomáticos para os 
testes rápidos Panbio e Stan-
dard Q Ag, respectivamente.

Foram autores deste estudo 
Nádia Sitoe, Júlia Sambo, Neu-
za Nguenha, Jorfélia Chilaule, 
Imelda Chelene, Osvaldo Lo-
quiha, Chishamiso Mudenyan-
ga, Sofia Viegas, Jane Cunnin-
gham e Ilesh Jani.

Matutuíne com menos casos 
de queimadas descontroladas
O DISTRITO de Matutuíne, 
província de Maputo, regista 
uma redução de casos de quei-
madas descontroladas, facto 
aliado à implementação do 
projecto de gestão dos recursos 
naturais, desde Novembro do 
ano passado.

Trata-se de uma medida 
levada a cabo pelo Governo e 
instituições da sociedade civil 
lideradas pela Rede para Ges-
tão Comunitária de Recursos 
Naturais (REGECOM), visando 
capacitar e organizar a popula-
ção e criar um ambiente de boa 
governação na comunidade e 
melhoramento do uso dos re-
cursos naturais.

Cremildo Matusse e Rosária 
Macicane, líderes das localida-
des de Salamanga e Zitundo, 
indicaram, durante a apresen-
tação oficial dos comités co-
munitários criados pela Rede, 
que desde a introdução do 
projecto, aliado à capacitação 
da comunidade, não se tem 
em memória algum caso de 
queimadas descontroladas, o 
que significa que a população 
já ganhou consciência sobre os 
perigos deste tipo de acções.

“Arrisco em dizer que es-
tamos num momento de quei-
mada descontrolada zero no 
povoado de Gala e isso pode 
se observar ao longo da estra-
da que liga Maputo a Ponta do 
Ouro”, disse Macicane.

Feliciano dos Santos, presi-

dente do Conselho de Direcção 
da Rede, disse que a criação 
deste projecto vem responder 
não só ao problema das quei-
madas descontroladas, mas a 
todos relacionados com a ges-
tão dos recursos naturais e de 
governação comunitária, prin-
cipalmente nas localidades de 
Matchia, Madjedjane, Guengo 
e Gala.

“Observámos que havia 
muitas queimadas descontro-
ladas, venda de terra até nos 
locais de reserva ou conser-
vação, conflitos entre a co-
munidade porque alguns in-
vestidores apoderavam-se de 
espaços sem o consentimento 

da população, negociando so-
mente com os líderes, e o con-
flito homem-fauna bravia, que 
culminava com a destruição de 
culturas nas machambas”, ex-
plicou.

Descreve um ambiente 
de mudanças, uma vez que o 
objectivo da rede é promover 
uma governação comunitária 
transparente, melhor gestão da 
terra e da população  através do 
ordenamento territorial, o que 
vai dividir a terra em espaços 
separados por cada actividade, 
mas também vai trazer a de-
limitação entre os povoados, 
uma vez que até ao momento 
não há clareza sobre os limites.

O combate à caça furtiva 
e abate ilegal de árvores para 
produção de combustíveis le-
nhosos é outra actividade le-
vada a cabo por esta rede, por 
forma a que as espécies exis-
tam e perdurem, para benefi-
ciar as gerações vindouras.

Para o caso da caça furti-
va, a REGECOM assiste mo-
mentos de redução da venda 
de carne nas feiras que acon-
tecem aos domingos, o que 
significa consciência sobre o 
risco do abate dos animais.

“Os recursos naturais 
pertencem a todos e temos 
que conservá-los de forma 
sustentável, para as futuras 

gerações, pois se nós usufruí-
mos deles hoje é porque houve 
quem os preservou no passado 
”, vincou.

Juliana Mwinto, adminis-
tradora do distrito de Matu-
tuíne, saudou a iniciativa, por 
incluir várias organizações em 
prol da conservação dos re-
cursos naturais e boa governa-
ção comunitária.

“Acompanhamos com sa-
tisfação que haverá activida-
des de delimitação do espaço, 
plano de negócio e de terra”, 
disse.

A governante apelou à 
Rede a fortificar as acções por 
forma a que haja uma dinâmi-
ca que atraia as pessoas que vi-
vem no interior do parque, por 
ser um dos grandes desafios do 
distrito.

“Queremos também que 
haja melhor transmissão do 
conhecimento sobre como 
encontrar alternativas para não 
cortar de forma desenfreada 
a lenha, por exemplo, e o que 
fazer no período de veda, que 
o plano de negócio seja mais 
prático e operativo de maneira 
que as comunidades possam 
manejá-lo facilmente, e que se 
use uma parte do orçamento 
para promoção e apoio de acti-
vidades práticas”, disse.

 Para além de Matutuíne, a 
REGECOM opera em Chimani-
mani, em Manica, e Marromeu, 
em Sofala.

Matutuíne mais consciencializada na prevenção de queimadas descontroladas
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Sucessão de catástrofes 
são subexploradas  
A PROBABILIDADE de ocorrência de ca-
tástrofes em cadeia devido ao aquecimento 
global do planeta é “perigosamente subex-
plorada” pela comunidade internacional, 
alertam cientistas num estudo, apelando 
ao mundo para considerar o pior e melhor 
preparar-se.

No artigo, os investigadores afirmam 
que foi feito muito pouco trabalho sobre os 
mecanismos que poderiam conduzir a riscos 
catastróficos e irreversíveis para a humani-
dade como, por exemplo, se os aumentos de 
temperatura forem piores do que o espera-
do ou se eles desencadearem sucessões de 
eventos ainda não previstos.

“Sabemos o mínimo sobre os cenários 
que mais importam”, escreve Luke Kemp do 
Centro para o Estudo do Risco Existencial, 
em Cambridge, no Reino Unido.

À medida que aumenta a investigação 
sobre pontos de ruptura no clima da Terra 
como o derretimento irreversível das calotas 
polares ou a perda da floresta tropical ama-
zónica, aumenta também a necessidade de 
factores de alto risco na modelação climá-
tica, diz Johan Rockström, director do Insti-
tuto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto 
Climático, na Alemanha, e um dos autores 
do estudo.

As vias de desastre não se limitam aos 
impactos directos das altas temperaturas, 

tais como eventos meteorológicos extremos. 
Os efeitos colaterais como crises finan-

ceiras, conflitos e novas epidemias podem 
desencadear mais calamidades e dificultar a 
recuperação de potenciais catástrofes como 
a guerra nuclear”, acrescenta Luke Kemp.

Em resposta, a equipa propõe uma agen-
da de investigação para ajudar os governos 
a combater a fome e subnutrição, eventos 
climáticos extremos, conflitos e doenças 
transmitidas por vectores.

Os autores salientam que os sucessivos 
relatórios científicos dos peritos climáticos 
da Organização das Nações Unidas (ONU) 
concentraram-se principalmente nos efei-
tos projectados de um aquecimento global 
de 1,5-2 graus celsius. Mas as actuais acções 
governamentais estão a colocar a Terra numa 
trajectória de aquecimento de 2,7°C até ao fi-
nal do século, muito longe dos 1,5°C visados 
pelo acordo de Paris de 2015.

Os investigadores calcularam que as zo-
nas de calor extremo com uma temperatura 
média anual superior a 29°C poderiam afec-
tar dois mil milhões de pessoas até 2070.

Estas temperaturas representam um 
grande risco de falhas no sector agrícola de-
vido a secas como a que afecta a Europa Oci-
dental e a ondas de calor semelhantes a que 
atingiu a cultura do trigo na Índia em Março 
e Abril.

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

27Sexta-feira, 5 de Agosto de 2022

PUBLICIDADE

5 de Agosto de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

 “A força de vontade deve ser mais 
forte do que a habilidade”.

- Muhammad Ali (1942- 2016), 

pugilista americano

QUARTO CRESCENTE - É hoje, às 13.06 horas 

00:00- MUSICA

01:10- DEBATE POLITICO

02:10- Á MULHER

02:40- MUSICA

03:30- ENERGIA PARA TODOS

03:35- MUSICA

04:10- LETRAS E SONS

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

09:10- TRIBUNA PARLAMENTAR

10:10- 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- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

13:30- MUSICA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- SOLIDARIEDADE MOCAM-
BIQUE

15:10- ILIMITADO

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

16:30- A VOZ DOS COMBATENTES

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 HISTÓRIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- ESTA SEMANA ACONTECEU

20:30- INFORMATIVO CORONA-
VIRUS

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- E DESPORTO

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, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 08.26 horas, às 
21.07 com 2.80 e 2.90 metros re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 02.32 horas e às 
14.42, com 1.10 e 1.10 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

27/17

VILANKULO

27/15

TETE

31/19

QUELIMANE

28/19

NAMPULA

28/19

PEMBA

28/18
LICHINGA

21/10

BEIRA

25/16

XAI-XAI

28/16

CHIMOIO

29/11

MAPUTO

29/16

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “DIREITO 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 IBRAI-
MO  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

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O FUNDO DE ESTRADAS, FP, convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna os requisitos estabelecidos no Documento do Concurso a 

apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo descriminados: 

Modalidade Objecto do Concurso
Data e hora 

final de entrega 
das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Garantia 
Provisoria

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

16 de Agosto  de 
2022

Hora- 10:45
N/A

22 de Agosto de 
2022

Hora- 10:30
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

15 de Agosto  de 
2022

Hora- 10:45
N/A

19 de Agosto de 
2022

Hora- 10:30
40 diasLote 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 adquiri-los na 
Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga nº170, sobreloja- Cidade do Maputo a partir do dia 04 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.

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 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, 03 de Agosto de 2022

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 
6905

Angoche tem
casa da cultura
O DISTRITO de Angoche, em 
Nampula, conta com uma casa 
da cultura no âmbito dos esfor-
ços do executivo provincial em 
melhorar as condições de tra-
balho dos artistas neste ponto 
do país. 

A infra-estrutura foi recen-
temente inaugurada pelo gover-
nador desta província, Manuel 
Rodrigues, que exigiu que ela 
ocupe um lugar na promoção 
das artes e cultura moçambica-
nas, sobretudo dos jovens.

Manuel Rodrigues orientou 
os gestores da casa a promove-
rem eventos que atraiam a ju-
ventude para as boas práticas, 
livrando-a, deste modo, dos 

maus pensamentos, atitudes e 
comportamentos que os levam à 
perdição como é o caso do con-
sumo de drogas.

Segundo o governante, con-
tribuíram para a instalação da 
Casa Distrital da Cultura de An-
goche os pedidos e reclamações 
de artistas locais, embora o pro-
jecto esteja enquadrado no pla-
no quinquenal do governo local.

Desafiou a direcção a cada 
vez mais apostar na promoção 
de novos talentos em diversas 
áreas, e revelou que a meta do 
executivo da província é colocar 
nove casas de cultura em igual 
número de distritos. Neste mo-
mento já são beneficiários os ar-

tistas de Lalaua e Mogovolas. 
Depois da inauguração, Ma-

nuel Rodrigues ofereceu instru-
mentos musicais à Casa Distri-
tal da Cultura de Angoche para 
apoiarem os artistas locais nas 
suas actuações e formação. 

Ofertou igualmente máqui-
nas de costura às dançarinas de 
tufo, pedindo-as a exaltar mais 
a capulana como um dos marcos 
culturais da província de Nam-
pula. Por seu turno, os artistas 
agradeceram ao gesto do go-
verno provincial e prometeram 
fazer o bom uso do espaço e ins-
trumentos recebidos, elevando 
cada vez mais as artes e cultura 
moçambicanas.

Tufo de Angoche dançado para Manuel Rodrigues

FESTIVAL DA CULTURA DE NAMPULA

Artistas desafiados 
a combater males sociais
CALAMIDADES naturais, 
uniões prematuras, violência 
baseada no género e a corrup-
ção são alguns dos fenómenos 
que minam o desenvolvimento 
do país, que devem ser desin-
centivados pelos artistas nas 
suas mensagens. 

Estas palavras foram re-
centemente proferidas pelo 
governador de Nampula, Ma-
nuel Rodrigues, durante o lan-
çamento oficial do festival pro-
vincial da cultura, a realizar-se 
ainda este ano no distrito de 

Mussoril.
Para o evento, sob o lema 

“Resgatando e Preservando a 
Identidade Cultural para o De-
senvolvimento da Província”, 
os artistas, segundo Manuel 
Rodrigues, devem conceber 
músicas ou encenações com 
mensagens claras sobre a dura 
realidade trazida por estes e 
outros males. Por seu turno, o 
director provincial de Cultura 
e Turismo, Omar Aguiamungo, 
pediu aos artistas para terem 
uma postura digna e exemplar, 

que demonstre o espírito de 
união e eleve o bom nome de 
Nampula.

Sublinhou que este tipo de 
iniciativas ajudará na atracção 
de turistas para a província, 
contribuindo deste modo na 
arrecadação de receitas. 

São vários os artistas inte-
ressados em participar no fes-
tival provincial da cultura. Só 
no distrito de Angoche, mais 
de dois mil artistas de várias 
áreas participam da fase de 
apuramento para o certame. 

Mia Couto 

MIA COUTO

Ensino em línguas nacionais  
deve unir moçambicanos
O ESCRITOR Mia Couto acre-
dita que a introdução do en-
sino em línguas locais pode 
resolver muitos problemas da 
educação no país. Entretanto, 
alerta que este assunto deve 
ser tratado com a sua verda-
deira complexidade. 

Mia Couto, que quarta-
-feira conversava sobre li-
teratura, escrita criativa e 
modos de contar estórias na 
Fundação Fernando Leite 
Couto, em Maputo, disse ser 
fundamental que a questão 
das línguas nacionais come-
ce a ser resolvida a partir da 
escola, mas de uma maneira 
que contribua para a unidade 
do país. 

“Não haja conflitos entre 
pessoas que de repente rei-
vindicam ser a sua variante 
a certa e deve ser imposta na 
escola”, explicou, defenden-
do que a unidade dos mo-
çambicanos é um dos valores 
mais nobres do país e tem a 
mesma importância dos idio-
mas.

“Isso não é antagónico, 

mas se for maltratado ou trata-
do de forma leviana vamos in-
troduzir conflitos que não são 
necessários neste país”, disse. 

O autor de “Terra Sonâm-
bula” e “Vozes Anoitecidas” 
acrescentou que este é assun-
to  muito delicado por envol-
ver grandes meios financeiros, 
formação de professores, tra-
balho nas próprias línguas no 
sentido de se fazer a selecção 
das variantes.

A sua complexidade, conti-

nuou, está igualmente no facto 
de o país não só se caracterizar 
pela multiplicidade linguísti-
ca, mas pelo êxodo do campo 
para cidade e vice-versa. 

“Numa escola de uma ci-
dade moçambicana, que lín-
guas vamos ensinar nela? Hoje 
temos em Maputo gente de 
Nampula, Zambézia, Tete, en-
tre outros pontos do país. Tudo 
isso é possível se houver von-
tade política obviamente”, co-
mentou.

A CANTORA e compositora nor-
te-americana Beyoncé vai re-
mover um termo considerado 
ofensivo para deficientes de uma 
das letras do seu novo álbum 
“Renaissance”, lançado recen-
temente, depois de ter sido acu-
sada de capacitismo - um tipo de 
opressão que define as pessoas 
pela sua capacidade.

Em causa está a utilização 
da palavra “spaz” na canção 

“Heated”, que a cantora es-
creveu em co-autoria com o 
rapper Drake, que é conside-
rada discriminatória princi-
palmente para quem sofre de 
paralisia cerebral. 

Um representante da artista 
disse recentemente que a letra 
vai ser alterada. “A palavra, não 
usada intencionalmente de forma 
prejudicial, será substituída”, lê-
-se um comunicado.

DEFICIÊNCIA

Beyoncé altera letra 
com termo discriminatório

Em Junho, a cantora norte-
-americana Lizzo também foi 
criticada por usar o mesmo ter-
mo na música “Grrrls”. Depois 
de uma reacção rápida às críticas 
que recebeu, Lizzo pediu des-
culpa e alterou a letra, acrescen-
tando que nunca quis “promo-
ver linguagem depreciativa”.

Segundo o “Guardian”, a 
palavra é considerada muito 
ofensiva no Reino Unido, mas 
nem tanto nos Estados Unidos. 
Em 2003, ficou em segundo lu-
gar numa pesquisa da “BBC” 
sobre os termos mais ofensivos 
para pessoas com deficiência.

A activista e escritora aus-
traliana Hannah Diviney, uma 
das primeiras pessoas a criticar o 
uso “spaz” lamentou ter de tes-
temunhar a mesma situação em 
tão pouco tempo”. 

Também a Sense, instituição 
britânica de caridade, escreveu 
no Twitter que foi “decepcio-
nante” ver outro artista a usar 
a palavra após o incidente com 
Lizzo. 

Beyoncé cede às críticas

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

MUIANGA

FALECEU
A Administração da 
Mozal, Comité Sindi-
cal e trabalhadores 
em geral comunicam o desapareci-
mento físico da Srª. NÉRCIA MUIAN-
GA, trabalhadora da Mozal, ocorrido 
no dia 2/8/2022, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 5/8/2022, pelas 16.00 horas, 
no Cemitério de Lhanguene. Neste 
momento de dor e consternação, a 
Mozal endereça as mais sentidas 
condolências a seus pais, filho, fa-
miliares, amigos e colegas. Paz à sua 
alma.

6964

GUSTAVO ALFREDO

FALECEU
O Presidente do Conselho Municipal de 
Maputo, membros do Conselho Munici-
pal, quadros de apoio directo ao PCM e 
funcionários em geral comunicam com 
profunda dor e consternação o desapa-
recimento físico do Sr. GUSTAVO ALFRE-
DO, pai do Sr. Nelson Gustavo Massango, 
Director Municipal de Mobilidade, Trans-
porte e Trânsito, ocorrido no dia 4/8/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza 
amanhã, sábado, dia 6/8/2022, no Cemi-
tério de Michafutene, pelas 10.00 horas, 
antecedido de velório na sua residência, 
no Bairro Abel Jafar, pelas 8.00 horas. À 
família enlutada, o Conselho Municipal 
apresenta as mais sentidas condolên-
cias. Paz à sua alma.

6963

NÉRCIA 

MUIANGA

FALECEU

Seus amigos e ex-
-colegas da SASOL 
comunicam com profunda mágoa 
e consternação o desaparecimento 
físico de NÉRCIA MUIANGA, ocorri-
do no dia 2/8/2022, na África do Sul, 
vítima de doença. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condo-
lências. Lembraremos sempre das 
tuas palavras “A vida é o que é, vi-
vam” e em tua memória, assim fare-
mos. Descansa em paz, Nércia!

6967

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO
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EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

MARIA 
FERNANDA 
CULUANE

(Via)

(1º ano de eterna saudade)
Sua mãe Isabel Paulino, pai João 
Culuane (em memória), irmãos, filha, neta, genro, 
sobrinhos e demais familiares e amigos recordam 
hoje, dia 5/8/2022, com dor a passagem do 1º ano 
do desaparecimento físico de MARIA FERNANDA 
CULUANE. Às 8.00 horas, haverá deposição de flo-
res no Cemitério de Michafutene e às 18.00 horas, 
na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Amanhã, 
sábado, pelas 10.30 horas, na residência da mãe, 
haverá orações em sua memória. Descanse em 
paz, irmã.

6965

CRISTINA EMÍLIA ZIBIA 
NGOQUE

(1º ano)

Após 1º ano da tua partida custa-nos 
acreditar. Deixando um vazio nos nos-
sos corações, seu esposo Daniel Ngoque, filhas Kátia, 
Denisse e demais familiares. Hoje, dia 5/8/2022, se reza 
em sua memória, pelas 18.00 horas, na Paróquia Santa 
Ana da Munhuana e amanhã, sábado, pelas 9.00 horas, 
haverá deposição de flores, na sua campa, no Cemitério 
de Michafutene. Descanse em paz.

6993

   PUBLICIDADE

FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

(30º dia)

Mano Fifito, faz hoje, 30 dias que partiste para eterna glória. 
Sua mãe Marta, esposa, filha, irmãos, tios, primos, sobrinhos, 
cunhado e amigos recordam hoje, dia 5/8/2022, com muita saudade a tua pas-
sagem nesta terra. Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para te 
guardar para sempre. Eterno descanso mano Blé.

6206

PEDRO JOÃO
FALECEU

Felisberto Arnaça, Victor Macedo, Miguel Raúl Tungadza, Ar-
mindo Jeque e Maongo Jemusse comunicam com profunda 
dor o falecimento do seu grande amigo e ex-colega da Escola 
Secundária Samora Machel, na Beira, PEDRO JOÃO, ocorrido 
no dia 30/7/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, dia 
6/8/2022, em Chibabava, província de Sofala. À família enlutada endereçam 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

6953

JOANA SAMO CHAÚQUE
(Agradecimento)

Samo Chaúque, Sancho Chaúque, Paula Chaúque, Lídia 
Gouveia, Hermínio Matandalasse e filhos vêm por este meio 
agradecer a todos que estiveram ao seu lado e de toda sua 
família nos momentos de tristeza, dor e despedida do seu 
ente querido JOANA SAMO CHAÚQUE. Consola-nos a ideia de se encontrar no 
reino dos céus. Iremos sempre sentir saudade daquela que partiu cedo demais! 
Descanse em paz, Joana!

6982

Prof. Doutor  OSVALDO 
AUGUSTO MATAVEL

(1972-2022)

FALECEU
A Coordenação do Programa do Doutoramento em Biociências e Saúde Pú-
blica da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, Corpo 
docente, supervisores e estudantes comunicam o desaparecimento físico do 
seu docente do módulo de Metodologia de Investigação Científica, Prof. Doutor OSVALDO AUGUSTO 
MATAVEL, cujo funeral se realizou no dia 29/7/2022. À viúva, filhos e família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Prof. Doutor OSVALDO MATAVEL, segura na mão de Deus e siga 
sua viagem em paz.           6938

VASCO MAZIANGE MUCHUANE

(20º ano de eterna saudade)

Sua esposa Henriqueta Armando Deve, filhos, genros, noras, 
netos, bisnetos e demais familiares recordam com eterna 
saudade o 20° ano da passagem para glória do seu ente que-
rido VASCO MAZIANGE MUCHUANE. Mais informam que se 
rezou missa, pelas 18.00 horas, no dia 3/8/2022, na Comunidade de São Kisito 
e no dia 6/8/2022, haverá deposição de flores em sua memória, no Cemitério de 
Lhanguene, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.

6973

CARLA ISABEL MASSANGO 
(LOLA)

FALECEU
Seus pais António Massango e Joana Mahumane, irmãos San-
dra, Chico, Inês, Sérgio, Quitéria, Dito, Ercílio, Nelson, Ângela, 
Nyuma e demais familiares comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento de CARLA ISABEL MASSANGO, 
ocorrido no dia 3/8/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza ama-
nhã, sábado, dia 6/8/2022, às 10.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de 
velório na residência dos pais às 9.00 horas, na Matola Fomento. Paz à sua alma.

544

INÁCIO 
ANTÓNIO 

NUNES

(Missa do sexto mês)

Sua esposa Victória, filhos Tony, Jane, Júlio, Ruth, 
Preciosa, Prudência, Sónia, Laisa e Ivan, enteados, 
irmãos, netos, genros, noras e demais familiares 
comunicam que rezam missa do seu ente querido 
INÁCIO ANTÓNIO NUNES, no dia 6/8/2022, pelas 7.00 
horas, na Paróquia Nossa Senhora das Candeias 
de Marracuene, seguida de deposição de flores, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 9.00 horas. Paz à 
sua alma.

6647

ALBERTINA MAKATA

FALECEU

Com profunda mágoa a Chefia, Conselho de chefia, Deputados e funcionários da Ban-Com profunda mágoa a Chefia, Conselho de chefia, Deputados e funcionários da Ban-
cada Parlamentar da FRELIMO, na Assembleia da República tomaram conhecimento do cada Parlamentar da FRELIMO, na Assembleia da República tomaram conhecimento do 
falecimento da Camarada ALBERTINA MAKATA, antiga Combatente da Luta de Libertação falecimento da Camarada ALBERTINA MAKATA, antiga Combatente da Luta de Libertação 
Nacional e antiga Deputada da Assembleia na VII Legislatura, pelo Círculo Eleitoral de Nacional e antiga Deputada da Assembleia na VII Legislatura, pelo Círculo Eleitoral de 
Nampula, ocorrido no dia 30/7/2022, na província de Nampula, vítima de doença. Neste Nampula, ocorrido no dia 30/7/2022, na província de Nampula, vítima de doença. Neste 
momento de dor, a Bancada Parlamentar da FRELIMO apresenta a toda família enlutada momento de dor, a Bancada Parlamentar da FRELIMO apresenta a toda família enlutada 
o seu profundo sentimento de pesar e solidariedade. Paz à sua alma.o seu profundo sentimento de pesar e solidariedade. Paz à sua alma.

6950

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ARRENDA-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VENDE-SE

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

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

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

ARMAZÉNS: Benfica, Av. de Moçam-
bique, de 1.260m², com 2 gabinetes, 
showroom e dependências, vende-
se por 900 000USD; Matola, EN4, 
Shoprite, de 10.051m², com gabinetes 
e parque por 2 590 000USD; Av. Das 
Indústrias, novo por estrear, 3.888m², 
com 4 gabinetes, copa, parque e jardim 
por 900 000USD; Matola Santos, de 
450m², com estacionamento por 15 500 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.

6858

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

VIVENDAS: na Av. Mao Tsé-Tung, 
t5, suites e anexos, vende-se por 
900 000,00USD; C. Matola, t3, suite, 
com piscina e hospedagem por 13 
800 000,00MT; B. Horizonte, t5, com 
suite e 3 salas, vende-se por 16 000 
000,00MT; M. Rio, t3, com suite por 5 
500 000,00MT; Sommerschield, t3, com 
suites, num R/C por 18 000 000,00MT; 
Apartamentos: Polana, t3 por 7 000 
000,00MT; Alto Maé, t3, com quintal por 
6 000 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

6858

VIVENDA tipo 3, num R/C e 1º andar, 
com suites e salas, em Mapulene, 
vende-se por 7 500 000,00MT; 3 ge-
minadas tipo 3, inacabadas, no Triunfo 
por 7 800 000,00MT; Propriedade de 
12 hectares, na Circular por 7 000 
000,00MT; vivenda tipo 5, com piscina, 
no Triunfo Velho por 22 000 000,00MT; 
propriedade de 30x30, no Triunfo por 12 
000 000,00MT. Contacto: 86-6259666 
ou 84-6259632, Vilanculos.

6995
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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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 
E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Genito 
Manuel Minez Tomo, natural 
e residente no distrito de 
Dondo, província de Sofala, 
requereu autorização para 
mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome completo 
de Vladimir Manuel Minez 
Tomo.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
os interessados para no 
prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do 
presente anúncio, deduzirem, 
por escrito, a oposição, que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, Julho de 2022

P´la Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

7003
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 
E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Felizardo 
Paulino e Gina Estevão Mário, 
naturais de Maganja da Costa 
e Chimoio e residentes na 
cidade de Maputo, no Bairro 
de Urbanização, requerem 
autorização para mudança 
do nome da sua filha menor 
Paciência Feniasse Sabonete, 
para passar a usar o nome 
completo de Patrícia Feniasse 
Sabonete.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos os 
interessados para no prazo de 
trinta dias, a contar da data 
da publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que tiverem 
direito de fazer.

Maputo, aos 29 de Abril de 
2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, AS-
SUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Jéssica Li-
lian Alice Francisco, natural 
de Maputo e residente na Ma-
tola, no Bairro de Malhampse-
ne, requereu autorização para 
mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome comple-
to de Jéssica Lilian Francisco.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo Ci-
vil, são convidados todos os 
interessados para no prazo de 
trinta dias, a contar da data da 
publicação do presente anún-
cio, deduzirem, por escrito, a 
oposição que tiverem direito 
de fazer.

Maputo, aos 7 de Junho de 
2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ARGENTINA LUÍS 
MORTAL

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de três de 
Agosto de dois mil e vinte e dois, 
lavrada a folhas quarenta e um e 
seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 726-A, 
deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, ANDRÉ 
CARLOS NICOLAU, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ARGENTINA 
LUÍS MORTAL, solteira, maior que 
era, natural de Tete, filha de Luís 
Mortal Joaquim e de Amélia Carlos 
Dias, falecida no dia oito de Março 
de dois mil e dezoito, no Hospital 
Central de Maputo, com a última 
residência habitual no Bairro de 
Ndlavela, na cidade da Matola, não 
tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade, sucedem-lhe como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens móveis e imóveis, 
os filhos: Rajendra Francisco 
Benjamim, solteiro, maior, natural 
de Maputo, Miguel Francisco 
Benjamim, solteiro, maior, natural 
de Maputo, Luís Francisco Evaristo, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
Benjamim Francisco Evaristo, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
todos residentes nesta cidade de 
Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à 
herança da referida ARGENTINA 
LUÍS MORTAL.

Está Conforme
Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

O Notário
(Ilegível)

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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O 
COSTA do Sol chegou 
ao final da tarde de 
ontem a Durban, Áfri-
ca do Sul, onde a partir 
de domingo participa 

nas eliminatórias da região da 
COSAFA de acesso à fase final 
da segunda edição da Liga dos 
Campeões Africanos de futebol 
feminino.

As “canarinhas”, campeãs 
nacionais em título, estão inte-
gradas no Grupo “A” e fazem a 
sua estreia e do país na compe-
tição, introduzida em 2021 pela 
Confederação Africana de Fu-
tebol (CAF), defrontando do-
mingo as sul-africanas do Ma-
melodi Sundowns, vencedoras 
da primeira edição da compe-
tição. O jogo está marcado para 
o Estádio Sugar Ray Xulu, nos 
arredores de Durban.

Quatro dias depois, na 
quinta-feira, as “canarinhas” 
encerrarão a fase de grupos 
medindo forças com o Double 
Action Ladies, do Botswana, 
que, por sua vez, fará o pri-
meiro jogo enfrentando o Ma-
melodi Sundowns, dois dias 
antes, portanto na terça-feira.

Refira-se que, as elimi-
natórias da região da COSA-
FA serão disputadas por seis 
equipas, sendo que as restan-

LIGA DOS  CAMPEÕES AFRICANOS EM FUTEBOL

“Canarinhas” já em Durban

tes três enfrentarão a primeira 
fase integradas no Grupo “B”, 
no qual fazem parte as forma-
ções Young Buffaloes (Eswa-
tini), Olympique de Moroni 
(Comores) e Green Buffaloes 

(Zâmbia).
De acordo com o regula-

mento da competição, as duas 
equipas melhor classificadas da 
fase de grupos qualificam-se 
para as meias-finais, de onde 

jogarão no sistema cruzado 
para o acesso à final. Em sen-
tido oposto, as terceiros clas-
sificadas da primeira fase são 
automaticamente eliminadas.

Apenas o vencedor da fase 

regional se apura para a fase fi-
nal que, este ano, será disputa-
da no Marrocos.

Recorde-se que, em 2021, a 
fase final foi disputada na cida-
de do Cairo, capital do Egipto.

OLIMPÍADAS DE XADREZ NA ÍNDIA

Moçambique empata 
com Etiópia e Porto Rico

AS selecções nacionais de Xa-
drez não foram para além de 
empates na sexta jornada das 
Olimpíadas que decorrem na 
cidade de Chennai, na Índia. A 
masculina empatou com Etió-
pia (2-2), o mesmo resulta-
do conseguido pela feminina 
diante do Porto Rico.

Com este desfecho, Mo-
çambique conta com cinco 
pontos em ambos os sexos, 
frutos de duas vitórias e um 
empate, respectivamente. A 
selecção masculina ocupa ac-
tualmente o 116.º lugar entre 
188 países, enquanto a femi-
nina está em 101.º entre 162 
nações.

Em masculinos, desta-
cam-se na contagem indi-
vidual o campeão nacional 
Donaldo Paiva, que soma 4,0 

pontos em cinco jogos. Se-
guem Hamid Jamal e Rafael 
Chirindza, com respectiva-
mente 3,5 e 3,0 pontos em 
igual número de jogos. Vas-
co Viageiro soma dois pontos 
também em cinco jogos e o 
menos produtivo é Lourenço 
Napoleão, que apenas conse-
guiu meio ponto em quatro 
partidas.

Em femininos, Cheila Si-
toe lidera com 4,0 pontos em 
seis jogos, contra 3,5 da super 
campeã Vânia Vilhete em igual 
número de partidas. Segue 
Chineva Rufino, que conta-
biliza 2,0 em quatro jogos. 
Depois a Neusa Castro, que 
amealhou 1,5 em cinco. A me-
nos produtiva é a Naira Sinoia, 
que tem apenas meio ponto 
em três jogos.   

HAMID JAMAL
CANDIDATO A MESTRE-
FIDE
Hamid Jamal conquistou o 

título de candidato a Mestre-
-FIDE (Mestre-Federação In-
ternacional de Xadrez na sigla 
francesa) ao ser um dos dois 
xadrezistas que pontuaram no 
empate de Moçambique fren-
te à Etiópia. Jamal, que en-
trou para a sexta ronda com 
2,5 pontos, ganhou mais um 
ao vencer o seu adversário na 
ronda totalizando 3,5.  Hamid 
Jamal junta-se a Donaldo Pai-
va (4,0), que luta pelo título de 
Mestre-FIDE.   Quem perdeu 
a oportunidade foi Rafael Chi-
rindza (3,0 pontos), que tendo 
saído derrotado não conseguiu 
o meio ponto que precisa para 
o obter o título.  

Donaldo Paiva e Cheila Sitoe em destaque nas Olimpíadas da Índia     

ESTÃO de volta as emoções no 
futebol europeu com o arran-
que, esta noite, de quatro das 
seis principais Ligas do velho 
continente. É na Inglaterra, 
Portugal, Alemanha e França 
que a bola começará por rolar, 
ficando o início dos campeona-
tos na Espanha e Itália reserva-
do para a próxima semana.

O pontapé de saída será 
dado na Alemanha entre 
Frankfurt e o Bayern de Mu-
nique quando forem 20.30 
horas. Frankfurt e Bayern 
dão início às suas campanhas 
na Bundesliga, com um em-
bate a disputar no Deutsche 
Bank Park que promete emo-
ções fortes de princípio a fim. 
A actuar em casa, o Eintracht 
Frankfurt procura repetir o que 
fez na época passada, quando 
conseguiu surpreender na pri-
meira volta, ao passo que para 
os “bávaros” este jogo marcará 
o início de uma nova era, ago-
ra sem Robert Lewandowski. 
Vencedor da Liga Europa da 
época passada e 11.º na clas-
sificação final da Bundesliga, 
o Frankfurt disputou na pré-
-temporada quatro encontros, 
tendo vencido três e empata-
do outro. No jogo oficial que já 
jogou, para a Taça da Alema-
nha, bateu o Magdeburg, por 
4-0. Quanto ao Bayern, cró-
nico campeão, fez dois jogos 
de preparação, vencendo um 
e perdendo outro. No primeiro 
encontro a sério, com título em 
disputa, bateu o Leipzig e con-

Ligas europeias arrancam hoje

quistou a Supertaça.

CRYSTAL PALACE-ARSE-
NAL

Arranca a “Premier Lea-
gue”, com a disputa de um 
“derby” londrino entre Crys-
tal Palace e Arsenal, a partir 
das 21.00 horas, no qual as 
duas equipas esperam con-
seguir triunfos para iniciar da 
melhor forma uma tempo-
rada que ambas esperam que 
seja melhor do que a anterior. 
Neste jogo sem Jack Butland, 
James McArthur e Sam Johns-
tone, o Crystal Palace vem de 
uma pré-temporada com seis 
jogos nos quais venceu três, 
empatou um e perdeu dois. 
Quanto ao Arsenal, com quatro 
jogadores em dúvida,venceu os 
cinco encontros de preparação 

que disputou, incluindo uma 
goleada, por 6-0, ao Sevilha. 
No total, os “gunners” marca-
ram 20 golos e sofreram quatro. 
Em termos de confronto direc-
to, na época passada o Palace 
venceu, por 3-0, no jogo que 
disputou em casa, tendo antes 
empatado a zeros no reduto 
dos “gunners”. Esse nulo, refi-
ra-se, foi um de dois duelos dos 
últimos dez nos quais não hou-
ve três golos e tentos de ambas 
as equipas.

Olhando a pré-temporada, 
o Lyon de Anthony Lopes ven-
ceu três dos sete encontros que 
disputou, tendo empatado um 
e perdido três. Quanto ao Ajac-
cio, fez três duelos (conhe-
cidos), tendo somado os três 
resultados possíveis: perdeu, 
venceu e empatou.

LYON-AJACCIO
Para o Lyon esta será uma 

boa oportunidade para iniciar 
bem uma época de reden-
ção, depois da pior classifica-
ção do clube desde 1995/96. 
Para tal contarão com a ajuda 
dos regressados Alexandre 
Lacazette e Corentin Tolisso, 
mas também com o reforço 
de Nicolás Tagliafico e Johann 
Lepenant. Em termos de au-
sências, Maxence Caqueret é 
a única baixa nos Les Gones. 
Em relação ao Ajaccio, este 
duelo marcará o regresso ao 
principal escalão do futebol 
francês oito anos depois. Para 
esta época o clube apostou 
essencialmente em reforços 
a custo zero, com as chega-
das de Clément Vidal, Romain 
Hamouma, Mickaël Alphonse 

e Thomas Mangani. O único 
que implicou investimento foi 
Fernand Mayembo, contra-
tado ao Le Havre. Em termos 
de estatísticas vindas da época 
passada, de notar que o Ajaccio, 
apesar da promoção, foi o pior 
ataque dos oito primeiros, mas 
também foi bastante eficaz de-
fensivamente, com apenas 19 
golos sofridos

BENFICA-AROUCA

Benfica e Arouca abrem, a 
partir das 21.00 horas, a edição 
2022/23 da I Liga de futebol, 
no Estádio da Luz, antes de FC 
Porto e Sporting entrarem em 
acção no fim-de-semana. 

Na sexta-feira, os “encar-
nados”, que partem para a épo-
ca com o objectivo de conquis-
tarem o título que lhes escapa 
desde 2019, recebem o Arouca, 
três dias depois de golearem o 
Midtjylland (4-1) na terceira 
pré-eliminatória de acesso à 
“Champions”.

Com novo treinador, a 
equipa não deve fugir mui-
to da apresentada na terça-
-feira, num “onze” em que os 
reforços David Neres e Enzo 
Fernández têm sido mais-
-valias entre os escolhidos 
do alemão Roger Schmidt. 
As “águias” são favoritas diante 
de um adversário que terminou 
a Liga 2021/22 uma posição aci-
ma da linha de descida e que, 
uma vez mais, tem como meta, 
a manutenção, numa tempora-
da em que continua com o téc-
nico Armando Evangelista.

Bayern inicia defesa do título diante do Frankfurt

POR CAUSA DAS DATAS DO CAN

Presidente do Napóles veda
contratação de africanos

O PRESIDENTE do Nápo-
les, Aurelio De Laurentiis, 
tomou uma decisão radical: 
não contratar mais jogado-
res internacionais africanos. 
A justificação foi dada na con-
ferência Smart Talk promo-
vida pela Wall Street Itália, 
com o dirigente a realçar que 
as datas do CAN são preju-
diciais para os clubes: “não 
contratarei mais jogadores 
africanos enquanto a Taça das 
Nações Africanas (CAN) seja 

realizada no meio da tempora-
da, a não ser que renunciem”. 
 De Laurentiis também visou 
a UEFA: “nós, como idiotas, 
prestamo-nos a disputar cerca 
de 50 jogos por ano. 
Os cinco principais países têm 
de formar o seu próprio tor-
neio. Basta de competições fal-
sas, como Liga dos Campeões, 
Liga Europa e Liga Conferência 
Europa”.

A última edição do CAN, 
com o Senegal a sagrar-se cam-

peão, aconteceu no início do 
ano, nos Camarões, depois de 
ter sido adiada por um ano de-
vido à pandemia da Covid-19. 
A próxima está marcada para 
Janeiro de 2024, na Costa do 
Marfim, sendo que, actual-
mente, o Nápoles tem vários 
jogadores no plantel que po-
derão ser chamados ao CAN, 
nomeadamente Victor Osi-
mhen (Nigéria), Zambo An-
guissa (Camarões) e Adam Ou-
nas (Argélia).

Aurelio De Laurentiis toma mais uma decisão polémica

PARA JOGAR NA ARÁBIA SAUDITA

Tiger Woods recusa 700 milhões de euros
NEM parece verdade, mas o 
que é certo é que Tiger Woods 
recusou uma oferta por valo-
res entre 700 e 800 milhões 
de dólares (cerca de 685 a 782 
milhões de euros) para se jun-
tar ao “Liv Golf”, a nova liga de 
golfe financiada pelo governo 
da Arábia Saudita. A revelação 
foi avançada pelo australiano 
Greg Norman, CEO da organi-
zação, em entrevista à “Fox”.  
”Falou-se sobre esse valor. 
Tiger [Woods] muda os equi-
líbrios e, obviamente, tens 
de apontar para o melhor dos 
melhores . Eles entraram em 
contacto com Tiger antes de 
eu me tornar o CEO”, assumiu 
Norman. 

Na referida entrevista, Nor-
man defendeu ainda o “Liv 

Golf” perante as acusações da 
PGA, que a colocam como uma 
ameaça para o futuro do golfe. 

“O nosso modelo é 100% 
construído em volta do ecos-
sistema do golfe. Não estamos a 
tentar destruir o PGA Tour ou o 
European Tour. Queremos tra-
balhar no ecossistema do golfe 
para mostrar que há espaço 
para todos”, frisou.

Recorde-se que, Tiger 
Woods, de 46 anos, decidiu 
permanecer no PGA Tour, 
um circuito que o próprio de-
fendeu. Ao longo da carreira, 
Woods ganhou 120 milhões 
de dólares (117,2 milhões de 
euros) com os resultados que 
alcançou, ainda que a princi-
pal receita venha da “Nike” e 
dos seus vários patrocinadores. Para Tiger Woods, o dinheiro não é tudo na vida

Renato Sanches no PSG
RENATO Sanches foi confirmado ontem como 
reforço do PSG. A notícia foi avançada pelo trei-
nador do Paris Saint-Germain, Christophe Gal-
tier, em conferência de imprensa, que o médio 
português foi uma oportunidade de mercado que 
era preciso não deixar escapar.

“Foi uma oportunidade de mercado de con-
tratar um jogador que conhecia a Ligue 1 e está 
ao mais alto nível e nós aproveitámos. Ele é um 
jogador que tem qualidades diferentes dos ou-
tros do plantel, como Verratti e Vitinha. É ex-
plosivo, sabe quebrar linhas e acrescenta ao nível 
defensivo. Ele não treinou no Lille e, portanto, 
parte atrás dos companheiros de equipa”, disse 
o técnico que já trabalhou com o médio precisa-
mente no Lille.

Tal como o Maisfutebol noticiou na quarta-
-feira, a transferência do internacional portu-
guês estava apenas dependente dos “últimos 
detalhes”. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
CAMPO  do Costa do 
Sol reabre amanhã, às 
14:00 horas, com um 
escaldante embate 
entre a equipa da casa 

e a União Desportiva do Son-
go, no jogo mais importante da 
sétima jornada do Moçambo-
la-2022, cuja disputa retoma 
depois de 33 dias de paragem 
para dar lugar aos trabalhos da 
Selecção Nacional, que duran-
te esse período participou no 
Torneio da COSAFA, na África 
do Sul, e ainda venceu a Zâm-
bia (1-0 no agregado) na pri-

meira eliminatória de acesso ao 
CHAN da Argélia-2023.

O jogo tem o condão de co-
locar frente-a-frente o segun-
do e o primeiro classificado, 
respectivamente Costa do Sol e 
UD Songo, com 14 e 18 pontos 
na tabela classificativa, e mar-
ca a reabertura do campo dos 
“canarinhos”, o qual esteve 
encerrado por dois meses e 23 
dias para dar lugar à mudança 
da relva sintética que havia sido 
instalada em 2008.

O campo foi encerrado a 15 
de Maio, quando o Costa do Sol 

recebeu e venceu a Liga Des-
portiva de Maputo por 1-0, em 
jogo da segunda jornada.

DUELO DE INVICTOS

Mais do que o encontro 
entre os dois primeiros classi-
ficados do Moçambola-2022, 
o jogo entre o Costa do Sol e 
a União Desportiva do Songo 
assinala também o atractivo 
do cruzamento entre as duas 
equipas que ainda não perde-
ram no Moçambola-2022, ao 
cabo de seis jornadas já dispu-

tadas.
O Costa do Sol, treinado por 

Artur Semedo, venceu quatro 
jogos, mas consentiu dois em-
pates, perdendo quatro pontos 
que assinalam o seu atraso na 
tabela classificativa sobre o seu 
adversário de amanhã.

Nas três primeiras jorna-
das, o Costa do Sol fez o pleno, 
vencendo consecutivamente a 
AD Vilankulo (0-1), Liga Des-
portiva (1-0) e Ferroviário de 
Nacala (1-2). Nas duas jornadas 
seguintes sofreu igual núme-
ro de empates, em casa e fora 

MOÇAMBOLA-2022

Escaldante Costa do Sol-UD Songo 
no novo relvado dos “canarinhos”

de portas diante do Ferroviário 
de Nampula (1-1) e Matchedje 
de Mocuba (0-0), antes de re-
gressar às vitórias, ganhando ao 
Ferroviário de Lichinga (2-1).

A UD Songo é totalista, ten-
do ganho os seis jogos disputa-
dos até aqui, consecutivamente 
sobre Black Bulls (0-1), AD Vi-
lankulo (4-0), Liga Desportiva 
de Maputo (0-2), Ferroviário 
de Nacala (1-0), Ferroviário de 
Nampula (0-3) e Matchedje de 
Mocuba por 2-1.

Ainda amanhã, no outro 
jogo que assinala o arranque da 
sétima jornada, o Ferroviário 
de Nampula, terceiro classifi-
cado com 11 pontos, recebe o 
Incomáti de Xinavane, antepe-
núltimo com quatro pontos, na 
estreia do seu novo treinador, 
Victor Manyamba.

Os restantes quatro jogos 
estão marcados para domin-
go. Na cidade da Matola, a Liga 
Desportiva de Maputo, em 10.º 
lugar com quatro pontos, re-
cebe o campeão ABB, quarto 
com nove pontos. Na cidade 
de Quelimane, o Matchedje 
de Mocuba, “lanterna verme-
lha” com apenas um ponto, 
tem a visita do Ferroviário da 
Beira, oitavo com seis pontos. 
Na capital provincial do Nias-
sa, o Ferroviário de Lichinga 
joga com a AD Vilankulo, um 
embate entre o sétimo e nono 
classificado, com oito e seis 
pontos, respectivamente.

Finalmente, na cidade de 
Nacala, o Ferroviário local, 
quinto classificado com nove 
pontos, recebe o homónimo de 
Maputo, que segue com menos 
um ponto e uma posição na ta-
bela classificativa. 

É neste novo relvado sintético onde “canarinhos” e “hidroeléctricos” se batem amanhã na retoma do Moçambola-2022

ARRANCA esta noite a disputa 
do Campeonato de Basquete-
bol da Cidade de Maputo em 
seniores femininos, com as 
atenções viradas para o Costa 
do Sol e Ferroviário de Maputo 
“A”, as duas equipas mais for-
tes da competição, campeão e 
vice-campeão nacional, res-
pectivamente, e que vão re-
presentar o país na Taça dos 
Clubes Campeões Africanos, 
cuja fase final será disputada 
de 9 a 18 de Dezembro em Ma-
puto.

A jornada inaugural será 
toda disputada esta noite, com 
as campeãs da cidade e nacio-
nais, Costa do Sol, a receberem 
a Lázio, às 18:00 horas, no pa-

vilhão da Universidade Eduar-
do Mondlane. Antes, às 17:45 
horas, no seu campo, o Fer-
roviário de Maputo “A” mede 
forças com o Ferroviário de 
Maputo “B”. À mesma hora, 
no pavilhão do Maxaquene, a 
equipa da casa recebe a visita 
da A Politécnica. Devido ao 
número ímpar de equipas, o 
Desportivo de Maputo estará 
de fora.

Já amanhã, para a segun-
da jornada, a Lázio joga com 
o Ferroviário de Maputo “A” 
no campo deste. Às 17:00 ho-
ras, no pavilhão da A Politéc-
nica, as anfitriãs têm a visita 
do Desportivo de Maputo e, 
finalmente, às 18:00 horas, o 

Costa do Sol mede forças com 
o Maxaquene. Nesta jornada, 
o Ferroviário de Maputo “B” 
é a equipa que estará de fora 
devido ao número ímpar de 
equipas.

Refira-se que a prova que 
arranca esta noite, com a par-
ticipação de sete equipas, será 
jogada em duas fases. Na pri-
meira fase, a regular, as equi-
pas jogarão no sistema clássi-
co de todos-contra-todos em 
duas voltas. Os quatro primei-
ros classificados qualificam-se 
para as meias-finais, onde fa-
rão um “play-off” à melhor de 
três jogos. A final, por sua vez, 
será jogada num “play-off” à 
melhor de cinco jogos.

BASQUETEBOL

Arranca Campeonato 
da Cidade

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE MAPUTO

Al Alhy de Luís Miquissone 
atrasa-se na corrida ao título

Iquebal num tudo 
ou nada frente à Petromoc 

COM Luís Miquissone a titu-
lar, o Al Alhy voltou a marcar 
passo no campeonato, tendo 
empatado a zero com o Phar-
co, em jogo da 28.ª jornada. 

Em face desta igualdade, 
o Al Alhy viu o Zamalek au-
mentar de oito para dez pon-
tos a diferença na liderança. 
Os “Vermelhos” ocupam o 
terceiro lugar com 56 pontos, 
contra 66 do Zamalek. Em-
bora tenham um jogo a me-
nos, terão sempre de depen-
der de terceiros para subir ao 
trono. O Pyramids ocupa o 
segundo lugar com 59 pon-
tos.

Contudo, nada ainda está 
perdido para o gigante do 
Cairo, visto que faltam ain-

da seis jornadas por realizar, 
no seu caso sete, e tudo ain-
da pode acontecer. Mas uma 
coisa é certa: a equipa Luís 
Miquissone, que parece ter 
convencido o treinador por-
tuguês Ricardo Soares de que 
vale a pena apostar em si (foi 
titular nas duas últimas ron-
das, o que nunca tinha acon-
tecido), não tem muita mar-
gem de manobra.

Na próxima ronda, já no 
domingo, o Al Alhy desloca-
-se ao reduto do Al Ittihad, 
décimo classificado com 36 
pontos. O Zamalek, detentor 
do título, joga hoje no cam-
po do El Gouna, 15.º com 27, 
enquanto o Pyramids recebe 
amanhã o Al-Mokawloon. Miquissone tem jogado a titular e pode voltar a alinhar de início no domingo

AS emoções do Campeo-
nato de Futsal da Cidade de 
Maputo estão ao rubro. Esta 
noite teremos três partidas 
que marcarão a abertura da 
décima primeira jornada da 
prova, sendo de destacar o 
apetecível Grupo Desportivo 
Iquebal-Petromoc.

Duelo de gigantes entre 
duas equipas sem margem de 
erro se quiserem assumir-se 
candidatas ao título.

Pressão ainda maior para 
o Iquebal, segundo classi-
ficado com 19 pontos, me-
nos oito que o líder Atlético 
Moçambique, que entra em 
cena amanhã.

Os “maometanos” são 
obrigados a vencer para re-
duzir temporariamente a 
desvantagem em relação ao 
líder e esperar que amanhã, 

frente a ADDECC, o Atlético 
perca pontos, uma hipótese, 

de todo, remota.
O Iquebal-Petromoc tem 

início às 20:30 horas, no 
pavilhão da primeira equi-

pa. Mais cedo, às 18:30, no 
mesmo recinto, o Jovens da 
Comunidade bate-se com o 
Beula, actual “lanterna ver-
melha” da competição.

No pavilhão da Liga Des-
portiva, a equipa da casa 
mede forças com o ISCIM. Já 
amanhã, ainda no pavilhão 
dos “muçulmanos”, o Atléti-
co vai jogar com ADDECC.

Devido ao número ímpar 
de equipas (nove), a turma 
da Gespetro fica de fora esta 
ronda. 

Esta prova decorre no sis-
tema clássico de todos-con-
tra-todos em duas voltas. Os 
três primeiros classificados 
ganham acesso directo ao 
Campeonato Nacional que 
terá lugar entre Novembro e 
Dezembro numa cidade ain-
da por indicar.

DEPOIS de duas medalhas de bronze garanti-
das quarta-feira por Rady Gramane e Alcinda 
Panguana, no boxe, ontem foi um dia inglório 
para os atletas moçambicanos que participam 
nos Jogos da Commonwealth que decorrem 
em Birmingham, na Inglaterra.

No atletismo, Ancha Mandlate e Alex Ma-
cuácua não lograram os seus intentos, saindo 
eliminados das respectivas séries. No boxe, 
Armando Sigaúque perdeu e falhou o quadro 
de medalhas.

Ancha Mandlate foi a primeira moçambi-
cana a entrar em cena nas provas de ontem, 
tendo competido na terceira série dos 200 
metros, terminando em quinto, com 25:43 se-
gundos, mesmo tendo melhorado a sua marca 
de 26:02 segundos com que estava inscrita na 

prova. 
Seguiu-se Alex Macuácua, na primeira sé-

rie dos 1500 metros, tendo terminado em nono 
com 3:57.48 minutos, abaixo do seu tempo de 
inscrição que é de 3:50.47. Alerta laranja para 
o jovem internacional moçambicano.

No boxe, Armando Sigaúque também 
falhou. Combateu nos quartos-de-final da 
categoria 51-54 kg e perdeu para Dylan Ja-
mes Eagleson (Irlanda do Norte) por decisão 
unânime dos juízes. Se tivesse ganho, o mo-
çambicano garantia, no mínimo, medalha de 
bronze.

Amanhã voltam a entrar em cena as pugi-
listas Rady e Alcinda para as meias-finais do 
torneio de boxe feminino, com a conquista da 
medalha de prata na mira.

JOGOS DA COMMONWEALTH

Jornada inglória para 
nossos representantes

A MOÇAMBICANA, Verónica José, tornou-se ontem 
na 33.ª melhor atleta do “ranking” mundial dos 1500 
metros na categoria de Sub-20 (juniores), mercê do 
12.° posto ocupado em Cali, na terceira série (teve 14 
corredoras) das eliminatórias da distância, em que 
fez o tempo de 4.35.47 minutos.

A eliminatória foi extremamente rápida, pois a 
vencedora da mesma, a queniana Brenda Chabet, 
fez 4.12.20 minutos, seis segundos acima do tempo 
das vencedoras das duas eliminatórias anteriores, 
pelo que, apesar do esforço, a nossa promessa não 
tinha hipóteses de fazer melhor e atingir a final. O 
facto de não ter melhorado o tempo que permitiu 
a sua qualificação para estes mundias (4.28.96 mi-
nutos) conduz a outras leituras, pois terá pesado o 
pouco tempo (três dias) que teve para se adaptar ao 
fuso horário (diferença de sete horas com Maputo).

Também o clima e a altitude de Cali, que está a 
1018 metros acima do nível médio das águas do mar, 
o que sempre condiciona a actividade aeróbica dos 
atletas idos de países de baixas altitudes, pode ter 
influenciado na prestação da atleta moçambicana.

Mesmo assim, aos 19 anos de idade e, tratando-
-se da estreia absoluta num “Mundial”, o 33.° lugar 
conquistado no «ranking» é obra, porquanto mi-
lhares de atletas em todo o mundo bateram-se em 
vão para estarem na Colômbia, onde apenas 37 con-
seguiram responder às exigências mínimas e mos-
trar o quanto valem no Estádio Olímpico Pascual 
Guerrero.

Refira-se que a final dos 1500 metros terá lugar 
amanhã, último dia da prova.

“MUNDIAIS”DE ATLETISMO DA COLÔMBIA  

Verónica é a 33.a melhor
atleta do “ranking” mundial

Verónica José conquistou posição confortável no “ranking” 
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A 
ESPERANÇA de vida saudável 
em África cresceu 10 anos na 
última década, excedendo 
a média global e o progres-
so em qualquer outra região 

nesse período, revelou ontem o es-
critório da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em África.

A esperança de vida saudável na 
região “aumentou quase 10 anos, 
situando-se em 56 anos em 2019, 
em comparação com os 46 anos 
no ano 2000”, disse a directora 
regional assistente da OMS África, 
Lindiwe Makubalo, citando o novo 

relatório da OMS sobre o Estado de 
Saúde em África.

O ganho excede a esperan-
ça média de vida saudável global, 
que aumentou cinco anos duran-
te o mesmo período, comparou 
Makubalo, atribuindo este aumen-
to a melhores serviços de saúde es-
senciais, à melhoria da cobertura, 
à saúde reprodutiva e materna e ao 
combate a doenças infecciosas.

“Temos certamente muito a fa-
zer e estamos prontos para juntos 
avançar”, indicou a assistente, avi-
sando que a esperança de vida na 

região africana ainda está abaixo da 
média global de 64 anos.

“A menos que os países re-
forcem e façam maiores investi-
mentos no desenvolvimento dos 
sistemas de saúde, bem como na 
implementação de planos de re-
cuperação eficazes, estes ganhos 
na esperança de vida podem fa-
cilmente se perder”, prosseguiu, 
alertando que a pandemia da Co-
vid-19, que teve “maiores pertur-
bações” nos serviços de saúde es-
senciais em África, em comparação 
com outras regiões, pode também 

afectar as estimativas de esperança 
de vida saudável do continente.

Os sistemas de saúde em todo 
o continente têm sido sobrecarre-
gados, sobretudo pela pandemia
da Covid-19, mas também por
outros surtos de doenças como a
varíola dos macacos, cólera e fe-
bre de Lassa.

Para melhorá-los, além dos 
níveis pré-pandémicos e alcançar 
“serviços de qualidade, equitati-
vos e acessíveis a todos”, um pas-
so importante seria impulsionar o 
financiamento da saúde pública, 

salientou Makubalo, observando 
que apenas sete países da região 
financiam mais de metade das 
suas despesas nacionais anuais de 
saúde.

Um exemplo de países que re-
gistam enormes ganhos é o Bo-
tswana, onde a cobertura univer-
sal da saúde é “a pedra angular do 
nosso desenvolvimento e da nossa 
resposta ou abordagem à prestação 
de cuidados de saúde no país”, de 
acordo com Moses Kitele, do Mi-
nistério da Saúde do Botswana, 
durante o encontro “online”.

NA ÚLTIMA DÉCADA

Esperança de vida saudável 
em África cresceu 10 anos

ESPECIALISTAS em saúde alegam que a varíola 
dos macacos foi negligenciada, antes de atingir 
os países mais ricos, porque estava confinada em 
África, onde é endémica.

Antes de a doença chegar silenciosa, mas com 
grande impacto na Europa e nos EUA, ninguém 
parecia se importar com ela, porque estava isolada 
no continente. 

Acrescentam que os parceiros globais de saú-
de pública não deram muita atenção a ponto de 
ela se tornar uma das doenças tropicais mais “ne-
gligenciadas”.

Alguns profissionais em saúde disseram que o 
potencial do que está a acontecer agora era previ-
sível há cinco anos, quando a doença deixou a sua 
zona endémica.

“Acontece que a varíola dos macacos saiu da 
sua zona endémica na África Central para a África 
Ocidental em 2017, e está activa há cinco anos sem 
urgência, sem resposta e sem envolvimento da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) nesses paí-
ses”, disse, no sábado, o professor Chris Beyrer, da 
Universidade Johns Hopkins, na Conferência In-
ternacional sobe SIDA em Montreal, Canadá.

A OMS acrescentou que ela faz parte das 
doenças tropicais negligenciadas (DTN), aquelas 
predominantes em zonas tropicais, onde afectam 
principalmente comunidades pobres e despro-
porcionalmente mulheres e crianças.

A varíola dos macacos foi identificada pela 
primeira vez em humanos em 1970, na República 
Democrática do Congo (RDCongo), numa região 
onde a varíola havia sido eliminada em 1968.

“Trabalhamos com a varíola dos macacos em 
África há vários anos, mas ninguém se interes-
sou”, disse o director-geral adjunto da OMS para 
emergências, Ibrahima Soce Fall.

Acrescentou que uma vez que a varíola foi 
detectada em outros continentes, “o mundo rea-
giu”. (NEWS24)

VARÍOLA DOS MACACOS
Doença foi negligenciada 
quando era problema africano

A CHINA desencadeou on-
tem a maior operação mi-
litar de sempre junto a ilha 
de Taiwan, que inclui fogo 
real, em resposta à visita 
da líder da câmara dos de-
putados norte-americanos, 
Nancy Pelosi, vista como 
uma grave provocação por 
Beijing, noticiou a televisão 
estatal chinesa CCTV.

Os exercícios começa-
ram (ontem), disse a CCTV 
numa mensagem publica-
da na rede social Weibo, o 
equivalente ao Twitter, que 
acrescente que as opera-
ções estão programadas até 
domingo.

As autoridades milita-
res chinesas confirmaram 
o lançamento de mísseis,
explicando ter-se tratado
de “um ataque com mísseis
convencionais multi-re-

gionais e de vários modelos 
em águas pré-determina-
das da parte leste da ilha de 
Taiwan”.

Por sua vez, o Ministério 
da Defesa de Taiwan confir-
mou que as forças armadas 
chinesas dispararam “múl-
tiplos mísseis balísticos” 
nas águas que circundam 
o território, condenando
“acções irracionais que mi-
nam a paz regional”.

O início das manobras 
militares da China, ante-
cedidas de sanções eco-
nómicas, levou ontem as 
forças armadas de Taiwan 
a afirmarem que se estão a 
“preparar para a guerra sem 
procurar a guerra”.

“O Ministério da Defe-
sa Nacional sublinha que 
respeitará o princípio de se 
preparar para a guerra sem 

procurar a guerra”, disse 
o Ministério da Defesa de
Taiwan em comunicado.

Entretanto, a Associação 
de Nações do Sudeste Asiá-
tico (ASEAN) apelou à cal-
ma no Estreito de Taiwan, 
aconselhando contra qual-
quer “acção provocatória”.

Numa rara declaração 
sobre este tipo de questões, 
os ministros dos Negócios 
Estrangeiros das dez na-
ções da ASEAN, reunidos 
em Phnom Penh, capital 
do Camboja, expressaram 
preocupação com a possi-
bilidade de a situação poder 
“desestabilizar a região e 
eventualmente levar a um 
erro de cálculo, confronto 
sério, conflitos abertos e a 
consequências imprevisí-
veis entre grandes potên-
cias”. (Lusa)

APÓS VISITA DE PELOSI

China em manobras 
militares junto a Taiwan

JOVENS activistas de vários paí-
ses assinaram uma carta aber-
ta aos governos e organizações 
apelando a uma acção conjunta 
contra os casamentos prema-
turos, que “ocorrem principal-
mente no continente africano”.

“O casamento infantil ofere-
ce apenas privação, submissão, 
violência e servidão. As crian-
ças, e especialmente as rapari-
gas afectadas, abandonam fre-
quentemente a escola, perdendo 
oportunidades económicas e de 
aprendizagem”, lê-se na carta.

Os signatários, da Zâmbia, 
Serra Leoa, Quénia, Gana, Ban-
gladesh e Bolívia, com idades 
entre os 16 e 18 anos, dizem que 
se trata de um problema “horrí-
vel” que “ocorre principalmente 

no continente africano” e acre-
ditam que são necessárias medi-
das para “proteger as crianças”, 
como foi ontem relatado pela 
Organização Não Governamen-
tal (ONG) Visão Mundial.

De acordo com dados forne-
cidos por esta organização, em 
2020 registou-se maior aumento 
nas taxas de casamento infantil, 
em 25 anos. Além disso, prevê-
-se que até 2030 haja mais 110
milhões de raparigas casadas.

“Ninguém tem o direito de 
arruinar as nossas vidas; os fi-
lhos são o presente e o futuro, e 
o futuro não pode ser garantido
dentro de quatro paredes, quan-
do uma rapariga se casa”, dizem
os jovens na carta que apela aos
governos de todo mundo para

que proíbam os casamentos de 
crianças com menos de 18 anos.

Exigem também uma proi-
bição do casamento de raparigas 
com o consentimento paren-
tal, porque “isto coloca-as em 
grande risco, pois em muitas 
comunidades rurais as pessoas 
respeitam mais a liderança con-
suetudinária do que a lei nacio-
nal e continuam a casar os seus 
filhos”.

“Queremos que os nossos 
governos controlem e façam 
cumprir as Leis que protegem 
os direitos das crianças. Acabar 
com o casamento infantil é o 
nosso compromisso mais arroja-
do e devemos alcançá-lo o mais 
rapidamente possível”, conclui a 
carta. (Lusa)

AOS GOVERNOS E ORGANIZAÇÕES

Jovens assinam carta contra 
casamentos prematuros

SUDÃO DO SUL

ONU denuncia aumento exponencial da violência sexual
OS casos da violência se-
xual no Sudão do Sul du-
rante o segundo trimestre 
deste ano aumentaram 
218% relativamente ao pe-
ríodo homólogo de 2021, 
embora se reconheça que 
o número total de vítimas
civis de violência diminuiu
no cômputo geral.

A Missão das Nações 
Unidas no Sudão do Sul 
(UNMISS, no acrónimo em 

inglês) detalhou que du-
rante o período registou 
922 vítimas civis, 15% me-
nos do que em 2021, em-
bora tenha alertado para 
um aumento de 218% na 
violência sexual relaciona-
da com o conflito.

“O aumento exponen-
cial da violência sexual e 
de género é absolutamente 
inaceitável e afecta a mu-
lheres e meninas”, expli-

cou o chefe da UNMISS, 
Nicholas Haysom, que en-
fatizou que “essa violência, 
que divide as comunidades 
e dificulta a reconciliação, 
tem de acabar”.

Por esta razão, a missão 
disse que está a apoiar as 
autoridades nos esforços 
para garantir a responsa-
bilização e acesso à justiça 
aos sobreviventes e vítimas 
através de uma série de tri-

bunais especiais e móveis.
Como no primeiro tri-

mestre de 2022 os confron-
tos inter-comunitários fo-
ram a principal causa de 
baixas civis, representan-
do 60% do total.Assim, 
detalhou que 38% das ví-
timas foram causadas pelo 
Exército e pelo ex-grupo 
rebelde Movimento de Li-
bertação Popular do Su-
dão na oposição, antes 

de denunciar que ambos 
“dependem  de milícias 
aliadas, que intervêm no 
conflito”.

A missão destacou a 
deterioração da situação 
no estado de Unidade (sul) 
e detalhou que, entre um 
de Abril e 31 de Maio, mais 
de 170 civis morreram in-
cluindo 49 crianças, devi-
do aos confrontos regista-
dos na área, onde 84 casos 

de violações ou violações 
colectivas também foram 
documentados.

A organização reclama 
às autoridades do Sudão do 
Sul que “investiguem ra-
pidamente” as violações e 
abusos dos direitos huma-
nos e garantam que os res-
ponsáveis sejam respon-
sabilizados e defendeu a 
aplicação “total” do acor-
do de paz de 2018. (Lusa)

Campanha eleitoral 
violenta no Quénia 
A COMISSÃO Nacional de Direitos Humanos do Quénia 
(KNCHR, na sigla em inglês) revelou haver registo de cin-
co mortos e mais de 50 agressões, principalmente civis, 
desde o início da campanha para as eleições gerais do 
Quénia na próxima semana. De acordo com um relatório 
apresentado quarta-feira pela KNCHR, uma agência go-
vernamental, três pessoas morreram devido a confrontos 
entre apoiantes de partidos adversários e duas em aci-
dentes de viação relacionados com veículos utilizados na 
campanha eleitoral. “Com base na história da nossa na-
ção, a política altamente polarizada e competitiva que o 
país testemunha e as análises da Comissão dos pontos de 
maior tensão no país é provável que nas zonas de maior 
influência de alguns dos candidatos que perdem a violên-
cia possa acontecer, especialmente se os líderes não acei-
tarem os resultados”, alertou a KNCHR em comunicado.

Burkina Faso abre 
investigação após 
morte de civis   
O EXÉRCITO do Burkina Faso anunciou quarta-feira a 
abertura de uma investigação, após a morte de vários 
civis numa série de ataques realizados no leste do país 
como parte de operações contra grupos terroristas que 
operam na área. As Forças Armadas de Burkina Faso in-
dicaram que na segunda-feira realizaram “acções” em 
várias cidades contra “grupos terroristas responsáveis 
por numerosos abusos”. “Durante essas operações, que 
permitiram neutralizar várias dezenas de terroristas, 
os bombardeamentos, infelizmente, causaram vítimas 
entre a população civil”, destacaram em comunicado. 
Assim, “os civis que se encontravam nas imediações de 
uma base terrorista foram mortalmente atingidos pelos 
projécteis”, refere a mesma nota, que acrescenta que 
“foi imediatamente aberta uma investigação para a res-
ponsabilização”.

ONU lamenta   
expulsão do porta-voz  
A MISSÃO das Nações Unidas na República Democrá-
tica do Congo (MONUSCO) lamentou ontem “profun-
damente” a expulsão do seu porta-voz, Mathias Gill-
mann, por declarações sobre a situação política no país. 
O Ministro das Relações Exteriores congolês, Christophe 
Lutundula, pediu na quarta-feira à MONUSCO que faça 
tudo para garantir que Gillmann deixe o território con-
golês “o mais rápido possível”, convidando a missão a 
conceder “o benefício da emergência”. “A MONUS-
CO lamenta a expulsão do seu porta-voz pelo Governo 
congolês”, afirmou a entidade num comunicado de im-
prensa, no qual sublinha que “toma nota” da “decisão 
do Governo da RD Congo de pedir a um membro do seu 
pessoal que deixe o país”. No entanto, “a Missão com-
promete-se a continuar a trabalhar ao lado da popula-
ção e autoridades congolesas para implementar o man-
dato que lhe foi confiado pelo Conselho de Segurança”, 
acrescenta no documento.

Militares brasileiros 
inspeccionam urnas 
electrónicas
AS Forças Armadas do Brasil começaram ontem a ins-
peccionar as urnas electrónicas que serão utilizadas nas 
eleições de Outubro e que estão a ser alvo de uma cam-
panha de desacreditação por parte do Presidente Jair 
Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permitiu 
a participação de um grande número de instituições na 
supervisão da organização das eleições e, pela primeira 
vez em democracia, os militares assinaram para supervi-
sionar a organização das eleições. A inspecção das urnas 
eleitorais foi realizada por um grupo de técnicos do Mi-
nistério da Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) em Brasília. Os técnicos, vestidos com roupas civis 
mas usando máscaras com insígnias militares, estuda-
ram o código fonte das urnas numa sala de informática 
da autoridade eleitoral, na presença de jornalistas.  

EUA empenhados   
na desnuclearização 
de Pyongyang
A PRESIDENTE da Câmara dos Representantes dos Es-
tados Unidos, Nancy Pelosi, reafirmou ontem em Seul o 
empenho de Washington na desnuclearização da Coreia 
do Norte, expressando preocupação com o desenvolvi-
mento de armamento por parte de Pyongyang. Pelosi 
reuniu-se com o homólogo de Seul, Kim Jin-pyo, con-
cordando em apoiar o trabalho “dos dois governos para 
a desnuclearização e paz através da cooperação inter-
nacional e do diálogo diplomático”, de acordo com um 
comunicado conjunto citado pela agência de notícias 
sul-coreana Yonhap. Nancy Pelosi e Kim Jin-pyo mani-
festaram “preocupação com a grave situação, em que o 
nível de ameaça da Coreia do Norte está a aumentar”, 
referindo-se aos inúmeros testes de mísseis conduzidos 
este ano por Pyongyang.
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