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A IMPORTAÇÃO de combustíveis lí-
quidos poderá reduzir, nos próximos 
tempos, com a previsibilidade de uso 
maciço do gás natural comprimido em 
viaturas que circulam no país.

A ideia foi lançada ontem na cidade 
de Inhambane pelo Ministro dos Recur-
sos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, 
no acto do lançamento do Fundo para 
o Desenvolvimento e Expansão do Gás
Natural Veicular.

É também neste contexto que a em-
presa petroquímica sul-africana Sasol, 
que explora e comercializa o gás natural 
de Inhambane, anunciou o desembolso 
de cinco milhões de dólares para a via-
bilização deste projecto. O fundo será 
gerido pelo Banco Nacional de Inves-
timento (BNI), ao abrigo de um acordo 
de parceria público-privada rubricado 
ontem naquela província entre as duas 
instituições.

Carlos Zacarias explicou que o uso 
de gás natural veicular vai reduzir de 

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, na sua qua-
lidade de Comandan-
te-Chefe das Forças 
de Defesa e Segurança 

(FDS), Filipe Nyusi, defendeu 
ontem, na cidade de Monte-
puez, em Cabo Delgado, um 
maior protagonismo do Ser-
viço Cívico de Moçambique 
(SCM) no processo de recons-
trução das infra-estruturas 
destruídas na sequência do 
terrorismo que flagela a pro-
víncia.

“O  Serviço Cívico de Mo-
çambique deve ser o rosto 
do processo de reconstrução 
das infra-estruturas destruí-
das pelos terroristas em Cabo 
Delgado”, frisou o Coman-
dante-Chefe, na cerimónia de 
juramento da bandeira dos 549 
mancebos que participaram  
no 10º curso de prestadores cí-
vicos no Centro de Instrução e 
Formação de Montepuez.

Para o efeito, orientou o 
Ministério da Defesa Nacional 
(MDN) a elaborar um progra-
ma  concreto  que deve ser ser 
submetido ao Governo para 
avaliação com vista à opera-
cionalização da orientação do 
estadista.

Ao Comando do Serviço 
Cívico de Moçambique orien-
tou para continuar a garantir 
a produção de comida para 
alimentar as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS), participar 
nas operações de salvamento 
em caso de calamidades, para 
além de aprimorar os curricu-
las para responder aos desafios 

O PAÍS não pode continuar a importar peixe por-
que tem condições necessárias para aumentar a 
produção e produtividade do pescado nas suas 
variadas espécies.

Este pronunciamento foi feito ontem pelo 
Primeiro-Ministro (PM), Adriano Maleiane, 
quando procedia ao lançamento da segunda fase 
do programa “Mais Peixe Sustentável” no posto 
administrativo de Namaíta, distrito de Rapa-
le, província de Nampula. Na ocasião, defendeu 
a necessidade de se encarar a pesca e a aqua-
cultura, em toda a cadeia de valor, como uma 
oportunidade para criar novos negócios, como 
a produção de ração, alevinos, processamento e 
comercialização do pescado.

Segundo o PM, este é um dos projectos que  o 
Governo tem desenvolvido na perspectiva de di-
namizar a actividade pesqueira e a aquacultura, 
tendo em conta a sua importância para a segu-
rança alimentar e desenvolvimento socioeconó-
mico, em geral.

Maleiane assegurou que o Executivo vai con-
tinuar a criar condições para garantir o acesso ao 
financiamento da pesca artesanal e da aquacultu-
ra comercial, como forma de impulsionar a parti-
cipação de jovens e mulheres, incentivando-os a 
apostar no empreendedorismo neste ramo.

Entretanto, com segunda fase do programa, 
espera-se a geração, a curto e médio prazos, de 
mais de cinco mil novos empregos directos e 20 

mil beneficiários indirectos em todo o país.
Acredita-se que esta fase impulsionará, de 

forma decisiva, a produção e a produtividade 
pesqueira e aquícola, contribuindo para o au-
mento da renda dos pescadores artesanais e con-
sequente melhoria da vida das comunidades.

Em Namaíta, Maleiane visitou uma empresa 
vocacionada à produção comercial de tilápia em 
gaiolas flutuantes. Aqui, apelou para que a firma 
sirva de inspiração no desenvolvimento de negó-
cios de pescado. Nampula, uma das províncias 
com grande potencial pesqueiro, conta com mais 
de 80 mil pescadores artesanais e 700 pisciculto-
res.

O programa “Mais Peixe Sustentável” foi lan-
çado em 2019 e tem como objectivo melhorar o 
nível de renda dos pescadores artesanais e pro-
mover as micro, pequenas e médias empresas no 
desenvolvimento da cadeia de valor da pesca e da 
aquacultura, com o envolvimento das comuni-
dades. 

A primeira fase abrangeu mais de 1200 bene-
ficiários, dos quais 308 mulheres.

Entretanto, falando em conferência de im-
prensa que assinalou o término da sua visita a 
Nampula, o PM considerou positivo o desem-
penho do Governo local na execução do Plano 
Económico Social (PES-2022), sobretudo no que 
diz respeito à reconstrução de infra-estruturas 
destruídas pelos ciclones tropicais Ana e Gombe.

RECONSTRUÇÃO PÓS-TERRORISMO

PR quer maior prestação 
do serviço cívico

das mudanças climáticas de 
modo que os formandos da 
área de construção civil sejam 
capazes de construir infra-es-
truturas resilientes.

“Devem estabelecer par-
cerias para a ministração de 
cursos de curta duração na 
área de primeiros socorros, 
assistência psicossocial às ví-
timas da violência armada e 
criar mecanismos para a di-
vulgação daquilo que fazem”, 
disse Nyusi.

O Chefe do Estado explicou 
que um dos principais objecti-
vos dos cursos de prestadores 
cívicos é formar os jovens que 
ingressam nas Forças Armadas 
de Moçambique (FADM) em 
áreas do saber fazer e, mais do 
que isso, promover a unidade 
nacional.

 “O Serviço Cívico é uma 
forja de unidade nacional. 
Estão aqui jovens oriundos 
de todos os pontos do país e a 
partir de agora sabemos que 

estão imbuídos de espírito de 
unidade nacional e defesa da 
pátria”, destacou Nyusi.

Congratulou graduados 
dos cursos anteriores pelo seu 
envolvimento no processo de 
limpeza dos edifícios e espa-
ços públicos destruídos pelos 
terroristas nas vilas de Palma e 
Mocímboa da Praia.

A cerimónia de encerra-
mento do 10º curso de pres-
tadores de serviços cívicos 
contou com a presença do 

Ministro da Defesa Nacional,  
Cristóvão Chume, que na oca-
sião garantiu ao Comandante-
-Chefe das FDS que os gradua-
dos estavam em condições de
trabalhar em qualquer ponto
do país, para além de outros
quadros do MDN.

O graduados garantiram, 
na sua mensagem, apresen-
tada no acto de juramento da 
bandeira, que estavam prepa-
rados para trabalhar em qual-
quer parte do país.

AFIRMA PM

País não pode continuar
 a importar peixe

Arranca hoje maior 
festa do futebol nacional

ARRANCA esta tarde a maior festa do fute-
bol nacional, o Moçambola-2022, com a Black 
Bulls, detentora do título, a receber às 15.00 
horas a União Desportiva do Songo, naquela que 
é a única partida agendada para hoje.  

No campo da Black Bulls estarão frente-
a-frente dois candidatos ao título, o que faz 
crescer ainda mais o interesse em torno deste 
confronto, que deve registar lotação máxima. 

Os “touros”, que no último fim-de-se-
mana conquistaram a Supertaça, com uma 
vitória tangencial sobre o Ferroviário da Beira 
(1-0), procurarão manter o bom momento, mas 
doutro lado encontrarão uma formação “hidro-
eléctrica” que pretende  repetir, nesta tempo-
rada, as excelentes campanhas de 2017 e 2018, 
anos em que se sagrou campeã. Na edição 2021 a 
ABB ganhou no Songo por 4-1 na primeira volta 
e empatou a uma bola em casa. 

Para amanhã, domingo, estão marcadas 
as restantes cinco partidas, sendo de realçar 
o confronto entre os Ferroviários de Mapu-
to e da Beira, no Estádio da Machava. Este
é, a par do Black Bulls-UD Songo, o embate

que opõe dois candidatos ao título, sendo por 
isso o “prato-forte” numa tarde domingue-
ira que se antevê emotiva noutros relvados. 
No Campo Municipal Alto-Makhassa, em 
Vilankulo, o Costa do Sol, crónico candidato a 
sagrar-se campeão, irá ombrear com a Asso-
ciação Desportiva local. Após uma prestação 
no Moçambola-2021 (terminaram em quinto) 
para esquecer, os “canarinhos” querem voltar 
aos tempos de glória e sabem que é importante 
entrarem com o pé direito.

Em Nacala as emoções estarão igualmente 
ao rubro, com o Ferroviário local a receber o 
homónimo de Nampula, enquanto mais para o 
norte, no Niassa, o outro Ferroviário, neste caso 
o de Lichinga, bate-se com o Clube de Incomáti.
Em Maputo, no campo da Liga, a equipa anfitriã 
ombreia com o Matchedje de Mocuba.

Num Campeonato Nacional (45ª edição) que 
ficou reduzido a 12 equipas contra as 14 da tem-
porada passada, é de se esperar por jogos mais 
intensos, na medida em que descem três equip-
as e apenas as primeiras nove permanecerão na 
maior competição nacional de futebol. 

Gás veicular vai minimizar
subida do preço de combustíveis

Há cada vez mais viaturas que usam o gás natural no país

Caravanas solidárias 
apoiam deslocados

Arranca celebração 
da Semana da Europa

Contrabando põe em causa
comercialização do tabaco

Tete com mais
partos institucionais

CNE analisa candidaturas
dos membros das comissões 
provincias de eleições

Govuro e Inhassoro
terão melhor qualidade
do sinal da RM 

Moçambique, RAS e Eswatini 
renovam projecto turístico

A REALIZAÇÃO de duas caravanas solidárias em apoio aos 
deslocados devido a acções terroristas em Cabo Delgado vão 
marcar a celebração do 159º aniversário da criação do Movi-
mento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Ver-
melho, que amanhã se assinala. Segundo um comunicado da 
Cruz Vermelha de Moçambique (CVM), para celebrar a data, 
estão também programadas actividades tais como a doação 
de material de protecção contra a Covid-19, jornadas de lim-
peza, plantio de árvores, entre outras. 

SOB o lema “Juntos pelo Futuro”, iniciam hoje as 
celebrações da Semana da Europa, uma iniciativa 
da Delegação da União Europeia em Maputo com 
o objectivo de criar uma plataforma de debates e
interacção sobre assuntos de cooperação, com
enfoque em projectos de desenvolvimento rural,
assistência humanitária, apoio à educação, entre
outros. As festividades iniciam com um evento a
decorrer na Fortaleza de Maputo,  para o qual estão
agendadas diversas actividades alusivas ao Dia da
Europa, que se assinala a 9 de Maio próximo. 

OS distritos de Inhassoro e Govuro, em Inham-
bane, passarão a ouvir as emissões da Rádio Mo-
çambique (RM) com melhor qualidade, mercê da 
instalação, dentro em breve, de uma repetidora 
do Emissor Provincial. Para o efeito, foi rubricado 
esta semana, em Govuro, um memorando entre 
a multinacional Sasol e esta estação emissora. A 
instalação da repetidora, avaliada em cerca de dois 
milhões de meticais, será financiada pela Sasol. A 
empresa poderá ainda restaurar a Rádio Comuni-
tária Save, também em Inhambane. (RM) 

MOÇAMBIQUE, África do Sul e Eswatini assinaram, esta se-
mana, em Durban, um memorando de entendimento para 
renovar o projecto turístico denominado TRILAND. Trata-
-se de uma iniciativa lançada em 2009 para desenvolver o
potencial turístico da região austral de África. O director do
Instituto Nacional de Turismo, Marco Vaz dos Anjos, referiu,
citado pela Rádio Moçambique (RM), que o encontro serviu
para, entre outros objectivos, tornar célere a implementação
de cinco projectos de desenvolvimento turístico desenhados
pelos três países, uma vez ultrapassados vários constrangi-
mentos, incluindo os causados pela pandemia da Covid-19,
que afectou severamente o sector.

Presidente da República dialogando com os graduados do Serviço Cívico

PM lançou ontem a segunda a segunda fase do “Mais Peixe Sustentável”
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forma gradual os níveis de importação 
de combustíveis, contribuindo, des-
te modo, para a poupança de divisas 
e minimização do impacto da subida 
constante dos preços de combustíveis 

no país.
Segundo Carlos Zacarias, o país 

importa neste momento cerca de 
1.600.000 toneladas métricas de com-
bustíveis líquidos, representando avul-

tadas somas monetárias.
Sublinhou que um dos objectivos 

estratégicos do Governo é promover a 
cadeia de valor dos produtos nacionais 
integrados no conteúdo local, razão 
pela qual foi criado o Fundo para o De-
senvolvimento de Gás Natural Veicular, 
em implementação das acções previs-
tas no Programa Quinquenal do Execu-
tivo moçambicano.

Na ocasião, o governante lembrou 
que outro objectivo estratégico do Go-
verno é a promoção da utilização do gás 
natural para o transporte público e sua 
expansão geográfica de forma a res-
ponder à dinâmica do mercado, carac-
terizado pelo crescimento exponencial 
do parque automóvel.  Carlos Zacarias 
afirmou também que o acordo assinado 
ontem entre a Sasol e o BNI poderá ma-
terializar o desejo do Governo de identi-
ficação de um modelo de construção de 
infra-estruturas, incluindo unidades de 
conversão e abastecimento de viaturas.
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Click da Semana Tema de Fundo

O MERCADO moçambicano está 
cheio de produtos contrafeitos, 
cuja identificação requer conhe-
cimento e muita atenção, pois 
eles são fabricados ao mínimo de-
talhe.

Quando perguntamos a qual-
quer indivíduo quantas vezes se 
deparou com situações de con-
trafacção, a resposta é simples: 
várias! 

Para dar alguns exemplos, 
tornou-se normal comprar um 
calçado da “adibos”, a pensar 
que está adquirir um produto da 
conceituada marca “adidas”, ou 
uma roupa da “fuma”, querendo 
“puma”.

Recentemente, alguém deu 
testemunho impactante. Disse ter 
comprado um “roll on” de uma 
marca, mas ao usá-lo teve pro-
blemas nas axilas, o que o levou a 
várias consultas médicas. Assim, 
aconselhou a voltarmos aos pro-
dutos naturais, como, por exem-
plo, o limão. 

A mesma pessoa disse estar a 
ponderar usar “mulala” para lavar 
os dentes, no lugar da pasta den-
tífrica, depois de acompanhar as 
consequências causadas por estes 
produtos. 

Ou seja, chegamos a um está-
gio em que se canta evolução, mas 
teme-se por não se saber de que 
forma o azar pode bater à nossa 
porta, perigando deste modo a 
nossa saúde. 

É a pensar em combater estes 
crimes que o Governo criou a Ins-
pecção Nacional das Actividades 
Económicas (INAE), com a qual, 
conforme nos sugere o nome, 
inspecciona o mercado. 

Os resultados não poderiam 
deixar de ser assustadores, afinal, 
de forma recorrente, a INAE de-
tecta produtos falsos no comér-
cio, coloca-os fora de circulação 
e pune os infractores com penas 
variadas, incluindo o encerra-
mento de estabelecimentos.

Recentemente, acompanhá-

mos casos de água e de óleo, dois 
dos produtos mais adquiridos pe-
las famílias moçambicanas, com 
qualidades preocupantes, isto é, 
impróprios para o consumo. 

Defendemos que, a todo o 
instante, as autoridades devem 
monitorar o mercado para colocar 
ordem, ainda que aceitemos que 
tal é muito difícil, principalmente 
quando o sector informal não pára 
de crescer. 

Entretanto, mais preocupante 
é notarmos que alguns inspecto-
res também precisam de ser ins-
peccionados pela própria INAE, o 
que não se afigura tarefa fácil por 
serem um grupo de infiltrados 
com conhecimento de causa dos 
riscos que correm. 

Ainda assim, há que puni-los 
exemplarmente, pois são vidas 
que estão em jogo e, portanto, es-
tamos diante de falta de respeito, 
sobretudo para com o Estado, que 
incansavelmente luta pelo bem-
-estar social.

Inspeccionar o mercado 
e o próprio inspector!

Duas faces da 
mesma moeda
A VIDA é como uma moeda. Tem sempre 
dois lados e, em quase tudo, somos desafia-
dos a pensar em ambas as partes. Há algum 
tempo, o município de Maputo organiza 
feiras de roupa usada na Avenida Zedequias 
Manganhela, atrás do histórico Mercado 
Central de Maputo. A iniciativa foi aplaudi-
da por muitos e teve destaque na imprensa. 

Informado, o munícipe começou a co-
locar na sua agenda lá se fazer para adquirir 
a famosa “calamidade”, que para o grosso 
da população, embora seja roupa de se-
gunda ou terceira mão, é de boa qualidade. 
Entretanto, nem todos ficaram felizes com 
a iniciativa, conforme fotografou o nosso 
colega da Redacção Félix Matsinhe, mos-

trando que realmente a vida, como a moe-
da, tem duas faces. 

É que os vendedores do Mercado Cen-
tral decidiram manifestar-se contra o mu-
nicípio porque, na sua óptica, a interrup-
ção da circulação de veículos na Zedequias 
Manganhela condiciona o seu negócio, pois 
os clientes que usam carros acabam por não 
entrar no mercado. 

Houve então braço-de-ferro e, curio-
samente, as duas partes apontam o dedo 
à edilidade. Os feirantes exigem de volta o 
dinheiro pago como condição para ali ven-
derem e referem que abandonar o lugar não 
é nenhum problema para eles. Enfim, é a 
ironia da vida! 
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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

191
91

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO
Nos termos do previsto no artigo 33 do Decreto no5/2016, de 8 de Março, o SDPI convida pessoas 
singulares e empresas interessadas a apresentarem propostas para o seguinte objecto de concurso.

NO   Conc Objecto do Concurso
Tipo de 

Concurso
Data de visita 

da Obra
Data-Limite 
para entrega

Data e hora da 
abertura das 

propostas

Local de 
abertura

1

Construção de 2 km de es-
trada terraplanada N/C, de 
Chicomo A a Chicomo B e 2 
aquedutos.

Público
24 de Maio de 
2022 às 10.00 
horas

7 de Junho de 
2022 às 10.30 
horas

7 de Junho de 
2022 às 11.00 
horas

Sessão Pública

SDPI

Os concorrentes interessados poderão obter os documentos do concurso no SDPI, mediante 
apresentação do talão de depósito da importância não reembolsável de 2.000,00MT para cada 
conjunto na Conta do SDPI BIM – 254637320;

As propostas deverão ser entregues na Secretaria do SDPI, o mesmo terá o prazo de validade de 
90 dias, a partir da data de abertura destas;

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de  

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março.

Mandlakazi, aos 7 de Maio de 2022

Autoridade competente 

Faz saber que na Primeira Secção do Tribunal Judicial Distrital Municipal 
de Nlhamankulu da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, 
notificando o réu Francisco José de Deus Malauene, maior, com última 
residência conhecida no Bairro de Chamanculo, casa nº 56, Q. nº 17, 
célula “B”, que começam a correr depois de findo os éditos, tudo a contar 
da data da última publicação no Jornal Notícias, para comparecer no 
Tribunal Judicial do Distrito Municipal de Nlhamankulu - 1ª Secção, a fim 
de tratar assuntos que dizem respeito, nos Autos de Acção Especial de 
Interdição com Pedido de Nomeação de Tutor Provisório nº 02/22-
B, que move João Malauene.

Para constar lavrou-se o presente edital e mais dois de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares legalmente estabelecidos.

Maputo, aos 9 de Março de 2022

O Juiz de Direito

Cassamo Gulamo Faquir

Escrivã de Direito

Maria de Fátima Bila
3956

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL DE NLHAMANKULU
1ª SECÇÃO

EDITAL
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CASSAMO GULAMO FAQUIR, JUÍZ DE DIREITO DA 1ª SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO 
DISTRITO MUNICIPAL DE NLHAMANKULU

A 
SEXTA edição da fei-
ra temática de roupa 
usada, que decorreu 
ontem na baixa da ci-
dade de Maputo, foi 

marcada por confusão nas pri-
meiras horas, movida por ven-
dedores do Mercado Central, 
que alegavam que a exposição 
estava a retirar-lhes clientes 
devido ao encerramento de 
parte da Avenida Zedequias 
Manganhela, entre Karl Marx e 
Filipe Samuel Magaia.

Segundo os vendedores do 
Mercado Central, o encerra-
mento da Zedequias Manga-
nhela para a exposição-venda 
de roupa usada retrai os clien-
tes que habitualmente fre-
quentam o bazar, o que reduz 
o volume de vendas.

O Conselho Municipal de 
Maputo, entidade organizado-
ra, aponta que antes do início 
das feiras houve explicação à 
comissão de vendedores do 
Mercado Central dos objecti-
vos e alcance das feiras temá-
ticas.

Danúbio Lado, vereador do 
Desenvolvimento Económico 
Local no município de Mapu-
to, disse não ter havido opo-
sição, pelo que a feira estava 
a acontecer ontem pela sexta 
vez, até porque se trata de rou-
pa e calçado, objectos que não 
são comercializados no Mer-
cado Central, dedicado essen-
cialmente a produtos frescos e 
especiarias. 

“Trata-se de uma activi-
dade em que, pelo sucesso na 

organização da venda infor-
mal, pretendemos evoluir para 
a criação de zonas pedonais 
onde a exposição de roupa, 
calçado e bijuterias diversas 
será permanente”, disse.

As feiras começaram por 
ser mensais e, a partir deste 
mês, são semanais.

 Acrescentou que, depois 
de duas horas de alvoroço, 
com os vendedores do Merca-
do Central a entoarem hinos 
contra, a baterem latas e a im-
pedirem que os feirantes de-
senvolvessem a sua activida-
de, o diálogo, promovido pelo 
município, resultou em calma, 
facto que permitiu a retoma da 
exposição-venda na sua máxi-
ma força.

No entanto, contrariamen-

te aos momentos iniciais, os 
feirantes já não contavam com 
as mesas de exposição e som-
brites por receio de vandaliza-
ção. “O diálogo vai continuar, 
ao mesmo tempo que continua 
o plano de feira temática, pois
trata-se de uma actividade 
que, por um lado, ajuda mui-
tos informais e, por outro, não 
prejudica os vendedores do 
Mercado Central”, vincou.

Justificou que a escolha do 
local para a realização da feira 
teve em conta a possibilida-
de de os expositores e utentes 
usarem os sanitários públicos 
ali existentes.

Importa destacar que nes-
ta sexta edição se inscreveram 
para a exposição cerca de 200 
feirantes.

NA BAIXA DA CIDADE

Confusão nas primeiras horas 
da feira de roupa usada

Troca de mimos entre os vendedores do Mercado Central e os feirantes

MUNÍCIPES do bairro de Ma-
goanine, na cidade de Maputo, 
mostram-se preocupados com 
a vedação colocada recente-
mente na Praça da Juventude 
para obras de requalificação do 
local, que virou esconderijo de 
malfeitores.

Rachid Issufo, vendedor na 
berma da estrada, disse que os 
assaltos no local tendem a au-
mentar, sendo que à noite os 
marginais se fazem passar por 
utentes dos transportes e, à 
pequena distracção, arrancam 
bolsas e telemóveis.

Considera que a construção 
da vedação da Praça da Juven-
tude veio facilitar a acção dos 
bandidos, uma vez que têm o 
caminho de fuga mais facilita-
do.

Márcia Ribeiro contou que 
foi vítima há dias, quando ten-
tava apanhar transporte.

“É difícil explicar como 
aconteceu, só me dei conta 

Vedação da Praça
da Juventude vira
refúgio de larápios

de que já não tinha o celular 
na carteira dentro do autocar-
ro. O certo é que agora sei que 
Magoanine é um lugar perigoso 
para circular, principalmente à 
noite”, acrescentou.

Celeste Vilanculos disse sa-
ber como se comportar quando 

está no terminal de Magoanine, 
amarrando a capulana sobre a 
bolsa, enquanto presta atenção 
aos movimentos estranhos.

“O município deve decidir 
o que fazer nesse espaço por-
que nós estamos a passar mal”, 
disse.

QUATRO pessoas ficaram feridas, três das 
quais com gravidade, em consequência de 
um acidente de viação ocorrido quinta-
-feira, na EN4, distrito da Moamba.

O acidente envolveu três camiões de
transporte de mercadoria, dois dos quais 
seguiam no sentido Maputo-Ressano e o 
terceiro no inverso.

Segundo o chefe da Educação Públi-
ca do Departamento de Trânsito, na pro-
víncia de Maputo, Rodrigues Tchabana, o 

acidente terá sido causado por excesso de 
velocidade e ultrapassagem irregular.

Explicou que um dos veículos que se-
guia no sentido Maputo-Ressano efectuou 
ultrapassagem irregular, indo embater-se 
frontalmente na viatura que fazia o senti-
do contrário. 

Do choque resultaram danos avultados 
nos camiões, um dos quais se incendiou.

Os feridos encontram-se internados 
no Hospital Central de Maputo. 

Acidente de viação 
faz quatro feridos

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  087/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 06 Maio
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,94 4,02      3,98
  Botswana Pula 5,20 5,30      5,25
  eSwatini Lilangueni       3,94 4,02      3,98
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,72 3,80      3,76

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 483,85 493,49    488,67
  Malawi Kwacha 78,87 80,45     79,66
  Tanzânia Shilling 27,24 27,78     27,51
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,42 12,66     12,54
  Canada Dolar 49,13 50,11     49,62
  China/Offshore       Renminbi 9,41 9,60      9,51
  China Renminbi 9,47 9,66      9,57
  Dinamarca Coroa 8,97 9,15      9,06
  Inglaterra Libra 77,91 79,46     78,69
  Noruega Coroa 6,66 6,79      6,73
  Suécia Coroa 6,37 6,50      6,44
  Suíça Franco 64,07 65,35     64,71
  União Europeia       Euro 66,73 68,06     67,40

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,9721400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.878,06000
Venda..............  1.878,57000

Maputo,  09.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

O GOVERNO provincial de 
Cabo Delgado e a Eni Rovuma 
Basin, operadora do projecto 
de exploração de gás natural na 
Área 4, assinaram esta semana 
um memorando de cooperação 
para a execução de um projecto 
integrado de resiliência no dis-
trito de Mecúfi.

Não foram revelados os va-
lores envolvidos, mas sabe-se 
que o projecto contempla o de-
senvolvimento de um progra-
ma sustentável de agricultura e 
acesso à água e higiene.

O programa visa igualmen-
te fortalecer as habilidades das 
comunidades na protecção e 
restauração dos mangais, con-
tribuindo deste modo para a 
mitigação das mudanças cli-
máticas. 

A Eni salienta que o pro-
grama de restauração e conser-
vação dos mangais vai consis-
tir no replantio de mudas em 
Zaulane A, Muaria e Muinde, 
abrangendo 10 hectares ao 
longo da costa de Mecúfi. 

Em paralelo, serão também 
promovidas actividades alter-
nativas para a diversificação 
económica, como é o caso da 
apicultura e aquacultura, que 
servirão de fontes de renda al-
ternativa para as comunidades, 

o que vai ajudar a proteger os
mangais e os ecossistemas que
estão em risco. 

O projecto prevê tam-
bém campanhas educativas e 
de sensibilização nas áreas de 
conservação ambiental e nas 
escolas da comunidade.

O programa de agricultura 
sustentável vai cobrir 40 hec-
tares e consiste num sistema 
combinado de conservação 
florestal e agricultura, o que 
vai permitir a produção de ali-
mentos, bem como a recupe-
ração das áreas degradadas e 
a transmissão de boas práticas 
na gestão e uso dos recursos 
naturais. 

Esta iniciativa deverá 
abranger cerca de 500 peque-
nos agricultores.

No que diz respeito ao aces-
so à água, serão construídos 
seis furos e reabilitados mais 
dois nas localidades de Muária, 
Sambene e Natuco, com vista 
a garantir maior acesso do re-
curso e melhorar as condições 
de saneamento destas comu-
nidades.

O projecto integrado de 
resiliência reafirma o compro-
misso da Eni Rovuma Basin 
com os Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável das 

Nacões Unidas e enquadra-se 
na estratégia da protrolífera 
italiana de atingir o nível de 
zero emissões até 2050. 

A iniciativa é parte do plano 
de sustentabilidade do projecto 
Coral Sul da Área 4 e será exe-
cutado em parceria com a Uni-
versidade Lúrio.

Recorde-se que o projecto 
Coral Sul será o primeiro a co-
locar em produção considerá-
veis recursos de gás natural de 
Moçambique, a partir da se-
gunda metade de 2022. 

Ele é operado pela Eni Ro-
vuma Basin em representação 
dos parceiros da Área 4, no-
meadamente a Eni, ExxonMo-
bil, CNPC, Galp, Kogas e a ENH 
- Empresa Nacional de Hidro-
carbonetos.

A Eni está presente em Mo-
çambique desde 2006. Entre 
2011 e 2014, a empresa desco-
briu vastos recursos de gás na-
tural na Bacia do Rovuma, nos 
reservatórios de Coral, Com-
plexo Mamba e Agulha, com 
cerca de 2.400 biliões de me-
tros cúbicos de gás no local.

A companhia italiana tam-
bém detém direitos de explo-
ração dos blocos offshore A5-
B, Z5-C e Z5-D nas bacias de 
Angoche e Zambeze.

FUNCIONÁRIOS do Ministério 
da Economia e Finanças (MEF) 
aprenderam recentemente noções 
básicas sobre o funcionamento do 
sistema tributário moçambicano.

A formação, realizada na ci-
dade de Maputo, enquadra-se no 
plano de actividades do projecto 
Tributação Eficiente para Desen-
volvimento Inclusivo (TEDI).

O projecto prevê mais forma-
ções similares a serem ministra-
das de forma contínua e sistemá-
tica com vista a dotar os técnicos 
de conhecimentos sólidos sobre 
o desenho e condução da política
tributária em Moçambique.

As profundas alterações que 
têm sido introduzidas no sistema 
tributário nacional exigem contí-
nua capacitação dos funcionários 
das diferentes direcções e reparti-
ções do ministério.

Com maior atenção para os 
técnicos afectos à Direcção Na-
cional de Políticas Económicas e 
Desenvolvimento, a formação as-
segura que os abrangidos tenham 

ferramentas suficientes para dar 
vazão às novas tarefas e desafios 
que surgem com a transferência 
de responsabilidade da Autori-
dade Tributária para o MEF sobre 
o desenho e condução da política
tributária em Moçambique.

Especificamente, foram minis-
trados conceitos básicos do siste-
ma tributário e princípios da lega-
lidade tributária.

Foram, igualmente, discutidos 
os efeitos da taxa de imposto sobre 
a receita fiscal e sobre a base tribu-
tária. Por fim, foi explicada de for-
ma específica a incidência e base 
legal de cada um dos impostos que 
compõem o sistema tributário em 
Moçambique.  

Com este ciclo de formações, 
espera-se que os técnicos do MEF 
formulem ideias próprias sobre 
como propor reformas para col-
matar a complexidade do sistema 
tributário, bem como o meio de 
torná-lo mais neutro e inclusivo, 
de modo a facilitar a mobilização 
de recursos domésticos. 

A ALIANÇA OPEP+, liderada 
pela Arábia Saudita e pela Rús-
sia, anunciou na quinta-feira a 
aprovação de um aumento de 
produção de crude em 432 mil 
barris diários, a partir de 1 de 
Junho.

Após uma reunião por vid-
eoconferência, os ministros do 
grupo de 23 países, que inclui 
os 13 membros da Organização 
dos Países Exportadores de 
Petróleo e 10 aliados, manti-
veram a decisão aprovada em 
Junho do ano passado de sub-
ir gradualmente a produção 

global mensal e indicaram que 
voltam a analisar a situação no 
dia 2 de Junho, indicou a OPEP 
em comunicado.

A nota divulgada faz 
referência à rota definida no 
Verão passado para recuper-
ar de forma gradual o nível de 
produção anterior à pandemia 
de Covid-19, com aumentos 
mensais moderados depois de 
ter sido feito um corte drásti-
co na oferta em Maio de 2020 
devido à crise causada pela 
pandemia.

A reunião de quinta-feira 

teve lugar um dia depois de a 
Comissão Europeia ter propos-
to a proibição das importações 
europeias de petróleo da Rús-
sia, uma medida a concretizar 
gradualmente até final do 
ano, na sequência da guerra na 
Ucrânia.

Mesmo sem estar ainda 
aprovada pelos países da UE, a 
proposta levou na quarta-fei-
ra a uma subida dos preços do 
petróleo.

O barril de Brent (de 
referência na Europa) termi-
nou a sessão de quarta-feira 

no mercado de Londres a 110,2 
dólares, uma subida de 4,82% 
em relação ao dia anterior, 
enquanto em Nova Iorque o 
petróleo WTI subiu 5,27% para 
107,81 dólares.

Esta subida contrariou a 
tendência de descida causada 
pelas severas restrições im-
postas na China para travar os 
novos casos de Covid-19, um 
factor que tem preocupado os 
produtores.

Após a reunião da OPEP+ 
não se realizou conferência de 
imprensa e na breve declaração 

final divulgada a aliança se 
limitou a assinalar que houve 
“consenso” na visão de que 
“os fundamentos do mercado 
de petróleo apontam para um 
mercado equilibrado”.

Os ministros chamaram 
atenção para “os efeitos con-
tínuos de factores geopolíticos 
e questões relacionadas com a 
pandemia”, no que seria a sua 
única alusão às perturbações 
nos mercados de energia de-
pois da invasão da Ucrânia pela 
Rússia e dos confinamentos na 
China.

TABACO NO NIASSA

Contrabando põe em causa
metas de comercialização

O 
CONTRABANDO do 
tabaco a partir das 
zonas fronteiriças, 
sobretudo nos distri-
tos de Mecanhelas e 

Mandimba, no Niassa, para o 
vizinho Malawi, poderá com-
prometer a comercialização 
desta cultura de rendimento e, 
consequentemente, o retorno 
dos investimentos da empre-
sa fomentadora Mozambique 
Leaf Tobacco (MLT).

A companhia fixou um 
plano de comercialização do 
tabaco avaliado em cerca de 

dois mil milhões, cento e vinte 
e seis mil meticais.

A produção do tabaco este 
ano no Niassa foi influenciada 
pela queda irregular de chuvas 
e de precipitações acima do 
normal que comprometeram 
o bom desempenho das plan-
tas na fase de viveiros, situação 
que obrigou à sua transferência 
tardia para os campos de pro-
dução.

Edgar Muthambe, oficial 
provincial de relação institu-
cional na Mozambique Leaf 
Tobacco, que partilhou es-

tes dados na quarta-feira, no 
lançamento da campanha de 
comercialização do tabaco 
em Mandimba, referiu que o 
contrabando e os eventos ex-
tremos vão impactar negati-
vamente a meta da empresa 
de comercializar 24.665 to-
neladas. O cenário vai afectar 
38.317 produtores. 

“O contrabando do taba-
co ocorre com frequência nas 
zonas fronteiriças sempre que 
inicia a campanha de comer-
cialização, com particular in-
cidência para os distritos de 

Mecanhelas e Mandimba, con-
cretamente nas localidades de 
Chissaua, Chamba, Entre-La-
gos e Catita”, disse.

Edgar Muthambe referiu 
que, apesar destes factores, 
os produtores e a empresa as-
sumiram o compromisso de 
trabalhar a terra para atingir 
níveis maiores de produção. No 
entanto, pede ao Governo para 
unir esforços no combate ao 
contrabando do tabaco.

Ainda de acordo com a fon-
te, na campanha de comercia-
lização do tabaco em curso, a 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Governo e Eni
acordam investir
mais em Cabo Delgado

Representes da Eni e do Governo selando o memorando de cooperação

Técnicos do MEF formados
em sistema tributário nacional

OPEP+ decide novo aumento 
moderado da produção de petróleo

MLT vai reforçar o mecanismo 
de pagamento aos produtores 
por via banco para garantir a 
segurança e integridade destes 
face a possíveis assaltos no re-
gresso às zonas de origem.

Na ocasião, Mariano Quin-
ze, delegado da Autoridade 
Tributária no Niassa, prome-
teu, com outras entidades, 
averiguar a situação e activar 
todas as linhas operativas vi-
sando combater o contraban-
do, sobretudo do tabaco, em 
toda a linha fronteiriça entre 
a província com os vizinhos 
países do Malawi e da Tanza-
nia.

Por sua vez, Judite Massen-
gele, governadora do Niassa, 
exortou os produtores e todos 
os outros intervenientes da 
cadeia de valor do tabaco a en-
volverem-se no seu fomento, 
produção e processamento, a 
fim de reduzir a pobreza e as-
segurar a obtenção de receitas 
para a província.

Reconheceu ainda haver 
desafios, especialmente no 
acesso às tecnologias resilien-
tes, mercados, prevenção e 
controlo de pragas e doenças 
nas culturas e na resolução de 
conflitos de classificação do 
tabaco.

Com efeito, diz ser neces-
sária e indispensável a presen-
ça dos comités de arbitragem 
para, exclusivamente, faci-
litarem a compra e venda do 
tabaco.

A nível regional, o sistema tri-
butário moçambicano é conside-
rado como sendo o que contempla 
os principais impostos, de acordo 
os padrões internacionalmente 
aceites, o que constitui vantagem 
em termos técnico-profissionais.

Mas também representa um 

desafio porque exige que as refor-
mas propostas usem ferramentas 
actualizadas e, por vezes, é difícil 
prever com assertividade os seus 
resultados, daí a importância de 
haver constantes actualizações 
em termos de pesquisa e capaci-
tações.

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
GOVERNO DO DISTRITO DE LUGELA

SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS DE OBRAS

1. O Governo do Distrito de Lugela torna público que estão abertos concursos públicos para Contratação 
de Empreitadas para seguintes obras:

Nºde Concurso Designação da Obra Alvará requerido
Garantia 

Provisória

04E080041/
CP/0001/2022

Reabilitação da Residência Oficial da 
Administradora Distrital

3ª Classe ou superior Não Aplicável

04E080041/
CP/0002/2022

Reabilitação da Residência do 
Secretário Permanente Distrital

3ª Classe ou superior Não Aplicável

04E080041/
CP/0003/2022

Reabilitação da Residência do 
Procurador Distrital

3ª Classe ou superior Não Aplicável

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou adquirí-los pela importância não restituível de 1.500,00MT ou seu equivalente em moeda
livremente convertível para cada conjunto, no endereço abaixo, a partir do dia 10 de Maio de 2022.

Endereço:

Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas

Vila Sede de Lugela

3. O período de validade das Propostas será de 90 dias, a partir da data de abertura e estas deverão
ser entregues no endereço acima até às 10.00 horas do dia 25 de Julho de 2022 e serão abertas
no mesmo dia pelas 10.30 horas na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer à sessão
pública no endereço acima.

4. A execução das obras será contratada sob o regime de Menor Preço, com pagamentos mediante
situações de trabalhos.

5. A visita ao local das obras é obrigatória e as informações adicionais poderão ser obtidas no Serviço 
Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Lugela, até às 15.00 horas do dia 13 de Julho de 
2022, nas horas normais de expediente.

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

Lugela, aos 3 de Maio de 2022

A ADMINISTRADORA DO DISTRITO

(Ilegível) 983999

T
RÊS indivíduos, todos 
de nacionalidade mo-
çambicana, identifica-
dos como F. Francisco, 
de 38 anos, C. Jocene, 

de 42, e E. Nova, de 35, es-
tão sob custódia policial na 2ª 
Esquadra da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), 
no Bairro da Ponta-Gêa, na 
cidade da Beira, indiciados da 
prática do crime de tráfico de 
drogas.

De acordo com o porta-
-voz do Serviço Nacional de
Investigação Criminal (SER-

NIC), Alfeu Sitoe, a detenção 
dos indiciados foi em flagran-
te delito e ocorreu na quin-
ta-feira, no culminar de uma 
investigação sobre a venda e 
consumo de drogas.

O porta-voz do SERNIC 
explicou que a primeira de-
tenção foi de F. Domingos, na 
zona do Manganhe, na posse 
de 440 gramas de “cannabis 
sativa” (soruma). Questio-
nado sobre a proveniência do 
estupefaciente, respondeu 
que comprara de C. Jocene, 
por sinal a segunda a cair nas 

malhas das autoridades na 
posse de 29 gramas que disse 
ter adquirido de E. Nova.

O último indiciado foi de-
tido no distrito do Dondo, na 
posse de grandes quantida-
des de soruma, divididas em 
plásticos pretos e num saco 
de 50 quilos.

O porta-voz do SERNIC 
contou que durante todo o 
processo os agentes enfren-
taram muitas dificuldades 
para a detenção dos três in-
diciados, principalmente de 
E. Nova.

Alfeu Sitoe apelou às au-
toridades locais a cooperem 
sempre com as instituições 
policiais de modo a permitir 
que todos os transgressores 
sejam responsabilizados pelos 
seus crimes.  

“Quando esconde-
mos malfeitores permitimos 
que estes continuem com as 
suas acções nas comunida-
des. Amanhã somos os pri-
meiros a culpar a Polícia de 
inacção, quando na verdade 
contribuímos para que tal 
aconteça”, lamentou. 

Parte da droga apreendida na detenção dos três suspeitos

Detidos por 
tráfico de drogas

DENÚNCIAS de venda de vagas 
supostamente protagonizadas 
pelo Departamento de Recur-
sos Humanos dos Serviços Dis-
tritais de Educação, Juventude 
e Tecnologia da Beira, no qua-
dro dos processos de contrata-
ção de professores que aconte-
cem anualmente, conduziram 
recentemente a secretária de 
Estado em Sofala, Stella Zeca, a 
efectuar uma visita-relâmpago 
àquele sector.

A governante pretendia 
aferir a veracidade das acusa-
ções e induzir a direcção da-
quela instituição a desencadear 
uma investigação com vista a 
descobrir eventuais funcioná-
rios envolvidos.

Falando a jornalistas no fi-
nal da visita, Stella Zeca expli-
cou ter recebido no seu gabine-
te queixas de cidadãos dando 
conta da prática continuada de 
corrupção no processo de con-
tratação de docentes no geral.

“Estamos a falar de contra-
tação de professores no geral, 
sendo algumas vagas do Ensino 
Técnico-Profissional e outras 
por substituição. Foi por isso 
que nos deslocámos até ao sec-
tor da Educação para partilhar-
mos com os funcionários sobre 
as reclamações acentuadas em 
torno deste assunto para, em 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

Stella Zeca averigua 
supostos casos de corrupção

conjunto, tirarmos os nós de 
estrangulamento”, disse.

Clarificou que os cidadãos 
em causa disseram que têm 

sido cobrados valores mone-
tários para passarem nos con-
cursos públicos que são anual-
mente lançados pelo Estado 

para o efeito, acreditando ter 
evidências de que as pessoas 
estão a pagar para serem apu-
radas. 

Stella Zeca em conversa com funcionários do sector da Educação

“Esta sobrecarga provoca 
um grande desgaste no próprio 
equipamento e muita demora 
no circuito de ir e vir das lixei-
ras. Mesmo assim vamos tentar 
controlar e adoptar outras me-
didas para inverter a situação 
e proporcionar um ambiente 
mais livre de resíduos sólidos”, 
acentuou o autarca.

Com uma frota de 12 ca-
miões, oito dos quais operam 
com a máxima segurança, a 
edilidade lançou recentemente 
mais uma viatura potente com 
capacidade de recolha de en-
tre cinco e seis contentores em 
uma única viagem.

Entretanto, o presidente do 
Município fez questão de re-

cordar que a edilidade encon-
tra-se empenhada na introdu-
ção de um sistema de recolha 
directa de lixo nos bairros.

Também indicou estar em 
curso o processo de Monito-
ria Participativa do Cidadão na 
Denúncia de Irregularidades 
(MOPA), que com recurso a 
meios informáticos se pode  lo-
calizar algum contentor de lixo 
não removido.

Através deste meio, o ci-
dadão pode igualmente alertar 
ao Conselho Municipal sobre 
o estado do contentor, por
exemplo, se está a transbordar
e/ou se alguém deitou fogo no
recipiente, indicando o bairro
e a rua.

Carige avaliou que tal já 
permite que os moradores da 
urbe tenham garantias de um 
serviço de recolha de lixo mais 
próximo.

Segundo o edil, a cidade da 
Beira produz diariamente cerca 
de 18 toneladas de lixo.

Recentemente foi assina-
do um memorando de enten-
dimento com um parceiro, 
denominado FACE, visando 
transformar os resíduos sólidos 
em energias renováveis.

Pretende-se, assim, pro-
duzir biogás, carvão, álcool, 
lixívia e outros materiais a par-
tir do lixo, incrementando, por 
outro lado, a renda das famí-
lias.

O CONSELHO Municipal da 
Beira (CMB) reconhece que en-
frenta dificuldades na recolha 
de lixo, sobretudo depois das 
chuvas que recentemente cai-
ram na urbe.

Segundo o respectivo edil, 
Albano Carige, as intempé-
ries suscitaram a necessidade 
de multiplicação de esforços e 
disponibilização de mais meios 
para a remoção dos resíduos 
sólidos espalhados por diferen-
tes pontos da cidade.

RECOLHA DE LIXO

Município assume dificuldades

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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AS autoridades sanitárias estão preocupa-
das com o aumento de casos e surtos re-
correntes de sarampo no país nos últimos 
anos, estando entre as principais causas de 
mortes evitáveis com recurso à vacinação. 

Dados do Ministério da Saúde refe-
rem-se ao registo de mais de 90 mil casos 
de sarampo em sete anos.

Um comunicado recentemente publi-
cado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) dá conta que a Co-
vid-19 teve grande impacto no acesso à 
vacinação, o que gerou maior vulnerabi-
lidade das crianças.

A OMS e o UNICEF alertam que, com 
a Covid-19, muitas crianças ficaram vul-
neráveis ao sarampo por não estarem 
imunizadas. No ano passado, o UNICEF 
apoiou no país a vacinação de 1,1 milhão 
de crianças com menos de 15 anos para 

conter surtos no norte do país. 
O sarampo é uma doença viral extre-

mamente contagiosa e pode ser mortal. 
Estão entre os sinais e sintomas a febre, 
tosse, falta de apetite, mal-estar intenso 
e manchas avermelhadas que iniciam na 
região da face e atrás das orelhas e se es-
palham depois pelo corpo.

A transmissão ocorre por contacto di-
recto com uma pessoa infectada ou pelo 
ar, caso a pessoa espirre ou tussa no mes-
mo ambiente. Além do seu efeito directo 
no organismo, que pode ser letal, o vírus 
do sarampo enfraquece o sistema imuni-
tário e torna uma criança mais vulnerá-
vel a outras doenças infecciosas como a 
pneumonia e a diarreia, inclusive durante 
meses após a infecção.

A manifestação da doença e a gravi-
dade variam de acordo com a faixa etária, 
sendo mais evidente em crianças menores 

de cinco anos.
“O sarampo é mais do que uma doença 

perigosa e potencialmente mortal. É tam-
bém uma indicação precoce de que existe 
lacunas na cobertura global da vacinação, 
lacunas essas que as crianças vulneráveis 
não podem pagar”, indicou Catherine 
Russell, directora-executiva do UNICEF 
citada no comunicado.

Acrescentou que as perturbações rela-
cionadas com a pandemia da Covid-19, as 
desigualdades crescentes no acesso às va-
cinas e o desvio de recursos de programas 
de rotina estão a deixar muitas crianças 
sem protecção contra o sarampo e outras 
doenças evitáveis por vacinação, sendo 
esta a única forma de prevenção.

Para minimizar a situação, está pre-
vista no país para este ano mais uma cam-
panha nacional de vacinação que contará 
com o apoio do UNICEF.

CERCA de 32 800 mulheres 
deram à luz nas unidades sa-
nitárias da província de Tete 
nos primeiros três meses deste 
ano, representando aumen-
to de partos institucionais de 
10 por cento em comparação 
com igual período de 2021, em 
que foram registados perto de 
29 700.

Os dados foram revelados 
pela esposa do governador da 
província de Tete, Célia Viola, 
que falava, quarta-feira, na 
comemoração do Dia Inter-
nacional da Parteira, que este 
ano teve como lema “Partei-

ras, 100 anos de progresso”.
“São elas que recebem a 

gestante na maternidade em 
trabalho de parto e jogam pa-
pel muito importante de salvar 
a vida da mulher e da criança. 
A parteira garante parto segu-
ro”, reconheceu.

Para Célia Viola, investir na 
parteira é apostar na melho-
ria da qualidade dos serviços 
de saúde da mulher, criança e 
reduzir a taxa de mortalidade 
materno-infantil e incidência 
de doenças.

Admitiu que a mortalidade 
materna no país ainda cons-

titui preocupação, lembran-
do que uma em cada quatro 
mortes entre mulheres dos 15 
e 19 anos é atribuída à mater-
nidade.

A celebração do Dia Inter-
nacional da Parteira, 5 de Maio, 
coincide com o Dia Mundial da 
Higiene das Mãos, criado pela 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), pelo que Célia Viola 
exortou as parteiras da pro-
víncia a serem promotoras do 
hábito de lavar as mãos com 
água e sabão, afirmando que 
é fundamental para a redução 
de doenças.

MAIS de 73 mil adolescentes 
foram integradas nos últi-
mos dois anos pelo projecto 
“Transform Nutrition”, em 
12 distritos da província de 
Nampula, em actividades de 
“Clubes de Raparigas que Ins-
piram”. 

O projecto, com duração 
de cinco anos,  é financiado 
pela Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimento ( 
USAID) e implementado pela 
Ajuda de Desenvolvimento 
de Povo para Povo (ADPP), 
em colaboração com a Aliança 
Global para Nutrição Melho-
rada (GAIN), a Universidade 
Lúrio (UniLúrio), a Associação 
H2N e Viamo.

A iniciativa visa essencial-
mente melhorar o estado nu-
tricional de 260 mil raparigas 
adolescentes, 118 mil mulhe-
res grávidas e lactantes e 165 
mil crianças com menos de 
dois anos.

“Clubes de Raparigas 
que Inspiram” é um concei-
to adoptado pelo projecto 
“Transform Nutrition” em 
que grupos de raparigas com 
idades entre os 10 e 19 anos 
aprendem, sob liderança de 
um mentor, sobre nutrição, 
prevenção de gravidezes in-
desejadas, boas práticas de 
higiene e saneamento, desen-
volvimento corporal da mu-

SEGUNDO FEWS NET

Insegurança alimentar
pode agravar-se no país

A 
REDE de Sistemas de 
Aviso Prévio contra 
a Fome (FEWS NET) 
alerta para a insegu-
rança alimentar aguda 

em todo o país devido ao im-
pacto de múltiplos desastres 
naturais e dos ataques terro-
ristas em Cabo Delgado.

Na sua última actualiza-
ção da segurança alimentar 
no país, a FEWS NET sublinha 
que os maiores choques da 
época agrícola 2021/2022 são 
os danos causados por ven-
tos ciclónicos e inundações 
provocadas pelas tempesta-
des tropicais Ana, Dumako e 

Gombe.
Estes eventos climá-

ticos afectaram mais de 
200 mil hectares de terras 
agrícolas nas províncias de 
Nampula, Zambézia, Tete 
e partes das províncias do 
Niassa, Cabo Delgado, Ma-
nica e Sofala. 

Acrescenta que as fortes 
chuvas também causaram 
inundações nos rios Maputo, 
Incomáti e Umbelúzi, des-
truindo cerca de 11.500 hecta-
res de terras agrícolas na pro-
víncia de Maputo.

Actualmente, algumas 
partes de Cabo Delgado en-

frentam crise de insegurança 
alimentar devido às acções de 
grupos terroristas que desde 
2017 deslocaram mais de  800 
mil pessoas.

Embora as Forças de De-
fesa e Segurança moçambica-
nas, apoiadas pelo contingen-
te militar ruandês e soldados 
da SAMIM (Missão Militar da 
SADC em Moçambique), es-
tejam a registar avanços no 
combate ao terrorismo, a 
FEWS NET observa que a cri-
se alimentar persiste devido 
à existência ainda de focos de 
alguma insegurança.

A FEWS NET adverte que a 

insegurança alimentar deverá 
crescer em todo o país entre 
Junho e Setembro em partes 
da província de Nampula e 
grande parte das províncias 
de Inhambane e Gaza no sul 
do país. 

“Projecta-se que a pro-
dução agrícola nacional seja 
inferior à do ano passado de-
vido à redução do rendimento 
e perda de colheitas em resul-
tado dos múltiplos choques”, 
adverte. 

Em particular, é provável 
que a colheita seja significati-
vamente abaixo da média nas 
províncias de Maputo, Gaza e 

Inhambane, e na região sul de 
Manica, Sofala e Tete.

Contudo, segundo a rede, 
existe alguma esperança de 
que, para alguns, as coisas 
possam melhorar nas zonas 
afectadas pelas cheias e as zo-
nas baixas com potencial para 
uma boa produção hortícola 
e para as culturas de segunda 
época.

Acrescenta que “a ocor-
rência de precipitação mo-
derada em Abril é susceptível 
de fornecer a tão necessária 
humidade residual adicional 
para a segunda estação agríco-
la, particularmente nas áreas 
afectadas pela seca”.

A FEWS NET adverte para 
um efeito em cadeia do confli-
to na Ucrânia, desencadean-
do o aumento dos preços dos 
combustíveis, com impacto 
directo e indirecto no preço 
dos produtos alimentares e 
não alimentares.

A FEWS NET é uma rede 
financiada pela Agência Nor-
te-americana para o Desen-
volvimento Internacional 
(USAID) que trabalha com 
parceiros internacionais, na-
cionais e regionais para forne-
cer aviso prévio e informação 
sobre a vulnerabilidade em 
questões de segurança ali-
mentar. - (AIM)

Há mais partos
institucionais em Tete

Reconhecido papel da parteira em Tete 

“Clubes de Raparigas”  
para 73 mil adolescentes

lher, prevenção da anemia, 
entre outros temas relevantes.

As sessões de “Clubes de 
Raparigas” têm duração de 
cinco meses, após os quais as 
que tiverem participado em 
pelo menos 75 por cento dos 
encontros são graduadas e 
passam a fazer palestras, pre-
param peças teatrais educati-
vas e partilham as suas expe-
riências com os novos clubes 
similares. Nestes dois primei-
ros anos de implementação já 

foram graduadas 2040 adoles-
centes.

Leonardo Roroge, mentor 
no projecto, está convicto que 
o propósito está a ser bem aco-
lhido pelas raparigas e as suas
famílias.

“Estamos encorajados 
com as transformações que o 
projecto está a trazer na vida 
das raparigas e suas famílias. 
Da interacção que temos es-
tabelecido no dia-a-dia das 
sessões, verificamos que elas 

servem de veículo catalisador 
para influenciar a mudança de 
atitudes. Elas passaram a de-
sempenhar papel importante 
na família, sobretudo no que 
diz respeito à adopção de no-
vos modelos de vida”, disse.  

Acrescentou que se tornou 
comum encontrar uma comu-
nidade inteira com sanitários, 
copas para lavar a louça e uma 
pequena horta nos quintais, o 
que antes era totalmente des-
conhecido.

Raparigas agrupadas em clubes para a adopção de novos modelos de vida

Aumento de casos 
de sarampo preocupa

ARRESTO DOS IMÓVEIS DAS DÍVIDAS

MP continua atrás dos bens vendidos

Persistem desafios na inclusão 
da pessoa com deficiência
O FÓRUM das Associações Moçambica-
nas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) 
queixa-se da persistência da falta de in-
clusão de cidadãos com necessidades es-
peciais no exercício dos direitos cívicos 
em Moçambique.

Cantol Pondja, presidente do FA-
MOD, disse recentemente, por ocasião 
da  apresentação do relatório de análise 
sobre a participação cívica deste grupo, 
que a falta de disponibilização de meios 
que incluam todos os tipos de deficiência 
continua desafio.

“Algumas palavras que designam 
este grupo na Constituição da República 
não estão actualizadas. As pessoas com 
deficiência auditiva não ouvem as men-

sagens transmitidas pelos dirigentes e 
partidos políticos; as com problemas vi-
suais não têm liberdade de fazer algumas 
escolhas; para a física, continua a limi-
tação para aceder a algumas instituições 
devido aos degraus”, exemplificou.

Acrescentou que essas limitações 
concorrem para que haja pouca parti-
cipação deste grupo nas mais variadas 
áreas da vida social, visto que as pessoas 
preferem excluir-se.

“Pedimos que as entidades legais 
criem instrumentos para que essas pes-
soas possam sentir-se com poder de de-
cisão na sociedade e que o relatório que 
apresentamos seja um documento de 
mudança na vida deste grupo”, solicitou.

Na ocasião, Lúcia Mafuiane, Fran-
cisco Alberto e Carlos Matsinhe, repre-
sentantes da Assembleia da República, 
Ministério do Género, Criança e Acção 
Social e da Comissão Nacional de Elei-
ções, respectivamente, acolheram as 
preocupações do FAMOD e esperam 
mudança social, vincando que todos 
precisam de se envolver para a superação 
das barreiras.

Por sua vez, a representante do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), Narjess Saidane 
recordou que as pessoas com deficiência 
continuam a ser impedidas de exercer o 
direito cívico devido às disposições legais 
em mais de 64 países.

O MINISTÉRIO Público man-
tém activa a busca tendo em 
vista o arresto de todos os bens 
dos réus vendidos após a des-
coberta da fraude dos emprés-
timos ilegais de 2,2 mil mi-
lhões de dólares que lesaram o 
Estado.

Segundo fonte judicial 
ligada ao processo, inves-
tigações feitas revelam que 
muitos dos imóveis dos réus 
foram colocados à venda ou 
em nome de terceiros, como 
forma de ocultar a sua origem 

e, desta forma, dificultar qual-
quer diligência de apreensão 
pelas autoridades judiciais.

Segundo dados em nos-
so poder, caso fique provado 
que os imóveis sob a mira da 
Justiça foram vendidos pelos 
réus depois de despoletadas 
as dívidas não declaradas, os 
compradores ficarão sem eles 
e com o dinheiro perdido no 
negócio. 

O pedido de arresto do 
Ministério Público visa co-
brir o valor total da fraude. 

Feitas as contas, o montante 
global da caução económica 
paga por alguns dos réus para 
responderem em liberdade, 
somado aos bens e dinhei-
ro apreendidos na instrução 
do processo, não cobre o 
prejuízo causado pelos em-
préstimos ilegais através 
das empresas PROINDICUS, 
EMATUM e MAM. 

Por essa razão, a persistên-
cia do MP em lançar mão e ar-
restar o restante do patrimó-
nio dos réus, visando garantir 

a recuperação dos 2,2 mil mi-
lhões de dólares. Tirando os 
bens arrestados, o Ministério 
Público conseguiu apreender 
mais de 100 imóveis, entre 
residências de habitação, co-
mércio, hotéis e parcelas. Em 
cooperação com outros países, 
estão em curso acções para 
identificar e apreender bens 
adquiridos fora do território 
nacional.

Há ainda implicados na 
fraude por identificar e pro-
cessar pela Justiça.

Colheitas como estas são cada vez mais raras

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sábado, 7 de Maio de 2022

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

Serviço Provincial de Saúde 
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO DE OBRAS
Concurso Público/58k000151/CP n ° 01/SPSM/RA/O/2022

Objecto: 58K000151/Concurso Público Nº 01/SPSM/RA/OBRAS/2022: Contratação de Empreitada 
de Obras para a Conclusão do Centro de Aprovisionamento Provincial em Bedene na Província de 
Maputo.

1. O Serviço Provincial de Saúde de Maputo convida  empresas de obras públicas, elegíveis que tenham alvará

actualizado de 5ª Classe ou superior a submeterem propostas seladas para a Conclusão do Centro de

Aprovisionamento Provincial em Bedene na Província de Maputo de acordo com o objecto em epígrafe.

2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os

Documentos do Concurso ou adquirí-los pela quantia não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil

meticais) por cada. O pagamento deverá ser em depósito Directo no Bim, (conta: SPSM – Serviço 

Provincial de Saúde de Maputo, nº 501178728);

3. As propostas deverão ser apresentadas até às 10.00 horas do dia 24 de Maio de 2022, no endereço

abaixo mencionado e serão abertas às 10.30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes ou

representantes que desejarem assistir o acto.

4. O período de validade das propostas será de 120 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas.

A proposta deverá ser acompanhada obrigatoriamente com os documentos de qualificação definidos no
documento do concurso e por garantia provisória de no valor de 219.398,18MT (duzentos e dezanove 

mil, trezentos noventa e oito meticais e dezoito centavos);

5. A visita conjunta ao local da obra é obrigatória, deverá ser realizada pelos concorrentes no dia 12 de Maio

de 2022, pelas 9.30 horas , os custos da deslocação serão suportadas pelos concorrentes;

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento

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

7. O Serviço Provincial de Saúde de Maputo, Repartição das Aquisições, sita Praça do Município, n˚ 11129,
Cidade da Matola, 1˚ Andar, Sala de Reuniões, Porta 3.

Maputo, aos 4 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

302 4039

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
58A000141/SBQ/Nº02/CoAg PEPFAR/2022

Contratação de um Agente Fiscal 

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende aplicar uma parte dos fundos de Centers for Disease Controlo and
Prevention (CDC), através dos Acordos de Cooperação CoAg PEPFAR em pagamentos elegíveis de uma assistência
técnica de um Agente Fiscal.

2. Os serviços compreendem, mas não se limitam a:

• Aprimorar a gestão financeira e administrativa;
• Garantir e aprimorar os sistemas de controle do Convênio de Cooperação com o CDC no âmbito do

PEPFAR (CoAg-PEPFAR);
• Verificar a conformidade com os procedimentos financeiros e administrativos do PEPFAR CoAg e as

normas de gestão dos Governos de Moçambique e dos EUA;
• Desenvolver e implementar um plano formal, baseado no tempo, para desenvolver a capacidade de longo 

prazo do pessoal de Administração e Finanças, Recursos Humanos e Compras dentro do INS;
• Preparar uma avaliação intermediária resumindo o progresso de todas as atividades a serem

compartilhadas com o CDC.

Local de trabalho: Instituto Nacional de Saúde 
Duração prevista: 12 (doze) meses 

3. O INS convida os consultores elegíveis a manifestarem interesse na prestação dos serviços acima descritos. Os
consultores interessados deverão fornecer toda informação mostrando que estão qualificados para prestar os
serviços acima referidos (folhetos, descrição de trabalhos idênticos, experiência em condições similares, pessoal
disponível com os conhecimentos apropriados e CVs.). Os consultores poderão associar –se para melhorar as suas 
qualificações.

4. Qualificações do consultor (requisitos mínimos):

• Experiência comprovada de 10 anos de experiência na área de trabalho;
• Possuir no seu quadro pessoal, técnicos com habilitações superiores em Gestão Financeira, Contabilidade, 

Recursos Humanos e Procurement.

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos indicados no Capítulo IV do Regulamento de
Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº. 5/2016, de 8 de Março.

6. Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 7.30 às 15.30
horas, de segunda a sexta-feira, a excepção dos feriados.

7. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até às 15.00 horas do dia 24
de Maio de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene 

Maputo – Moçambique 

A Autoridade Competente
(Ilegível)

O 
PREÇO do pão au-
mentou ontem na 
cidade de Nampu-
la. Entretanto, não 
querendo acreditar, 

alguns munícipes regressaram 
à “boca” das padarias.

É que, segundo confes-
saram citadinos ouvidos pela 
nossa Reportagem, “ninguém” 
acreditava que o pão, como ali-
mento básico, iria aumentar de 
preço. Por isso, muitos foram 
às padarias com o dinheiro su-
ficiente para comprar a quanti-
dade habitual.

Nas padarias da cidade es-
tão afixadas notas anunciando 

a subida do preço deste ali-
mento, a partir de ontem, as-
sinadas e ostentando carimbo 
da Associação Moçambicana 
dos Panificadores (AMOPAO), 
Delegação de Nampula. 

O aumento do preço é na 
proporção de um a três meti-
cais. Por exemplo, o pão que 
custava cinco meticais, passou 
para oito. A Bakhresa, uma das 
moageiras que processa trigo, 
localizada na cidade de Naca-
la, e que abastece as províncias 
de Nampula, Cabo Delgado, 
Zambézia e Niassa, assume que 
o preço desta matéria-prima
subiu bastante no mercado in-

ternacional e tem stock só para 
até quatro meses.

O representante da empre-
sa, Eugénio Matiquite, contou 
que o custo do saco da farinha 
de trigo de 50 quilogramas era 
de 1.980 meticais. Actualmen-
te, essa quantidade custa 2.280 
meticais.

Muanacha Lino, abordada 
pela nossa Reportagem numa 
das padarias da cidade, disse 
que antes do aumento, com 50 
meticais conseguia comprar 10 
pães, mas ontem só conseguiu 
adquirir apenas seis.

Constantino Mondlane 
considerou que o mais grave 

é que o preço subiu em 50 por 
cento. Para ele, o razoável seria 
um aumento em 10 por cento. 
Aliás, Mondlane disse que não 
tinha conhecimento da subida 
do preço do pão.

O interlocutor lamentou 
que “tudo” esteja a subir, agra-
vando ainda mais as condições 
de vida dos cidadãos, ante o sa-
lário “miserável” que não con-
segue suportar o cabaz mínimo 
para uma família composta por 
cinco pessoas.

Por seu turno, Caetano Pe-
dro afirmou que dada a situa-
ção, muitos recorrerão à man-
dioca ou batata-doce.

AUMENTO DO PREÇO DO PÃO

Citadinos regressam 
à “boca” das padarias A POLÍCIA da República de 

Moçambique (PRM) e o Ser-
viço Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC) na ci-
dade de Nampula acabam de 
deter uma quadrilha indicia-
da de roubo de computado-
res, estabilizador e colunas 
de som na Escola Primária de 
Murrupula.

Os indivíduos, de 28 e 34 
anos de idade, foram detidos 
no bairro de Muacowanvela e 
estão encarcerados na 1.ª Es-
quadra da PRM. A neutrali-
zação e posterior detenção da 
quadrilha é resultado do tra-
balho realizado pelos agentes 
do SERNIC em coordenação 
com a PRM, segundo Enina 
Tsinine, porta-voz da pri-
meira corporação.

Tsinine, que falava ontem 
na apresentação da quadri-
lha, disse que o SERNIC acti-
vou as suas linhas operativas 
de investigação depois de re-
ceber queixas recorrentes do 
chefe do posto administrati-
vo do distrito de Murrupula, 
bem como da Direcção dos 
Serviços Distritais de Educa-

Detidos assaltantes
de material informático

Deficientes pedem apoio 
para realizar actividades

ção, Juventude e Tecnologia, 
desde os princípios de Feve-
reiro.

Segundo a fonte, diligên-
cias feitas culminaram com a 
identificação de um indiví-
duo tido como reconhecedor 
da área de roubo, para poste-
rior comunicação aos chefes 
da quadrilha, residentes na 
cidade de Nampula.

Entretanto, em conexão 

com o mesmo caso, encon-
tram-se igualmente detidos 
em Murrupula dois indiví-
duos, supostamente reco-
nhecedores. Um dos indicia-
dos assumiu participação no 
roubo do material informá-
tico. Na ocasião foram apre-
sentados ainda dois cidadãos, 
um dos quais idoso, neutrali-
zados na posse de suruma, no 
distrito de Mogovolas.  

Jovens indiciados de roubo de material informático detidos na 1.ª Esquadra 

A ASSOCIAÇÃO dos Deficientes Moçam-
bique (ADEMO) e Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Moçambique (ACAMO) pe-
dem apoio para realizar actividades de ge-
ração de renda para os seus membros.

Ali Afito, secretário executivo provin-
cial da ADEMO, defendeu que numa altu-
ra em que o número de pessoas deficientes 
aumenta, em parte por causa dos refugiados 
de Cabo Delgado, é necessário que sejam 
redobrados os apoios a este grupo social.

Entretanto, a directora do Género, 
Criança e Acção Social, Albertina Usse-
ne, afirma que o Executivo provincial está 
atento às preocupações dos membros da-
quelas agremiações. Num passado recente, 
disse, as autoridades governamentais da 
província identificaram um parceiro que 
apoiou na montagem de uma nova unidade 
que se dedica ao fabrico de triciclos e cadei-
ras de rodas. Para além de meios de com-
pensação, a unidade fabril deverá produzir 

fogões a carvão, enxadas e máquina de fa-
brico de blocos. Albertina Ussene referiu-se 
à necessidade de se potenciar a formação 
de jovens deficientes de forma a garantir a 
continuidade desta fábrica. 

Defendeu ainda ser necessário trans-
formar a oficina numa verdadeira fonte de 
geração de emprego e renda para a pessoa 
com deficiência, sugerindo a ampliação do 
leque de utensílios a fabricar e de rápida co-
mercialização.

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



8 Sábado, 7 de Maio de 2022POLÍTICA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  
De acordo com alínea d) do número 2 do artigo 33º, conjugado com o 
número 2 do artigo 63º do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que 
adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Matola, Abril de 2022

O Chefe da UGEA

(Ilegível)
5303

MUNICÍPIO DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

CAIXA POSTAL Nº 104 - TELEFAX: 26610132
Unidade Gestora Executora das Aquisições

1. Conselho Municipal da Ilha de Moçambique convida aos interessados a apresentarem propostas
fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Nº do 
CONCURSO

Modalidade 
de 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
concurso

Data e 
hora de 
entrega de 
documentos 
qualificação 
e proposta

Data e 
hora de 
abertura de 
documentos 
qualificação 
e proposta

Data e hora 
do anúncio de 
posicionamento

Validade 
das 
propostas

Garantia provisória

Valor Validade

01 Concurso 
Público

Reabilitação 
de ruas em 
blocos de 
pavê

3/6/2022
9.30h

3/6/2022
10.00 até 
10.45h

15/6/2022 
10.00 até 10.45h

120 dias 194 
186,88

120 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter os documentos do concurso ou adquirí-los na Contabilidade
do Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique pela importância de 1000,00MT (mil meticais).

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE
Direcção dos Serviços Urbanos-UGEA
Rua do Fogo

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

Ilha de Moçambique, aos 5 de Maio de 2022

196

N.º Objecto de 
contratação

Modalidade 
de Concurso

Empresa 
Adjudicada

Valor de 
adjudicação 

01 Contrato de serviços 
de fornecimento de 
Tapetes de lã 

Concurso por 
cotações

3F Design & 
Decorações 200.596,50 MT

02 Contrato de serviços 
de aquisição e 
configuração de 
Câmaras CCTV

Ajuste Directo JÁ Manutenção 
& Serviços Lda 468.307,29 MT

03 Contrato de prestação 
de fornecimento de 
Estrutura e Placa de 
inauguração

Concurso por 
cotações

3F Design & 
Decorações 115.830,00 MT

04 Contrato de prestação 
de serviços de 
montagem de Roller 
Blinds

Concurso por 
cotações

3F Design & 
Decorações 290.335,50 MT

05 Contrato de prestação 
de serviços de 
fornecimento de 
mobiliário de escritório

Concurso por 
cotações

3F Design & 
Decorações

245.934,00 MT

06 Serviços de produção 
dum Suplemento 
das infra-estruturas 
municipais

Concurso por 
cotações Revista Ideal 350.000,00 MT

07 Contrato de prestação 
de serviços de Limpeza Ajuste Directo Perfect Clean 3.053.700,00 MT

08 Contrato de prestação 
de fornecimento de 
serviços de  Catering

Concurso por 
cotações

Complexo 
Palhota 
Residencial Lda

288.990,00 MT

09 Contrato de prestação 
de fornecimento de 
serviços de  Catering

Concurso por 
cotações

Complexo 
Palhota 
Residencial Lda

288.990,00 MT

   PUBLICIDADE

M
OÇAMBIQUE con-
seguiu progressos 
importantes na área 
da cooperação com 
os outros países do 

período de 2019 a esta par-
te, fruto do cumprimento das 
recomendações que foram 
dadas aquando da realização 
da última sessão do Conselho 
Coordenador do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Coo-
peração (MINEC).

São, entre outros, marcos 
de realce a abertura de novas 
frentes diplomáticas, nomea-
damente em Ruanda e no Es-
tado do Qatar, bem como a 
atracção de investimentos para 
o país em diversas áreas.

O facto foi tornado público
ontem, em Maputo, pelo por-
ta-voz do MINEC, António Ma-
cheve, que falava numa confe-
rência de imprensa convocada 
para fazer a actualização dos 
trabalhos do X Conselho Coor-
denador da instituição, evento 
que decorre desde quinta e vai 
até segunda-feira.

António Macheve disse que 
a constatação resulta do debate 

NOS ÚLTIMOS ANOS

Diplomacia alcançou
resultados significativos

sobre o balanço das actividades 
do MINEC, da acção diplomáti-
ca e de cooperação internacio-
nal nos últimos anos, que mar-
cou os trabalhos dos primeiros 
dois dias desta reunião.

Entretanto, os participan-
tes concluíram ser importante 
que se continue com o proces-

so de delimitação e reafirma-
ção das fronteiras terrestres, 
sobretudo com os países mais 
próximos, bem como o apri-
moramento do processo de 
mapeamento de moçambica-
nos que vivem na diáspora.

“Vimos que era importan-
te, também, intensificar a ava-

liação quantitativa e qualitativa 
dos ganhos que o país tem com 
a cooperação internacional, 
porque é muito importante 
que ela resulte em algo de con-
creto na melhoria da vida e do 
bem-estar do povo moçambi-
cano”, disse.

Acrescentou que os di-

plomatas consideram, ainda, 
necessária a criação de um 
banco de dados que vai per-
mitir avaliar as vantagens e 
desvantagens da pertença de 
Moçambique a determinadas 
organizações internacionais.

A candidatura do país a 
membro não-permanente do 
Conselho de Segurança (CS) da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), prosseguiu Macheve, é 
também um dos temas que os 
participantes do X Conselho 
Coordenador já discutiram até 
ao momento.

“A constatação que tive-
mos é de que a candidatura 
está muito bem encaminhada 
e que existe um ambiente in-
ternacional favorável, mas que 
os esforços de mobilização só 
vão terminar quando o país for 
eleito no dia 9 de Junho próxi-
mo”, informou o diplomata.

Foi analisada, também, 
a arrecadação de apoios hu-
manitários para assistência às 
populações vítimas de calami-
dades naturais e constatou-se 
que a resposta da comunidade 
internacional foi positiva. 

Diplomacia moçambicana alcança resultados significativos

CAMILO Ibrahimo e Sarmen-
to Manjate são, até agora, 
os únicos candidatos para o 
cargo de secretário da Or-
ganização da Juventude Mo-
çambicana (OJM) a nível da 
cidade de Maputo.

O eleito deverá substituir 
o actual secretário, António
Mahumane, que manifestou
a pretensão de não se recan-
didatar para trazer uma nova
dinâmica à gestão da OJM na
capital do país.

A eleição vai decorrer du-
rante a realização da VII con-
ferência da colectividade, 
que iniciou ontem e que, para 
além deste ponto, deverá 
discutir o plano de activida-
des da organização referente 
ao período de 2022-2027.

Falando na abertura da 

sessão, o primeiro-secretá-
rio da Frelimo na cidade de 
Maputo, Razaque Manhique, 
apelou à realização de um 
plano de actividades que re-
flicta os anseios de toda a ju-
ventude moçambicana.

O programa deve, afir-
mou Razaque Manhique, 
estar igualmente alinhado 
aos programas de desenvol-
vimento económico, social, 
político e cultural que o país 
tem estado a observar.

Dirigindo-se à juventude, 
exortou-a ao distanciamento 
de movimentos que promo-
vem intrigas e calúnias en-
tre os membros da OJM, pois 
isso mina o funcionamento 
da agremiação, prejudicando 
assim o seu crescimento.

Apelou a pautarem pela 

união e coesão, princípios 
que ajudam na consolidação 
da organização.

Por seu turno, o actual 
secretário da OJM na cidade 
de Maputo, António Mahu-
mane, avançou que duran-
te os sete anos de liderança 
pautou pela união entre os 
membros para garantir o al-
cance das metas planifica-
das. 

Exortou os juventude a 
prosseguir com os princípios 
de desenvolvimento da OJM 
de forma ordeira, respeitar e 
valorizar a opinião de todos 
bem como buscar conselho 
dos membros da Organiza-
ção da Mulher Moçambicana 
e da Associação dos Comba-
tentes da Luta de Libertação 
Nacional.

Maputo elege hoje 
secretário da OJM

O PRESIDENTE do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), Lutero Simango, está desde 
ontem na província de Nampula, em visita de tra-
balho que tem como objectivo a revitalização das 
bases políticas do partido, rumo aos próximos plei-
tos eleitorais no país.

Lutero Simango, que escala Nampula pela pri-
meira vez depois da sua eleição a este cargo, disse, 
num breve contacto com a Imprensa, que o MDM 
está presente em todo o país e pronto para concor-

rer em pé de igualdade com outras forças políticas.
A agenda de preparação eleitoral, conforme 

clarificou, é interna e deve ser cumprida de acordo 
com o calendário estabelecido. Afirmou que o MDM 
é um partido de esperança para o povo moçambi-
cano.

Disse que os moçambicanos ainda demonstram 
confiança no partido que lidera, sendo por isso que 
a palavra de ordem é participação em peso nos pró-
ximos pleitos eleitorais. MDM revitaliza bases na província de Nampula

MDM revitaliza 
bases em Nampula

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV/SIDA

SECRETARIADO EXECUTIVO

ANÚNCIO DE VAGAS 
O Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS), órgão de coordenação da resposta 

multissectorial do HIV, recebeu fundos da subvenção do Fundo Global e pretende usar 

parte dos mesmos para, no âmbito de implantação da Unidade Técnica de Suporte 

(UTS) às populações-chave, admitir o seguinte pessoal:

1. Dois(2) Serventes
a) Natureza do Trabalho
• Assegurar que o interior e exterior do escritório da Unidade Técnica de

Suporte (UTS) esteja sempre limpo e em boas condições higiénicas;

• Velar pela segurança do património do escritório, durante as horas de serviço;

• Informar aos superiores hierárquicos sobre qualquer ocorrência ou

deficiência verificada nas instalações; e
• Dar apoio na realização de outras tarefas auxiliares, sempre que for

solicitado.

b) Requisitos
• Formação primária básica completa;

• Ter boa apresentação e capacidade física;
• Idade não inferior a 21 anos;

• Ter trabalhado em instituições similares há mais de 2 anos;

• Experiência em atendimento de pessoas (recepção, anotar recados e servir

café); e

• Ter registo criminal limpo.

2. Um(1) Motorista

a) Natureza do Trabalho
• Conduzir as viaturas da Instituição com segurança, responsabilidade,

cumprindo com as regras e procedimentos aplicados à condução de

automóveis;

• Anotar todos os movimentos da viatura e quilometragem no livro de bordo;

• Informar ao responsável da área de transportes sobre qualquer deficiência
constatada no veículo;

• Velar pela boa segurança do veículo quando em situação de estacionamento
e/ou parqueamento; e

• Garantir o transporte de pessoal, do expediente e bens do Conselho Nacional

de Combate ao HIV/SIDA, bem como transportar os colaboradores; e

• Realizar todas outras actividades complementares que lhe forem incumbidas

pelo responsável da área.

b) Requisitos
• Possuir carta de condução de automóveis (Serviços Públicos);

• Formação mínima primária completa (EP2);
• Conhecimentos de mecânica constitui vantagem;

• Ter capacidade de trabalhar sobre forte pressão e fora das horas normais de

expediente, se tal se mostrar necessário;

• Disponibilidade para viajar para outras províncias ou distritos, com a maior
urgência, sempre que tal se mostrar necessário;

• Boa capacidade física; e
• Registo criminal sem referências desonrosas.

Como se candidatar: O interessado deve submeter a sua candidatura, constituída 
por curriculum vitae, certificado de habilitações, uma declaração de nunca ter sido 
expulso do Aparelho do Estado para o Secretariado Executivo do Conselho Nacional 
de Combate ao Sida, sito no Av. 25 de Setembro, Prédio 1008, 8º Andar, Maputo ou 
para o endereço electrónico info@cncs.gov.mz.

Prazo da candidatura: As candidaturas devem ser enviadas até às 15.30 horas, do 

dia 18 de Maio de 2022.

Os interessados podem obter esclarecimentos e “Termos de Referência”, no mesmo 

endereço, das 9.00 às 15.00 horas.

 Importante: Só serão contactados os candidatos pré – seleccionados.

Maputo, aos 5 de Maio de 2022.

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multissectorial de Combate ao HIV e SIDA

Av. 25 de Setembro Prédio 1008 8º andar, Maputo 

Telefones: 843890555, 823001102, 843890558 www.cncs.org.mz

4230

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
afirmou que o terro-
rismo, as mudanças 
climáticas e a pan-

demia da Covid-19 são alguns 
dos principais desafios sobre 
os quais o país precisa se unir 
e conjugar esforços para supe-
rá-los e continuar a desenvol-
ver-se.

Falando quinta-feira, em 
Maputo, na abertura do X 
Conselho Coordenador do Mi-
nistério dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação (MINEC), 
Nyusi considerou estes obstá-
culos de “desafios gigantes-
cos” e que exigem união de 
esforços internos e de parcei-
ros de cooperação, quer regio-
nais, continentais ou interna-
cionais.

O Chefe do Estado come-
çou por apontar o terrorismo, 
afirmando que o fenómeno 
ocorre no país, concretamen-
te no norte de Cabo Delgado, 
desde Outubro de 2017, e já 
provocou a morte de mais de 

duas mil pessoas, mais de 850 
mil deslocados, bem como a 
destruição de infra-estruturas 
sociais e económicas públicas 
e privadas.

Considerou que a situação 
está a melhorar com a acção 
conjunta das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) do Ruanda 
e da Missão Militar da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) a 
Moçambique (SAMIM, sigla 
inglesa).

“A situação tem estado a 
melhorar e essa intervenção 
conjunta resultou na destrui-
ção de importantes bases da 
insurgência na reocupação 
de zonas antes tomadas pe-
los terroristas”, disse Filipe 
Nyusi, afirmando que esta 
situação está a possibilitar a 
reconstrução de infra-estru-
turas e o regresso gradual da 
população.

Sobre as mudanças cli-
máticas, segundo o Chefe do 
Estado, o país tem sofrido 
efeitos de grande magnitude 

causados por ciclones, cheias 
e secas, que destroem o tecido 
social e económico.

“Procuramos mitigar os 
seus efeitos, criar resiliência e 
capacidade de adaptação dos 
efeitos nefastos das mudanças 
climáticas, bem como da pan-
demia da Covid-19, que trou-
xe enormes consequências e 
desafios para as nossas comu-
nidades”, disse Nyusi.

Dirigindo-se aos partici-
pantes do X Conselho Coor-
denador do MINEC, con-
cretamente aos diplomatas 
moçambicanos, o Presiden-
te da República desafiou-os 
a continuarem a mobilizar 
apoios internacionais para a 
busca da paz e investimentos.

“Os diplomatas moçam-
bicanos devem ser mais cria-
tivos na busca de mais in-
vestimento estrangeiro e de 
iniciativas para impulsionar o 
desenvolvimento social e eco-
nómico do país”, afirmou Fili-
pe Nyusi, acrescentando que, 
para tal, estes precisam estar 

bem informados e sensibili-
zados sobre a realidade do país 
e, com detalhe, conhecer a si-
tuação de segurança, política, 
económica, mudanças climá-
ticas, Covid-19, entre outros.

Apelou ainda para que es-
tes se mantenham bem infor-
mados sobre as intervenções 
do Governo para fazer face às 
várias adversidades e desafios, 
pois só munidos desse co-
nhecimento profundo sobre 
o país e do contexto global de
cada local onde actuam sabe-
rão mobilizar a cooperação e
os recursos necessários para
complementar os esforços do
Executivo e explicar aos par-
ceiros sobre a realidade e per-
cepções do país.

A decorrer sob o lema “Por 
Uma Diplomacia de Paz, In-
vestimento e Desenvolvimen-
to: Novos Desafios e Novas 
Abordagens”, o X Conselho 
Coordenador do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação prolonga-se até 
segunda-feira.

Terrorismo 
e Covid-19 entre 
os desafios do país

Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República

I.
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A COMISSÃO Nacional de Elei-
ções (CNE) espera concluir 
até fim da próxima semana 
a triagem das candidaturas a 
membros das Comissões Pro-
vinciais de Eleições (CPE) pro-
postos pela sociedade civil.  
Para o efeito, a CNE procedeu à 
abertura pública, quinta-feira 
última, em Maputo, das can-
didaturas depositadas pelos di-
versos interessados em sede do 
Secretariado Técnico de Admi-
nistração Eleitoral (STAE), a ní-
vel provincial que, por sua vez, 
as remeteu ao STAE Central, na 
capital.

Falando durante o evento, 
o coordenador da Comissão dos 
Assuntos Legais e Deontológi-
cos na CNE, Rodrigues Timba,
explicou que após a abertura as
candidaturas serão analisadas
em sede da comissão que diri-
ge, onde far-se-á a verificação
do perfil de cada candidato.

Acrescentou que o candi-
dato deve reunir, no seu perfil, 
qualidades estabelecidas por 
lei, tais como idade mínima de 
25 anos, ser um cidadão na-
cional idóneo e proposto pelas 
organizações da sociedade civil 
e no exercício das suas funções 
eleitorais. O mesmo terá o pa-
pel de supervisionar o processo 
eleitoral e os recenseamentos a 

nível da província. 
“Para a selecção teremos 

em conta a observância dos 
requisitos formais, como a 
apresentação da fotocópia do 
Boletim da República, da cons-
tituição da organização e os 
documentos de cada candida-
to, que partem da ficha indi-
vidual, fotocópia do Bilhete de 
Identidade, curriculum vitae, 
certificado de registo criminal, 
que são elementos fundamen-
tais que vão permitir a selecção 
dos candidatos”, detalhou. 

Sublinhou que a selecção irá 
igualmente depender da qua-
lidade dos documentos apre-
sentados pelos candidatos.

“Também veremos 
a legalidade e veracida-
de dos documentos bem 
como daremos privilégio 
aos candidatos que tiverem 
participado em processos elei-
torais anteriores”, avançou. 
As candidaturas resultam do 
cumprimento da lei, que defi-
ne a composição das comissões 
provinciais de eleições e da ci-

dade de Maputo, as quais são 
compostas por 15 membros, 
sendo seis designados pelos 
partidos políticos com assento 
na Assembleia da República e 
nove membros propostos pe-
las organizações da sociedade 
civil legalmente constituídas. 
A marcação da data das elei-
ções autárquicas de 2023 cons-
tituiu o ponto de partida para o 
início das actividades que irão 
culminar com as autárquicas a 
ter lugar no dia 11 de Outubro 
de 2022. (AIM)

COMISSÕES PROVINCIAIS DE ELEIÇÕES

CNE analisa candidaturas
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Sextas eleições autárquicas realizam-se a 11 de Outubro de 2023

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE  MOÇAMBIQUE

MINISTĖRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial de Tete convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas lacradas para os concursos indicados abaixo:

Modalidade de Contratação e Número do 
Concurso Objecto do Concurso Custo do Caderno de 

Encargo
Validade Das

Propostas
Data e hora-final para     
entrega das Propostas

Data e hora de abertura das 
propostas

Concurso Limitado
Nº11/INSS/DPT/UGEA/2022

Serviços de catering, ornamentação, aluguer de tendas e equipamento de som 1.500,00MT 120 dias
Data:20/5/2022

Pelas:9.00horas
Data:20/5/2022
Pelas:9.15 horas

Concurso Limitado
Nº12/INSS/DPT/UGEA/2022

Fornecimento de mobiliário de escritório 1.500,00MT 120 dias
Data:20/5/2022
Pelas:11.00 horas

Data:20/5/2022
Pelas: 11.15 horas

Concurso Limitado
Nº13/INSS/DPT/UGEA/2022

Fornecimento de géneros alimentícios, material de higiene e conforto 1.500,00MT 120  dias
Data:20/5/2022
Pelas:12.00 horas

Data:20/5/2022
Pelas:12.15 horas

Concurso Limitado
Nº14/INSS/DPT/UGEA/2022

Manutenção de sistemas eléctricos de instalações de funcionamento e residências e 
fornecimento de acessórios

1.500,00MT 120 dias
Data:20/5/2022
Pelas:13.30 horas

Data:20/5/2022
Pelas:13.45 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os documentos do concurso ou adquirí-los na Tesouraria da Delegação Provincial de Tete,  sita na AV. Kenneth Kaunda, telefone n°. 25223789, fax 25223612, 
R/C;

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

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), do artigo 33, conjugado com o nº 2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada  de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Servicos ao Estado, aprovado pelo Decreto  nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se  a adjudicação dos concursos abaixo indicados: 

Nº de  
Ord Modalidade de Contratação Objecto do Concurso Nome do Concorrente Vencedor Valor da Adjudicação

01 CLNº01/INSS/DPT/UGEA/22 Serviços de serigrafia, reprogarfia e fornecimento de artigos bordados ou estampados PROIMAGEM, LDª 840.879,33MT

02 CLNº02/INSS/DPT/UGEA/22 Fornecimento de pneus para viaturas LB – FORNECEDORA E.I. 292.740,00MT

03 CLNº03/INSS/DPT/UGEA/22 Fornecimento de material de escritório PAPELARIA CLÁSSICA E.I.    509.965,00MT

04 CLNº04/INSS/DPT/UGEA/22 Demolição de escombros, remoção de entulho e limpeza do terreno do INSS – Delegação Distrital de Moatize MBV – CONSTRUÇÕES, LDª 1.375.000,00MT

05 CLNº05/INSS/DPT/UGEA/22 Manutenção das instalações de funcionamento e residências do INSS – Delegação Provincial de Tete FM – CONSTRUÇÕES, LDª 1.161.189,90MT

06 CLNº07/INSS/DPT/UGEA/22 Fornecimento de consumíveis de equipamentos periféricos PAPER SOLUTIONS, LDª 649.116,00MT

07 CLNº10/INSS/DPT/UGEA/22 Manutenção e reparação de viaturas TECNOCAR SERVICE, E.I. 454.541,48MT

Tete, Maio de 2022
A Entidade Competente

(Ilegível)  

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

Horas de 
Entrega das 
Propostas

Horas de 
Abertura 

das 
Propostas

Garantia 
Provisória

27/UGEA/CMCT/
FIIL/2022

Aquisição de uma (1) Viatura 
Protocolar 3/6/2022 8.30 horas 8.45 horas Aplicável

28/UGEA/CMCT/
FIIL/2022

Aquisição de quatro (4) Camiões 
Basculantes 3/6/2022 9.10 horas 9.20 horas Aplicável

29/UGEA/CMCT/
FF/2022

Prestação de Serviço de Manutenção 
e Reparação de Aparelhos de Ar-
condicionado.

3/6/2022 9.40 horas 10.00 horas Aplicável

30/UGEA/CMCT/
FF/2022

Asfaltagem da Rua que parte da 
Pensão Alves até  à residência do 
comandante da PRM

3/6/2022 10.25 horas 10.30 horas Aplicável

31/UGEA/CMCT/
FE/2022

Conclusão de asfaltagem da estrada 
que parte da 3ª ponteca da unidade 
canongola passando do mercado 
Kwachena Kunhartanda ”

3/6/2022
11.00 horas 11.10 horas Aplicável

32/UGEA/CMCT/
FF/2022

Construção de Posto Policial da 
Unidade Chimbonde 3/6/2022 11.40 horas 12.00 horas Aplicável

33/UGEA/CMCT/
FF/2022

Construção de Posto Policial no 
Bairro  Mpàdué 3/6/2022 12.30 horas 12.35 horas Aplicável

34/UGEA/CMCT/
FF/2022

Asfaltagem da Rua que parte do 
Comando de Protecção até ao 
semáforo do hospital provincial de 
Tete

3/6/2022
13.00 horas 13.10 horas Aplicável

35/UGEA/CMCT/
FF/2022

Construção de duas salas de aulas na 
EPC de Mpàdué 3/6/2022 13.30 horas 13.35 horas Aplicável

36/UGEA/CMCT/
FF-FIIL/2022

Construção de Parque Infantil no 
Bairro Josina Machel 3/6/2022 13.50 horas 14.00 horas Aplicável

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de
Concurso, adquirir ou levantá-los na UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Tete, pela
importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais). 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, na Unidade Executora das Aquisições - UGEA do Conselho Municipal de Tete, Av 24
de Julho esquina com Av. Eduardo Mondlane.

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 nº-5/2016, de 8
de Março.

5. A visita ao local das obras é obrigatória e será realizada no dia 13 de Maio de 2022. A concentração 
será no Sector de UGEA e terá início às 9.00 horas. Os custos para a realização da visita serão
suportados pelos concorrentes

6. Anúncio de Posicionamento será no dia 10 de Junho de 2022 no Conselho Municipal da Cidade
de Tete – Sector da UGEA, pelas 10.00horas.

   AUTORIDADE COMPETENTE
(Ilegível)

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TETE

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
- SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Concurso n° 01/SBQP/SPSM/
RA/FO/2022

O Serviço Provincial de Saúde de Maputo 

convida todos os consultores elegíveis 

detentores de Alvarás actualizados de 3ª 

Classe ou superior a manifestarem o seu 

interesse para a Prestação dos Serviços de 

consultoria para fiscalização das obras para 
a Conclusão do Centro de Aprovisionamento 

Provincial em Bedene na Província de 

Maputo.

1. Os consultores interessados deverão

fornecer informação indicando as

suas qualificações para prestar os
serviços, como é o caso de brochuras,
experiência em trabalhos similares,
disponibilidade de capacidades
adequadas entre o seu pessoal.

2. O presente pedido de manifestação de

interesse, tem como objectivos fazer
a pré-qualificação de consultores
com qualidades comprovadas, para

prestação de serviços de fiscalização.

3. A empresa de consultoria interessada

em participar deve demonstrar

evidências de experiência e habilidades
comprovadas em trabalhos similares
de pelo menos 5 anos, com destaque

para a experiência específica em obras
de Construção de raiz.

4. O consultor será seleccionado de

acordo com os procedimentos

definidos pelo Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado

aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de

8 de Março.

5. As propostas devem ser apresentadas

em Língua Portuguesa.

6. Os Termos de referências podem

ser levantados no endereço abaixo
indicado.

Os envelopes fechados, contendo os seguintes 
documentos: (i) Carta de manifestação 

de Interesse indicando claramente 

``Manifestação de Interesse para a prestação 

de Serviços de Consultoria para fiscalização 
Independente de obras para a Conclusão do 

Centro de Aprovisionamento Provincial 

em Bedene na Província de Maputo, (ii) 

CV detalhado, (iii) cópias de documentos 
de identificação e de documentos 
comprovativos das qualificações académicas, 
(iv) qualificações jurídicas, económico-
financeira, técnica e regularidade fiscal.`` E
entregues no Serviço Provincial de Saúde de

Maputo, Repartição das Aquisições, Praça do
Município, n˚ 11129, Cidade da Matola, 1˚
Andar, Sala de Reuniões, Porta 3, até às 11.00

h do dia 19 de Maio de 2022.

Maputo, aos 4 de Maio de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA,IP), através do Jornal “ Notícias  do dia 22 de Dezembro de 2021, publicou 
um concurso para contratação de assistentes técnicos para o projecto, cujo resultado do apuramento se apresenta:

Referência Posto Apurado

37A002341/44/CP/IDEPA/RA-PRODAPE-8/2022 Monitoria e Avaliação GILAUMO ANTÓNIO CANASEY

37A002341/45/CP/IDEPA/RA-PRODAPE9/2022 Contabilistas
1.MARIA DE FÁTIMA BALOI
2. MARIA COLETA DE NATIVIDADE BAZIMA
3.ADELINA NEDIA COME MELIMANE

37A002341/46/CP/IDEPA/RA-PRODAPE-10/2022 Administrativo DÉRCIA JOAQUIM JOSÉ

37A002341/47/CP/IDEPA/RA-PRODAPE-11/2022 Motorista BENET ARMANDO

O concurso foi regido nos termos 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.

Maputo, aos 25 de Abril de 2020
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______________

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA, IP

4037

ANÚNCIO DE INVALIDAÇÃO DOS CONCURSOS

De acordo com nº 2, do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que foram invalidados os concursos abaixo indicados em conformidade com o seguinte:

Nº Ord Mod. de Contratação Objecto de Contratação Motivos

1 Concur. Público nº02 UGEA/INAS- Lich/2022 Fornecimento de Meios de Compensação As propostas apresentadas pelos concorrentes 

não são exequíveis, isto é, os valores 

apresentados estão acima do valor estimado 

pela Instituição.

2 Concur.Limitado nº 02 UGEA/INAS-Lich/2022 Segurança e Protecção da Instituição

2 Concur.Limitado n°05 UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de Material de Escritório

 Lichinga, aos 6 de Maio de 2022

A Delegada

___________________________

(Helena António)
/Técnica Super.Admn.Pública N1/

República de Moçambique
Ministério de Género Criança e Acção Social

Instituto Nacional de Acção Social, IP
(INAS, IP)

Delegação de Lichinga

116

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea “d”, número 2, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicadas as empresas abaixo indicados em conformidade com o seguinte:

Nº Ord Mod. de Contratação Objecto de Contratação Empresa Adjudicada Valor

1
Concur. Público nº01 UGEA/INAS- 
Lich/2022

Fornecimento de Produtos de P.N. 
Beneficiários de Cesta Básica VIP-SUPERMERCADO 23.047.050,00

2
Concur.Limitado n°04 UGEA/INAS-
Lich/2022 Reparação e Manutenção de Veículos

LAILA DE ASSANE 
NDALA

15.345,72 Cotados em 
preços unitários e será 

adjudicada no valor total de 
1.956.864,00  

Lichinga, aos 6 de Maio de 2022

A Delegada

___________________________

(Helena António)
/Técnica Super.Admn.Pública N1/

República de Moçambique
Ministério de Género, Criança e Acção Social

Instituto Nacional de Acção Social, IP
(INAS, IP)

Delegação de Lichinga

116

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

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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CABO DELGADO EM FOCO

Superfície 78 778  km²
População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

PUBLICIDADE
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A VOZ DO CIDADÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÃO 

Anúncio de Concursos 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras

interessadas a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

N.º de
Concurso

Objecto
Data e hora 

para entrega 
das propostas

Data e hora para 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A0003051/AD Nr. 
11/CoAg/INS/2022

Contratação de Serviços de 
Manutenção de Cabines de 
Biossegurança 

16/05/2022
14:45H

16/05/2022
15:00H

N/A

58A0003051/CP Nr. 
16/CoAg/2022

Contratação de Serviços 
de Manutenção Correctiva 
e Preventiva do Sistema 
de Pressão Negativa do 
Laboratório de Referência 
de Nampula    

30/05/2022
10:30H

30/05/2022
10:45H

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações exminando os Documentos dos Concursos
ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância não reembolsável de
1000,00 MT (mil meticais). O pagamento deverá ser em depósito directo no Banco de Moçambique (conta:
PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE N.º 004403513002).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste aviso e serão
abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

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

4039

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE NHAMAYÁBUE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇOES

Anúncio de Adjudicação
Concurso N.º 01/CMVN/UGEA/2022 - Contratação de Empreitada de Obra para:

• Asfaltagem da Rua Nhamayabue a Baue (1km) – Lote 1,

• Alargamento e Asfaltagem da Rua Principal (530m)  - Lote 2 e

• Reabilitação da Rua Cemitério Fabião (3 km) -Lote 3

De acordo com a alínea d) do n.° 3 do Artigo 33. conjugado com o n.° 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 5/2016, de 8 de 
Março, comunicamos que os objectos do concurso acima foram adjudicados à Empresa MUANDIVERANGI INVESTIMENTOS, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA,  pelos valores de 2.608.306,00 MT para lote 1,  2.693.781,20MT para lote 2 e 1.690.140,00 
MT para lote 3.

Nhamayábue, aos 2 de Maio de 2022

O PRESIDENTE

Alberto Salifu Amade

(Téc. Superior de Administração da Justiça)
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CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NA EN380

Transportadores aguardam
orientação das autoridades

A 
ASSOCIAÇÃO dos 
Transportadores de 
Cabo Delgado (ATRO-
CAD) aguarda o co-
mando das autorida-

des para a retoma do uso da 
Estrada Nacional Número 380 
(EN380), que faz a ligação en-
tre a aldeia de Sunate, vulgo 
Silva Macua, no distrito de An-
cuabe, e a localidade de Oasse, 
em Mocímboa da Praia, pas-
sando por Quissanga, Maco-
mia e Muidumbe, oficialmente 
reaberta em Março depois de 
cerca de quatro anos de obs-
trução por conta dos ataques 
terroristas. 

A estrada foi reaberta após 
operações de limpeza feitas 
pelas Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS), da missão dos 
países da Comunidade de De-
senvolvimento da África Aus-
tral (SAMIM) e militares ruan-
deses.

“Ainda aguardamos orien-
tação das autoridades para 
voltarmos a usar aquela es-
trada. Em Março deste ano, a 
Direcção Provincial dos Trans-
portes e Comunicações fez cir-
cular uma informação em que 

ATROCAD aguarda orientações para retoma do uso da EN380

Cabo Delgado, onde está im-
plantado o projecto de explo-
ração de hidrocarbonetos.

Na semana passada, o go-
vernador de Cabo Delgado, 
Valige Tauabo, percorreu a 
EN380, desde Mocímboa da 
Praia, passando por Muidumbe 
e Macomia, para aferir o nível 
de segurança ao longo da via, 
tendo ficado satisfeito com a 
situação.

Na ocasião, Tauabo congra-
tulou as FADM, a SAMIM e for-
ças do Ruanda pela restauração 
do clima de paz e segurança ao 
longo do corredor. 

Neste momento, para as 
pessoas e produtos diversos 
chegarem aos distritos do nor-
te de Cabo Delgado, nomeada-
mente Mueda, Nangade, Palma 
e Mocímboa da Praia, recorrem 
à via Montepuez-Mueda, cuja 
transitabilidade fica condicio-
nada em dias de chuva.

Clientes do FIPAG criticam 
qualidade do serviço
CONSUMIDORES da água fornecida 
pelo Fundo de Investimento e Pa-
trimónio do Abastecimento de Água 
(FIPAG) no bairro Cariacó, arredores 
da cidade de Pemba, queixam-se de 
alegada ineficiência da instituição 
no provimento deste recurso. 

É o caso de Regina Chibuana, que 
disse que há muito tempo que a água 
não jorra na torneira da sua casa. Se-
gundo ela, para ter este recurso re-
corre a outras zonas do mesmo bair-
ro, localizadas em áreas baixas.

“O que me entristece é o facto de 
até agora ninguém do FIPAG ter-se 
aproximado para explicar o que está 
a acontecer”, lamentou Chibuana.

Alima Chaca, outra cliente, disse 
ter já pensado em remover a tuba-
gem que devia alimentar a torneira 
da sua casa por não estar a beneficiar 
deste recurso. “Já propus ao meu 
esposo a remoção da tubagem pelo 
facto de não se justificar a compra 
de água em outros locais enquanto 
somos clientes do FIPAG”, queixou-
-se.

João Douglasse entende que os
gestores do FIPAG deviam vir a pú-
blico esclarecer à população o que
está a acontecer para que a água não
jorre nas torneiras. “Anualmente,
fala-se de investimentos para reabi-
litação do sistema de abastecimento
de água de Pemba, mas os resultados 
nunca aparecem. O que está a acon-
tecer?”, perguntou.

Ruquia Ussene julga que o FIPAG 

MAIS de 180 mil deslocados internos por 
conta dos ataques terroristas em Cabo Del-
gado terão novo registo civil no âmbito de 
uma campanha realizada pelo Governo e 
parceiros. 

Abrangendo deslocados internos que 
se encontram a residir em diferentes cen-
tros de acomodação e de reassentamento 
instalados em Metuge, Ancuabe e Chiúre, a 
campanha de registo civil foi lançada neste 
último distrito numa cerimónia orientada 

pelo secretário de Estado em Cabo Delga-
do, António Supeia, e terá a duração de três 
meses. Durante esse período, as 90 briga-
das criadas vão registar pelo menos 40 pes-
soas por dia, segundo orientação deixada 
pelo governante.

“A iniciativa de devolver as cédulas 
pessoais e bilhetes de identidade vai per-
mitir aos nossos concidadãos o gozo pleno 
dos seus direitos fundamentais decorren-
tes da nacionalidade, direitos de persona-

lidade e de cidadania, que assistem a todos 
os outros moçambicanos, segundo con-
sagra a Constituição da República de Mo-
çambique”, esclareceu Supeia.

A maior parte dos deslocados internos 
por conta dos ataques terroristas nalgumas 
zonas da região norte e centro da província 
de Cabo Delgado, entre crianças e adultos, 
ficaram sem documentos de identificação 
civil por terem sido queimados pelos mal-
feitores ou perdidos durante a fuga.

Mais de 180 mil deslocados 
terão cédula e BI

A PROCURADORIA Provincial de Cabo Del-
gado criou recentemente, na cidade de Pem-
ba, uma secção especializada para tratar as-
suntos relacionados com o terrorismo.

Segundo explicou o porta-voz desta ins-
tituição, Ângelo Manuel Sueta, trata-se da 
primeira entidade do género que funciona 
numa província desde que foram criados os 
Gabinetes Centrais de Combate ao Crime Or-
ganizado e Transnacional e de Recuperação 
de Activos.

“Esta secção, que congrega magistrados, 
oficiais de justiça, técnicos do Serviço Na-
cional de Investigação Criminal, foi criada 
porque se assiste na nossa província a actos 
de terrorismo, o que implica a adopção de es-
tratégias para fazer face aos desafios impos-
tos por este tipo  legal de crime. E devo dizer 
que estamos a registar progressos”, destacou 
Sueta. 

A fonte avançou estas informações na 
apresentação do resumo do despacho de 
acusação de N.B. Maita de ser integrante de 
grupos terroristas que desde 2017 têm se-
meado luto, destruição e dor nas famílias em 
algumas zonas dos distritos da região norte e 
centro da província de Cabo Delgado.

De acordo com o documento, Maita, na-
tural do distrito de Nacala-Porto, em Nam-
pula, juntou-se aos terroristas em 2020 a 
partir do posto administrativo de Mucojo, em 

Macomia, onde, usando as suas qualidades de 
pescador, capturava mariscos para alimentar 
os terroristas.

Posteriormente, o arguido foi integrado 
numa das bases terroristas localizadas nas 
margens do rio Messalo, onde recebeu ins-
trução militar e doutrina terrorista, tendo-
-lhe sido dada uma pistola.

Consta que operou em Mocímboa da 
Praia, Palma, Macomia e Ibo, onde, sob a capa 
de pescador, fazia trabalho de inteligência 
que consistia na recolha de informação sobre 
a movimentação e capacidade combativa das 
Forças de Defesa e Segurança.

O arguido foi neutralizado pela população 
a 21 de Dezembro do ano passado, na ilha das 
Rolas, para onde se havia dirigido com a sua 
canoa, ido de Mucujó, para mais um trabalho 
de inteligência.

Na sua canoa foram encontrados uma 
pistola, duas facas, uma tesoura, Alcorão e 
um cinto militar.

Depois dos trâmites legais, no dia 28 de 
Abril de 2022 o processo do arguido mereceu 
despacho de acusação por haver fortes indí-
cios de ele ter cometido vários tipos de crime, 
entre eles adesão a organização ou associa-
ções terroristas, espionagem, armas proibi-
das, associação criminosa. Se for considerado 
culpado pelo tribunal, poderá ter pena de 16 a 
20 anos de cadeia. 

TERRORISMO

Procuradoria cria
secção especializada

orientava o reinício do uso da 
via, mas as viaturas seriam es-
coltadas por militares. Porém, 
antes que fosse operacionaliza-

da esta orientação, houve uma 
contra-ordem segundo a qual 
devíamos aguardar. Por isso, 
estamos à espera”, explicou o 

secretário da ATROCAD, Cas-
simo Ibraimo.

A EN380 é estratégica, uma 
vez que liga o centro e norte de 

sabe que não fornece água ao seu bairro, 
pelo que devia evitar distribuir facturas 
todos os meses. “Estranho o facto de esta 
empresa, mesmo sabendo que não for-
nece água aos consumidores deste bair-

ro, continuar a distribuir facturas com 
valores que partem de 500 meticais em 
diante. O que estão a cobrar se não for-
necem água aqui?”, solicitou explica-
ções.

Regina Chibuana

Alima Chaca

João Douglasse

Ruquia Ussene

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

VENÂNCIO CARLOS

CUSTOU-ME digerir o desabafo que acabo de ouvir de 
um homem sobre o elevado custo de vida e, particular-
mente, o valor  que deve desembolsar para o transporte 
do Bairro Mali, distrito de Marracuene, à baixa da ci-
dade de Maputo.

Soube que é pai de família que devido à carestia 
da vida prefere sacrificar as suas refeições, garantin-
do somente o jantar, que acontece quando regressa do 
trabalho. Uma vez ter decidido constituir família, pelo 
menos  garante que a mesma tenha uma refeição duran-
te o dia, o jantar. Para o seu caso, durante o dia prefere 
beber água para que o estômago não fique a roer sem 
nada poder reduzir o barulho que for a fazer.

Sendo assim, há muito que se preparou  psicologi-
camente para não ingerir alimentos sólidos de modo 
que o organismo também se ajuste a esta realidade. 

Mas, na verdade, dói-lhe ver que o salário desaparece 
por conta do transporte que o leva ao local de trabalho e 
vive-versa. Confessa que não pode abandonar o traba-
lho porque, pelo menos, com o magro salário consegue 
se manter vivo sem depender de terceiros.

Depois de acompanhar este desabafo, enquanto ca-
minhávamos  chegamos à triste conclusão de que, se 
tudo fosse linear ou decorresse de acordo com o pla-
nificado, os jovens que pretendem formar uma família 
deviam, em primeiro lugar, garantir um espaço e pelo 
menos um quarto enquanto ainda vivem com os pais, 
pois se o quiserem fazer mais tarde, tornar-se-á difícil 
por causa das despesas de casa.

Sendo assim, sou de opinião que as autoridades de-
vem repensar nas facilidades que criam para pessoas de 
baixa renda, como a aquisição de bilhetes bonificados 
que os Transportes Públicos de Maputo, na altura, ofe-
reciam.Visto que estes casos ajudam os mais necessita-

dos já que não tem outra fonte de renda. E, para agravar 
a situação, quando se está no serviço é para executar 
somente as tarefas que lhe são incumbidas, não haven-
do espaço para outras coisas.

Alguns apelam ao empreendedorismo. É verdade 
que é possível fazer algo para aumentar a renda, mas 
nem todos têm a possibilidade de implementar as suas 
ideias, uns por falta de recursos financeiros e outros de-
vido a incompatibilidade com o trabalho.

Sendo assim, vale a pena criar serviços bonificados 
de modo que as pessoas não morram a fome porque 
uma vez terem constituído família, optam por se sacri-
ficar para poder garantiro sustento. Certamente que este 
trabalhador, no seu local de trabalho, não consegue exe-
cutar as tarefas como devia ser pois, como se diz, “saco 
vazio não fica em pé”. Acredito que nas primeiras horas 
ainda é possível executar as tarefas com alguma quali-
dade, mas depois a situação pode se tornar complicada.  

Resgatar tarifa bonificada 
de transporte

ANACLETO AFONSO

DESDE que comecei a frequentar a baixa da 
cidade de Maputo entrei em contacto com 
uma realidade que, na altura, julguei que pu-
desse vir a ser passageira, por acreditar que 
nem todos os problemas são resolvidos de 
imediato.

Passam anos e a situação prevalece na 
rua Consigliéri Pedroso. O que chama aten-
ção é o cheiro nauseabundo que até mesmo 
de máscara facial não deixa de invadir as 
narinas. Imediatamente os olhos querem ver 
de onde provém o cheiro e deparam-se com 
águas negras.

Estas  águas permanecem no local pas-
sam anos e quero acreditar que estão a debi-
litar os organismos das pessoas também há 
bastante tempo. Esta é uma das artériasmuito 
movimentadas da cidade, por conta do termi-
nal de transportes na Praça dos Trabalhado-
res assim como os passageiros que desem-
barcam de comboio.

Para chegar ao local de trabalho, parte de 
passageiros socorre-se desta Rua por se tor-
nar flexível. O que está a acontecer para que 
a situação prevaleça até agora?

É sabido que na altura da construção dos 
prédios e constituição desta cidade não se 
previa que muita gente pudesse residir ou 
permanecer quase todo o dia neste local. Esta 
é uma verdade inquestionável.

Mas é preciso entender que as sociedades 
são dinâmicas e requerem das autoridades 
alguma flexibidade. Sendo assim, como nada 
é estático, e tendo em conta esta realidade, o 
desafio das autoridades é conseguir reverter 
esta situação.

Para o efeito, as autoridades têm a res-
ponsabilidade de encontrar  alternativas para 
que a cidade se apresente como deve ser, 
bela, limpa, acolhedora, próspera e empreen-
dedora.

Mas as águas residuais retiram a beleza 
que se pretende da cidade. É necessário que 
se  encontrem alternativas a esta situação 
que passam pela melhoria do saneamento do 
meio.

A cidade de Maputo, como se costuma 
dizer, está a rebentar pelas costuras. Não es-
tava previsto que tanta gente residisse neste 
local. Mas também não é justo que diaria-
mente inalemos cheiro nauseabundo e os que 
vivem naquele prédio, de modo particular, 
convivam com esta triste realidade.

Hoje cingi-me à Rua Conglieri Pedroso 
por ser um local onde circulo diariamente, 
mas há outros lugares que enfrentam reali-
dade similar. Aliás, recentemente enquanto 
caminhava pela Avenida Salvador Allende, 
pouco depois de atravessar a “Ahmed Sekou 
Touré” em direcção à “Eduardo Mondlane”, 
uma corrente de águas residuais escorria. 
Devido a esta situação  houve necessidade de 
abandonar o passeio para fazer uso da estra-
da como forma de contornar as águas.

Um pouco mais de investimento na área 
do saneamento precisa-se. A nossa saúde está 
a degradar-se por conta das condições de hi-
giene e limpeza em que vivemos.

De todos os cantos soam apelos no sen-
tido de nos livrarmos da imundície de modo 
a evitar doenças como a malária, cujo prin-
cipal vector é o mosquito, aquele que se de-
senvolve nos resíduos sólidos, no capim, nas 
águas negras, etc.   

Até quando águas negras
na Consiglieri Pedroso?

NEVES NAPOLEÃO OBJANA*

FALAR do fim-de-semana, estamos cientes que é efec-
tivamente um momento de reflexão depois de uma jor-
nada complicada de trabalho de cada um , salvaguar-
dando o tipo de trabalho dentro do seu horário que cada 
um faz. Estamos de facto num momento de buscar al-
gumas se não todas as inspirações que servem de uma 
base para enfrentarmos mais uma vez o nosso dia-a-dia. 

É bom termos um final de semana, é também um 
momento que faz com que a gente organize as nossas 
agendas atendendo e considerando àquilo que não foi 
possível organizar ao longo dos dias úteis. No entan-
to, de acordo com o calendário gregoriano, no caso de 
Moçambique, temos alguns feriados que calham numa 
sexta feira ou numa segunda feira, respectivamente. 

Outrossim, quando os respectivos feriados/tolerân-
cias de ponto (quando um feriado calha num Domingo 
no caso da tolerância do ponto), os finais de semana 
com essa característica específica chamámo-las de fi-
nais de semana longos/prolongados e o que é feito de-
las, urge uma questão que não aceita calar – “Será que 

ainda não percebemos o significado do final-de-semana 
longo” essa questão para alguns pode até ser banal ou 
mesmo insignificante, mas na minha humilde opinião 
achei conveniente trazer para uma possível reflexão 
sobre o que temos feito com os nossos fins-de-semana 
longos (pelo menos no seio onde vivo ou o que tenho 
observado sempre que estamos diante de um final de 
semana longo).

Todavia acabo deduzindo que dificilmente ou ne-
gativamente aproveitamos esse fenómeno (visto que é 
raro termos casos de género), ora vejamos, de todas as 
vezes que temos um fim-de-semana longo, tenho ob-
servado nas suas vésperas uma euforia concernente à 
sua chegada e cada um diz o que bem entender e ao seu 
belo prazer, como: i) vou aproveitar ao máximo; ii) vou 
viajar para bem longe de tudo e de todos (lugares turís-
ticos); iii) vou aproveitar resolver alguns pendentes; iv) 
vou ficar na companhia da minha ou dos meus amigos; 
etc e etc…! Tanta coisa que se fala que até dá gosto de 
se ouvir. Mas depois de tantas promessas ouvidas nas 
“conversas de esquina” de aproveitar-se ao máximo o 
fim-de-semana longo, obviamente alguns até que con-

seguem cumprir.  
Mas em contrapartida muitos extrapolam até algu-

mas regras de conduta, uma vez que, de tanta euforia 
submetem-se até ao consumo excessivo de bebidas al-
coólicas e que culminam com o não descanso suficiente 
durante este período longo, dentre outros males  causa-
dos por eles mesmos. Contudo, existe uma necessida-
de de percebemos o significado de um fim-de-semana 
longo, ele não consiste em exagerar em nada para além 
de oferecer mais tempo para um descanso condigno, 
pois quanto mais descansa-se mais ideias surgem para 
o alcance dos nossos objectivos em formato de uma re-
flexão.

 Precisa-se de uma consciencialização integral dos 
munícipes o que de certa forma  servirá de uma lição 
para as gerações vindouras.  

Por favor...! Não precisamos de sabotar os fim-de-
-semana longos, eles devem ser aproveitados pela po-
sitiva.

*Licenciado em História, Arquivista e Documenta-

lista.

Ainda não percebemos o significado
do fim-de-semana longo?

CLEMENTINO RAFAEL

É DEVER de todo o cidadão contribuir, 
de várias formas, para o desenvolvimen-
to do país, independentemente do sector 
de actividade onde estiver, sua condição 
social, física, financeira, etc.

É por isso que tomei a iniciativa de 
voltar a lembrar às autoridades, através 
deste escrito, que é necessário melhorar a 
imagem dos locais públicos, oferecendo 
serviços atractivos e essenciais que justi-
fiquem as nossas taxas e impostos.

O dilema de estacionamento de via-
turas é sério e não afecta somente os que 
frequentam a baixa da cidade de Mapu-
to e em alguns locais da periferia, tal é 
o caso do Mercado Grossista do Zimpe-
to, onde automobilistas enfrentam sérias
dificuldades de estacionamento devido à
exiguidade de espaço e não só.

Todavia, na parte frontal do merca-
do, concretamente do lado da Avenida 
de Moçambique, existe um espaço que 
os automobilistas usam para o estaciona-
mento de viaturas. Porém, o mesmo ca-
rece de melhorias uma vez que existem 
locais com muito areal.

Por isso, para melhor aproveitamen-
to deste espaço sugiro que se coloque 
pavimento e a respectiva sinalização, de 
modo a permitir que as viaturas estejam 
bem estacionadas e se racionalize o local. 
E igualmente se mobilize a Polícia para 
garantir a segurança.

Pena dá ver camiões enterrados neste 
espaço pois, não conhecendo o solo, ve-
zes há que os automobilistas julgam ha-

ver condições para movimentar o veículo 
quando, na verdade, está cheio de areia.

É com muita pena que vejo camiões 
enterrados neste espaço, carregados de 
mercadoria. Automobilistas com viaturas 
particulares também ficam enterrados, 
tudo porque a terra é falsa e nem sequer 
se pode aventar a hipótese de que o carro 
pode ficar enterrado.

Sendo assim, peço a quem de direito 
para que pavimente este local como for-
ma de facilitar o acesso dos utentes ao 
mercado e, igualmente, servir de fonte de 
arrecadação de receitas.

Pois, o que acontece actualmente é 
que o dinheiro vai para o bolso do cida-
dão. O que também não é mau. Mascruel 
fica quando os controladores de viaturas 
ameaçam os automobilistas e até rejeitam 
o valor que lhes é dado.

Trata-se de pessoas aparentemente
de  conduta duvidosa que não transmitem 
confiança aos automobilistas devido aos 
seus procedimentos. É preciso estar segu-
ro de que se está a tratar um assunto com 
uma pessoa séria, o que não se verifica.

Vezes há que estes controladores 
apresentam-se sob efeito de álcool ou 
outras substâncias estimulantes e fazem 
confusão com aqueles que não se mos-
tram disponíveis a pagar, dado que o es-
paço é público e ainda não se disse que é 
preciso pagar aos polidores.

Deste modo, para evitar dissabores 
e discussões desnecessárias, há necessi-
dade de as autoridades municipais pavi-
mentarem o local para que todos saiam 
a ganhar.  

Melhorar parte frontal 
do “Grossista” do Zimpeto

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

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADITAMENTO DE ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.A Direcção do Hospital Provincial de Lichinga convida empresas interessadas a apresentar propostas fechadas para fornecimento

de:

N° de Concurso
Modalidade 
de concurso

  Objecto do Concurso
Data e Hora de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
abertura das 

propostas

Prazo de 
validade das 

propostas
G. Provisória

58B000241/03/UGEA/

OE/PRO-SAÚDE/HPL/22
C o n c u r s o 
Limitado

Fornecimento de material de 
escritório (consumíveis) 

16/05/2022
09:horas

      16/05/2022

9h:30
90 Dias Não Requerida

58B000241/08/UGEA/
OE/PRO-SAÚDE/HPL/22

C o n c u r s o 
Limitado

Fornecimento de equipamento 
informático

16/05/2022
09:horas

      16/05/2022

9h:30
90 Dias

Não Requerida

58B000241/10/UGEA/

OE/PRO-SAÚDE/HPL/22
C o n c u r s o 
Limitado

Fornecimento de sacos plásticos
16/05/2022
09:horas

       16/05/2022

9h:30
90 Dias Não Requerida

58B000241/11/UGEA/

OE/PRO-SAÚDE/HPL/22
C o n c u r s o 
Limitado

Prestação de Serviços de Manu-
tenção e Reparação de Viaturas

16/05/2022
09:horas

       16/05/2022

9h:30
90 Dias Não Requerida

2. Os concorrentes que já adquiriram os cadernos poderão adquirir novamente sem custos os novos Documentos do concurso, os
concorrentes que não adquiriram os cadernos deverão fazer o depósito directo no BIM conta nº 91187082.

3. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 9.30 horas do dia 16/5/2022 e serão abertas em sessão pública,
no mesmo endereço, às 9.30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer no endereço acima
indicado neste anúncio.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras, Fornecimento de bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março

Lichinga, aos 5 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação 
no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 
10924CM para Areia de Construção, no distrito de Moamba, na província de Maputo, a favor da requerente PSM 
Construções Sociedade Unipessoal, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   20  30,00 32   14  20,00

2 -25   21   0,00 32   14  20,00

3 -25   21   0,00 32   14  10,00

4 -25   20  30,00 32   14  10,00

Maputo, aos 3/5/2022
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)

4000

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela 1ª Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado, nos Autos de Providência 
Cautelar Não Especificada nº 46/2021-1ªSC, que correm nesta Secção, movidos pelo requerente 
Edward Steven Wolf, casado, de nacionalidade americana, natural de Missouri - Estados Unidos 
da América, professor de profissão e residente no Bairro de Nanhimbe, cidade de Pemba, contra 
Malisa Remigio Cassiano Kudeba, ausente em parte incerta, com última residência conhecida 
na cidade de Pemba, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 400º, nº 2, 381º e 303º, 
todos do Código de Processo Civil, é esta ré citada para, no prazo de 8 (oito) dias, que começa 
a correr depois de finda a dilação de 30 dias, contados da data da segunda e última publicação 
deste anúncio, contestar, querendo, sob pena de, em principio, determinar a imediata confissão 
dos factos arrolados no pedido sem necessidade de audiência, cuja cópia da petição inicial se 
encontra disponível na 1ª Secção Cível deste Tribunal.

Pemba, aos 17 de Fevereiro de 2022

O juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

O Escrivão de Direito
Dr. Cristóvão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça)
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Estudantes criam sistema de alerta de inundações na zona costeira do país 

UEM premiada
no concurso
sobre oceanos

E
STUDANTES da Es-
cola Superior de 
Ciências Marinhas 
e Costeiras (ESCMC) 
da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM) 
receberam recentemente 
dois prémios pela partici-
pação no concurso interna-
cional “Ocean Challenge for 
África”. 

A competição tinha como 
objectivo criar soluções 
transformadoras e orien-
tadas para o uso sustentá-
vel dos recursos oceânicos 
e costeiros, com a perspec-
tiva de melhorar os meios 
de subsistência das comu-
nidades costeiras em África. 
O grupo da ESCMC, compos-
to por quatro membros, con-

correu e venceu a categoria 
“Safe Ocean”, através do de-
senvolvimento de um protó-
tipo que serviu de dados sa-
télites para criar um sistema 
de alerta de inundações na 
zonas costeiras do país. 

Na classificação geral, a 
equipa da UEM, baptizada 
de Centec, venceu o Pré-
mio Audiência do Público. 

O evento foi realizado em 
parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP), GEO Blue 
Planet e o Grupo Africano de 
Observações da Terra (Afri-
GEO) e co-organizado pela 
Mercator Ocean Internatio-
nal, IOC África e Garage48, 
com o apoio da Segal Family 
Foundation.

 Técnicos de SEETP em formação

PLATAFORMA GOVENSINO 

Técnicos formados
em gestão de dados
FUNCIONÁRIOS da Secretaria 
do Estado do Ensino Técnico-
-Profissional (SEETP) foram
formados esta semana, nas
províncias de Manica e Tete,
em matéria de gestão de da-
dos da plataforma GovEnsi-
no.

A capacitação decorreu 
no âmbito da melhoria de re-
colha de informações estatís-
ticas do subsector do ensino 
ao nível provincial.

De entre os temas aborda-
dos o destaque vai para o uso 
de ferramentas pelos gesto-
res, com objectivo de melho-
rar a eficiência e eficácia no 
processo de lançamento de 
dados.

Segundo a SEETP, a for-
mação vai colmatar cons-
trangimentos enfrentados 
pelos técnicos na recolha e 
lançamento de dados na pla-
taforma.

A escolha das duas pro-
víncias deve-se ao grau de di-
ficuldade que os funcionários 
enfrentam no lançamento 
de informações estatísticas, 

sendo que para as restantes se 
prevê que a formação decorra 
mais tarde. 

A capacitação contou com 
a participação de gestores ao 

nível provincial, directores 
pedagógicos e técnicos infor-
máticos das instituições, que 
irão replicar os conhecimen-
tos adquiridos nos distritos. 

UM estudo sobre doentes infectados 
com Covid-19 concluiu que pessoas in-
ternadas devido à infecção podem ter 
sofrido um envelhecimento do cérebro 
correspondente até duas décadas, o 
equivalente a perder cerca de 10 pontos 
de Quociente de Inteligência (QI).

Segundo a investigação, foram tes-
tadas as capacidades cognitivas de 46 
pessoas internadas em 2020, sendo que 
um terço tinha estado ligado a ventila-
dores. A idade média dos pacientes era 
de 51 anos. 

Os testes foram feitos seis meses 
depois da infecção e focaram-se na me-
mória, atenção e raciocínio dos doentes 
que tinham estado internados no hos-
pital de Addenbrooke, em Cambridge, 
no Reino Unido.

Os resultados foram depois compa-
rados com 460 pessoas com o mesmo 
perfil demográfico e o estudo compro-
vou que os indivíduos internadas por 
Covid-19 demonstraram redução no 
raciocínio e respostas mais demoradas 
que as não hospitalizadas. 

O pior resultado de todos registou-
-se quando os pacientes tinham de
realizar um teste no qual deviam en-
contrar as palavras adequadas para um 
dado problema, a que se deu o nome de 
“analogia verbal”. 

Os cientistas afirmaram que esta 
dificuldade foi identificada em especial 
nas pessoas que tiveram uma “neblina 
mental”. 

“Os pacientes anteriormente liga-
dos a ventiladores registaram os piores 

resultados nos testes, o que se pode re-
lacionar à doença grave do novo coro-
navírus, com um declínio mais acen-
tuado das capacidades cognitivas”, 
avançaram.  

A investigação concluiu que as ca-
pacidades cognitivas em pessoas que 
tinham estado internadas com a doen-
ça eram semelhantes a pessoas com 
idades entre 50 e 70 anos. 

Embora alguns pacientes tenham 
melhorado gradualmente, não é certo se 
irão recuperar na totalidade dos efeitos 
neurológicos da Covid-19.

O estudo avisa ainda que milhões 
de pessoas, ainda que não tão afecta-
das pela Covid-19, poderão manifestar 
sintomas mais reduzidos deste declínio 
cognitivo. (Observador). 

COVID-19 

Cérebro de internados 
envelhece 20 anos

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A educação tem raízes amargas, mas os 
seus frutos são doces”.

(384- 322 a.C) Aristóteles- Filósofo 
Grego

QUARTO CRESCENTE - Será a 9 deste mês, às 02:21 horas 

01:00- É DESPORTO

02:00- UM ESPECTACULO

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

11:10- TURMA DA ALEGRIA

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

14:30- TARDE DESPORTIVA

18:10- HORA DO SOLDADO

19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:30- ZONA QUENTE 1ªPARTE

21:10- ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

PREIA-MAR - Às 02.43 horas e às 
15.03 com 3.20 e 3.10 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 09.30 horas e às 
21.12 com 0.80  e 0.70 metros respec-
tivamente

INHAMBANE

30/21

VILANKULO

28/16

TETE

35/20

QUELIMANE

30/18

NAMPULA

29/19

PEMBA

30/19
LICHINGA

23/13

BEIRA

30/17

XAI-XAI

29/17

CHIMOIO

27/13

MAPUTO

34/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40   HINO NACIONAL

05:45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE 
COM VALODIO - “TAE-
KWONDO”

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00     CRIANÇAS CONTRA O 
VÍRUS   REPETIÇÃO

08:30    MOÇAMBIQUE DIGITAL    
REPETIÇÃO

09:00   NOTÍCIAS

09:05 CASA DO POVO REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - TETE: 
“CAFÉ DO ZAMBEZE” 
DIRECTO / TETE

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 DIRECTO – 2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM” CAPÍTULO 
30/82

13:00 JORNAL DA TARDE 
DIRECTO

14:00 GRANDE ENTREVISTA: AL-

EXANDRE MUNGUAMBE/
COMITÉ SINDICAL 
REPETIÇÃO

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS 
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA: TXUNA A 
SAÚDE COM VALODIO 
- “TAEKWONDO” 
18:00 PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00 JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:00 GRANDE DEBATE DIRECTO

22:00 TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM” CAPÍTULO 31/82

23:00 TV SURDO REPETIÇÃO

23:30 SAÚDE E BEM ESTAR: PARAL-
ISIA CEREBRAL REPETIÇÃO

00:00 PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃOREPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DO NIASSA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA
UNIDADE GESTORA EXECUTOIRA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
1.Nos termos da alínea f ) do artigo 70 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras, Fornecimento de bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto

05/2016 de 08 de Março, ficam cancelados os concursos Limitados a baixos discriminados:

N° de Concurso
Modalidade de 

concurso
  Objecto do Concurso

Data e Hora de Entrega 
das Propostas

Data e Hora de 
abertura das propostas

Prazo de validade 
das propostas

G. Provisória

58B000241/03/UGEA/OE/PRO-SAÚDE/HPL/22 Concurso Limitado
Fornecimento de material de 
escritório (consumíveis) 

05/05/2022
09:horas

      05/05/2022

9h:30
90 Dias Não Requerida

58B000241/08/UGEA/OE/PRO-SAÚDE/HPL/22 Concurso Limitado
Fornecimento de E equipamento 
Informático

05/05/2022
09:horas

      05/05/2022

9h:30
90 Dias Não Requerida

58B000241/10/UGEA/OE/PRO-SAÚDE/HPL/22 Concurso Limitado Fornecimento de sacos plásticos
05/05/2022
09:horas

       05/05/2022

9h:30
90 Dias Não Requerida

58B000241/11/UGEA/OE/PRO-SAÚDE/HPL/22 Concurso Limitado
Prestação de Serviços de Manu-
tenção e Reparação de Viaturas

04/05/2022
09:horas

       05/05/2022

9h:30
90 Dias Não Requerida

Hospital Provincial de Lichinga
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. de Trabalho s/n
 Para mais informações, contacte a Secretaria-Geral do HPL

Lichinga, Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível) 114

198

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com o artigo 33, n° 3, alínea d) conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 
5/2016 de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto 
Concorrente 
adjudicado

Valor da adjudicação 
incluindo o IVA

25D003141/AD/0014/2022
Fornecimento de 

material eléctrico e de 
jardinagem

IBERMOTIC TECH 
MOÇAMBIQUE LDA

15.000,00MT

25D003141/AD/0015/2022

Fornecimento 
de:       Lote I: bens  

alimentares G.B. INTERNATIONAL  
1.200.000,00MT

Lote II: bens não 
alimentares

1.000.000,00MT

25D003141/AD/0016/2022
Limpeza e jardinagem 

no recinto da instituição
FAST CLEAN 15.000,00MT

Autoridade Competente
(Ilegivel) 

A 
COMUNIDADE dos 
Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP) reu-
niu-se quinta-feira, na 
sede da Organização 

das Nações Unidas para Educa-
ção, Ciência e Cultura (UNES-
CO), em Paris, França, para 
assinalar presencialmente, pela 
primeira vez, o 5 de Maio, Dia 
Mundial da Língua Portuguesa. 

O acto foi marcado por di-
versas manifestações culturais, 
da música à literatura, passando 
pelos cinco continentes, através 
de artistas como Assa Matus-
se, de Moçambique, e Djanu-
no Dabo, da Guiné-Bissau, a 
soprano Té Macedo, de Angola, 
e a solista Lívia Nestrovski, do 
Brasil, acompanhada pela Or-
questra Filarmónica Portugue-
sa.

A cerimónia também ho-
menageou o centenário da 
morte do jornalista brasileiro 
Lima Barreto, e de nascimen-
to de José Craveirinha, poeta 
moçambicano, Agostinho Neto, 
poeta e político angolano, e José 
Saramago, escritor português, 
com leitura dos seus  textos por 

alunos de português em França.
Maria Eugénia Neto, viúva 

de Agostinho Neto, o primeiro 
Presidente de Angola indepen-
dente, também se fez presente 
e lembrou como o percurso e a 
memória do seu marido repre-
senta os principais valores da 
Nações Unidas e da CPLP.

“Ele foi um grande poeta, 
um grande lutador pela liber-
dade e pela amizade entre os 
povos e é um bom represente da 
UNESCO. É uma das principais 
figuras do século XX. Ele podia 
ter feito a sua vida sem se preo-
cupar com ninguém e sacrifi-
cou tudo pela independência de 
Angola e de África”, recordou.

De Nova Iorque chegou a 
certeza de António Guterres, 
Secretário-Geral da ONU, de 
que a língua portuguesa con-
tinuará a servir de factor de 
entendimento e aproxima-
ção, numa mensagem lida pela 
embaixadora de Portugal na 
UNESCO, Rosa Batoréu.

“A vitalidade e o caráter 
multicultural da língua portu-
guesa continuarão a projectá-la 
como factor de entendimento e 

NA SEDE DA UNESCO

CPLP mostra caminhos 
para “paz, diálogo e inclusão”

de aproximação entre países, 
povos e pessoas”, sublinhou 
Guterres.

Por sua vez, Santiago Ira-
zabal Mourão, embaixador 
do Brasil na UNESCO e actual 
presidente da Conferência Ge-
ral desta organização, referiu 
que a CPLP é um bom exem-
plo para a comunidade inter-
nacional, afinal, “mostrámos 

como é possível encontrar os 
caminhos do diálogo, paz e in-
clusão”. Já Filipe Zau, ministro 
da Cultura angolano, afirmou 
que o evento serviu para cha-
mar a atenção das organiza-
ções internacionais para a im-
portância do português como 
idioma de trabalho.

“A questão da língua por-
tuguesa, como começa a ser 

valorizada, é um passo consi-
derável para que as organiza-
ções internacionais comecem 
a adoptar este idioma extre-
mamente representativo, não 
só na Europa, mas em África 
e na América Latina, assim 
como nas nossas diásporas”, 
disse, acrescentando que o 
português já ultrapassou a 
“propriedade portuguesa” e 

pertencendo agora “a quem 
fala”. O Dia Mundial da Lín-
gua Portuguesa foi adoptado 
em Novembro de 2019, duran-
te a 40.ª Conferência Geral da 
UNESCO, entrado assim nas 
agendas mundiais. A pande-
mia tinha impedido até agora 
as comemorações presenciais 
na sede desta organização in-
ternacional. (Lusa)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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ALICE MARIA ROSA

(Ancha)

FALECEU

Seu irmão Suleman Mamad, esposa e filhos, sobrinhos Anastá-
cio, Cecília, Emídio e Alcino, netos, bisnetos e demais familia-
res comunicam com profundo pesar o desaparecimento físico de ALICE MARIA 
ROSA, ocorrido no dia 6/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 7/5/2022, pelas 
10.30 horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

4210

ÁLVARO MADEIRA DE 

NORONHA

FALECEU

A Gerência e trabalhadores da GARP - C. F. Gama Afonso, 
Despachante Oficial, Lda comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do seu colega, Sr. ÁLVARO MA-
DEIRA DE NORONHA, ocorrido no dia 5/5/2022, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, sábado, dia 7/5/2022, no crematório do Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório, na Sé Catedral de Maputo, pelas 10.30 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.       4193

ÁLVARO MADEIRA 

DE NORONHA 

(Lito)

20/8/1952 - 5/5/2022

FALECEU

É com profunda dor e consternação que a fa-
mília Bainha comunica o falecimento do amigo 
ÁLVARO MADEIRA DE NORONHA (Lito), ocorri-
do no dia 5/5/2022, em Maputo, cujo velório se 
realiza hoje, dia 7/5/2022, às 10.30 horas, na Sé 
Catedral de Maputo e funeral no crematório de 
Lhanguene. Paz à sua alma.

4050

MILAGROSA 

ZEFANIAS SIMIONE

FALECEU

O Presidente do Conselho Municipal 
de Maputo, membros do Conselho Mu-
nicipal, Quadro de Apoio Directo ao PCM e funcionários 
em geral comunicam com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico da Srª MILAGROSA ZEFANIAS
SIMIONE, esposa do Sr. Danúbio Arbanosse Simione,
funcionário afecto ao Departamento do Cadastro Fiscal,
ocorrido no dia 4/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia
7/5/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas,
antecedido de velório, na capela 1 do HCM, pelas 8.00
horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.         4038

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte 
e nove de Abril de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas um a 
dois, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos 
e sessenta e sete, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Danilo Momede Bay, Conservador 
e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Muavula Madane Papelo, de oitenta e sete anos de idade, 
no estado de solteira, que era de nacionalidade moçambicana, 

com última residência habitual no Bairro da Malanga, filha de 
Madane Mapelo e de Catissa Nata.

Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade, deixando como único e 
universal herdeiro de todos seus bens, seu filho Zainadine 
Nuro Momede Agy, solteiro, maior, natural de Lourenço 
Marques.

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 Maio de 2022

A Notária 

(Ilegível)

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 MUAVULA MADANE PAPELO

4202

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Concurso Limitado N°02/MITSS/DAQ/2022, 

Aquisição de Serviços de Hotelaria e 
Restauração

De acordo com alínea d) do nº2 do artigo 33 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi 
adjudicado à empresa LÊ CHATEAU, pelo valor de 2.500.000,00MT.

Maputo,  Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
4048

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Público N°01/MITSS/DAQ/2022, 
Aquisição de viaturas- Lote II

De acordo com alínea d) do nº2 do artigo 33 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso 
acima foi adjudicado à empresa TÉCNICA INDUSTRIAL, pelo valor 
de 6.050.000,00MT.

Maputo, Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
4048

PUBLICIDADE

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

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

Esta semana foi aprovada, pela Assembleia da República, a proposta da revisão 

da Lei 5/96 de 4 de Janeiro, referente  à organização, composição, funcionamento 

e competências dos tribunais marítimos. Durante a apresentação dos artigos 

revistos, ouvimos o leitor do documento a dizer “repor os danos”, tendo sido 

aprovado com esta “gafe” linguística. Não me recordo do artigo, mas creio que 

tenha que ver com as penalizações. A pergunta é : está correcta esta expressão: 

“repor os danos” ? – questiona um leitor à “Da Consulta à Gramática”.

Para responder a esta  inquietação do nosso leitor, procuramos no léxico da língua portuguesa, as palavras “repor” e “danos” assim como o seu significado. De acordo com o dicionário, do latim reponĕre”, o vocábulo “repor”(um 
verbo transitivo) tem o sentido de “ tornar  a  pôr”; “restituir”; “devolver”; 

“reembolsar”; “refazer”; “suprir”; “reconstituir-se”;  “refazer-se”, etc. Neste 

sentido, pode-se dizer:

- Ernesto, procura um pedreiro para repor o muro que desabou nas últimaschuvas;(reconstruir).
- As infra-estruturas destruídas pelo ciclone Idai ainda não foram totalmente repostas na nossa província; (reconstruídas)- Quem desarrumou isso? Que reponha tudo, tal como estava…(arrumar de

novo).Quanto ao substantivo masculino “dano” significa, “qualquer mal ou ofensa 
pessoal”; “prejuízo”; “estrago”; “deterioração”. Em direito, a palavra “dano” significa, segundo o dicionário da língua portuguesa, “prejuízo patrimonial ou 
moral sofrido por uma pessoa, por acção ou culpa de outra”; “ofensa de bens 

ou interesses alheios protegidos pela ordem  jurídica”.Assim, tendo em conta o sentido destas duas palavras (“repor” e “danos”), afirmar que se trata da “reposição de danos”, estamos a dizer, por outras 
pessoas palavras, que pretendemos voltar a destruir ou a provocar o mal que 

devia ser reparado.

No nosso entender, a forma correcta é “reparar” o que tiver sido destruído 

e não “repor o dano” numa determina infra-estrutura ou em alguma pessoa. 

Por isso, caro leitor, o que se pretendia dizer durante a leitura da proposta 

da revisão da Lei 5/96 de 4 de Janeiro, referente  à organização, composição, 

funcionamento e competências dos tribunais marítimos é a necessidade de 

reparação do bem destruído. Pena que tenha havido “um golpe de vista” de 

quem de direito. Mas, nunca é tarde…

Repor os danos!

Para Aissa Mithá, o bibliotecário deve conhecer profundamente o leitor 

“O XICONHOCA Marido Da 
N’helete” é o título do pri-
meiro livro de Samuel Comé, a 
ser publicado hoje, pelas 15.00 
horas, na sede da Universida-
de Pedagógica de Maputo.

A obra, chancelada pela 
editora Gimacu, é uma narra-
tiva sobre casamentos prema-
turos, através da história de 
vida da personagem N’helete,  
que muito cedo vê-se obriga-
da a cuidar de  lar, colocando 

os seus sonhos em decadên-
cia.

Entretanto, segundo o 
autor, o leitor também está 
diante de um enredo cheio de 
conquistas, embora se desta-
que igualmente o abandono. 

Comé explicou ainda que 
pretende “consciencializar as 
mulheres sobre a necessidade 
de apostar na formação e atra-
sar a mentalidade de juntar-se 
a um homem”.

Samuel Comé nasceu a  24 
de Abril de 2001 e frequenta o 
terceiro ano do curso de jor-
nalismo, na Escola Superior de 
Jornalismo (ESJ), na cidade de 
Maputo. É também formado 
em edição de vídeos e traba-
lha como técnico audiovisual. 

Começou a escrever pe-
quenas crónicas e Contos há 
três anos e tem textos publi-
cados na Rádio Índico (em áu-
dio) e o jornal Brado Literário.

Biblioteca é ferramenta 
de formação de cidadãos

A
S bibliotecas devem ser 
encaradas como prin-
cipais bases do pro-
cesso de formação de 
cidadãos e foi a pensar 

assim que nasceu a necessida-
de de reflectir na leitura como 
um processo de libertação do 
Homem e de busca por ferra-
mentas para a evolução social, 
em todos os domínios.

O poder dos livros é igual-
mente revelado quando há 
qualidade no profissional que 
atende os leitores, o bibliotecá-
rio. É neste neste sentido que, 
a dado momento, a academia 
despertou para a urgência de 
se pensar na biblioteconomia 
como profissão e curso sério. 

Usando a mesma aborda-
gem, a Escola Superior de Jor-
nalismo (ESJ), nas cidades de 
Maputo e Chimoio, mais do que 
pensar em licenciaturas viradas 
à comunicação, como jorna-
lismo, relações públicas e pu-
blicidade, também desenhou 
currículos para as ciências de 
informação, como se vê na for-
mação em biblioteconomia e 

documentação.
Nesta área são capacita-

dos profissionais que, dentre 
outros lugares, trabalharão na 
biblioteca. O mais interessan-
te é notar que os mesmo têm 
alguma noção do seu papel na 

formação de leitores e, conse-
quentemente, de cidadãos. 

É pelo menos esta a ideia 
que ficou durante uma con-
versa recente com parte des-
tes estudantes, em Maputo, 
moderada pelo jornalista El-

ton Pila e que teve como ora-
dores os bibliotecários Aissa 
Mithá e Matteo Angius. 

A mesa, intitulada “Bi-
bliotecas: Espaço de trans-
formação de leitores”, foi 
organizada pelo município de 

MATTEO Angius é um bi-
bliotecário com uma história 
curiosa. Vive de livros, mas 
cresceu odiando-os e não 
queria saber de qualquer tipo 
de obras, sejam elas literárias 
ou científicas.  

Todavia, as exigências aca-
démicas levaram-no à visitar 
bibliotecas, já no ensino su-
perior, quando frequentava o 
curso de licenciatura em his-
tória, na Universidade Eduar-
do Mondlane (UEM). Ou seja, 
embora não gostasse de ler, 
por exigência escolares, teria 
que se sujeitar a este exercício 
para ter o seu diploma.

Felizmente, deu certo, pois 
a partir deste momento não 
mais conseguiu separar-se da 
sua nova amiga, a literatura. 

Mesmo assim, no princípio 
desta sua relação não se ima-
ginava que o seu amor pela li-
teratura fosse tão profundo ao 
ponto de trabalhar como bi-
bliotecário, função que exerce 
no “Camões”.

“Hoje sou amante de li-
vros, eu entro neles e me per-
co. Até me esqueço de sair”, 
brincou, acrescentado que já 
não consegue imaginar uma 
vida sem bibliografias. 

É deste modo animado que 
iniciou a sua conversa com os 
estudantes da ESJ. Fez de si 
um exemplo de como as obras 
transformam vidas, mostran-
do como foram dados os seus 
primeiros passos para a profis-
são de bibliotecário.

Vive colado à literatura, 

por entender que foi “conde-
nado” à leitura, embora tenha 
elucidado os estudantes que a 
missão não é exactamente de-
cifrar todas as obras expostas 
na biblioteca. O mais impor-
tante, explicou, é o profissio-
nal “conhecer onde achar os 
livros”.

Disse ser dever do biblio-
tecário saber direccionar os 
frequentadores do espaço de 
leitura que não sabem a publi-
cação que desejam desbravar. 

“Procuramos saber dos 
leitores o que mais lhes in-
teressa e daí sugerimos uma 
publicação, é quase um tra-
balho de curandeiro, que 
olha para a pessoa e logo dá 
um diagnóstico”, comen-
tou.

Maputo, no quadro da ini-
ciativa Semana Municipal 
do Livro.

Na sessão, Aissa Mithá, 
também directora da bi-
blioteca da Universidade 
Pedagógica (UP) de Mapu-
to, defendeu que os futuros 
bibliotecários devem co-
nhecer profundamente os 
seus leitores. 

Recordou que o curso de 
biblioteconomia, como vá-
rias outras formações, não 
é 100 por cento aplicável à 
nossa realidade, pois “nem 
tudo que se estuda na esco-
la se transfere literalmente 
para o mercado de traba-
lho”. 

O profissional deve as-
sumir-se como leitor ferre-
nho, sobretudo quando as 
matérias estão relacionadas 
ao seu curso, de modo a ins-
pirar outras pessoas. 

“A formação de leitores 
deve começar nas crianças, 
como diz um ditado: ‘é do 
pequeno que se torce o pe-
pino’”, aconselhou.

Eu odiava livros

Impacto da internet no espaço físico
ACTUALMENTE, ao nível 
mundial, um dos maiores 
debates tem a ver com o im-
pacto das novas Tecnologias 
de Informação e Comunica-
ção (TIC) para área da docu-
mentação e não só.

Esta reflexão não faltou 
na conversa “Bibliotecas: 
Espaço de transformação de 
leitores”, na qual foi con-
sensual haver necessidade 
de casar os formatos de lei-
tura físicos com os virtuais.

Neste sentido, Aissa Mi-
thá explicou que não se 
deve olhar para a Internet 
como uma inimiga ou mal-
dição, pois esta plataforma 
complementa o trabalho do 

profissional de biblioteco-
nomia. 

“A biblioteca não pode 
ser vista apenas como aque-
la infra-estrutura física, é 
também um espaço vir-
tual”, justificou. 

Este é também o posicio-
namento de Matteo Angius, 
que alia a Internet a biblio-
tecas físicas, considerando-
-a “um espaço espectacular
e mágico, no qual rapida-
mente encontramos o que
precisamos”.

Realçou que nem toda a 
documentação está dispo-
nível nas plataformas vir-
tuais, pois este espaço não é 
tão global quanto parece. 

Na sua opinião, para 
além de toda a bibliografia 
não estar disponível no for-
mato “online”, a obra física 
é sempre mais fascinante. 

“O livro físico também 
tem muitas características 
como o virtual, porque dá 
dicas de ler outra publicação 
ou, por exemplo, se lês um 
trabalho terás o prazer de ler 
mais outro, e o mesmo que 
acontece na Internet”, ex-
plicou. 

Fechou detalhando que 
“o livro vem do papel e o 
papel vem da árvore, e a ár-
vore vem da natureza, en-
tão nos remete ao universo 
muito próximo a nós”.

Samuel Comé lança obra
sobre casamentos prematuros

Estudantes da ESJ devem ser desafiados a formar cidadãos, futuramente

Bibliotecário Matteo Angius era inimigo de livros

Ac t iv i d a d e
Liga os pontos e pinta com 

cores bonitas e alegres

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

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
GOVERNO DO DISTRITO DE LUGELA

SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Governo do Distrito de Lugela convida  pessoas colectivas ou singulares e elegíveis interessadas a apresentarem as propostas lacradas nos concursos discriminados na tabela abaixo.

Nº do Concurso Modalidade Designação do Objecto do Concurso
Data e hora de entrega das 

propostas
Data e hora de abertura 

das propostas
Data de Anúncio de 

Posicionamento
Garantia 

Provisória
Validade das 

propostas

04E080041/
CP/0001/2022

Concurso Público
Aquisição de uma Viatura Cabina Dupla 
para o Governo do Distrito.

6/6/2022  às 8.45 horas 6/6/2022  às 9.00 horas
14/6/2021 às   

9.00 horas
Não Exigida 90 Dias

04E080041/
PD/0001/2022

Pequena Dimensão
Aquisição do Mobiliário para Residência do 
Administrador

24/5/2022  às 8.45 horas 24/5/2022 às 9.00 horas
2/6/2021 às

9.00 horas
Não Exigida 90 Dias

2. Os concorrentes deverão apresentar os seguintes Documentos de Qualificação: Alvará, Certificado do Cadastro Único, Certidão de Quitação das Finanças, Certidão de Quitação do
Instituto Nacional de Segurança Social, Certidão do Instituto Nacional de Estatística e Certidão do Tribunal Judicial (todos documentos mencionados deverão estar dentro do prazo e

autenticados)

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá – los na Secretaria do Serviço Distrital de Planeamento e Infra – Estruturas de 
Lugela, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, para cada conjunto.

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

Lugela, aos 6 de Maio de 2022

O Secretário Permanente Distrital

Autoridade Competente

(Ilegível)
98

Champions, promoção 
e manutenção na agenda

rem 21.00 horas, o Al Alhy, 
de Luís Miquissone, bate-se 
em casa com o ES Sétif da 
Argélia na primeira “mão” 
das meias-finais da Liga dos 
Campeões Africanos.

A passar por uma fase 
atordoada no campeona-
to, os “Diabos Vermelhos” 
têm mostrado uma imagem 
completamente diferente 
na Champions, prova que já 
conquistaram em dez oca-
siões.

O extremo moçambi-
cano tem sido suplente não 
utilizado. Será desta que 
Pitso Mosimane irá apostar 
no craque de Angónia?

Para amanhã está re-
servada a maior parte dos 
jogos. Quando forem 12.00 
horas, o Chaves, de Bruno 
de Langa, a atravessar um 
excelente momento, bate-
-se em casa com o Estrela da
Amadora em mais uma par-
tida decisiva rumo à subida à 
I Liga portuguesa.

Os “transmontanos” 
subiram na ronda passa-
da, a 32.ª, ao segundo lu-
gar, ficando assim em zona 

C
OM os campeonatos 
perto do fim na Euro-
pa e na África do Sul, 
onde militam futebo-
listas moçambicanos, 

o período de decisões tam-
bém aproxima-se, com uns
a jogarem pela presença na
“champions”,  outros a ba-
terem-se pela permanência
e ainda há quem jogue pela
presença na final da Liga dos
Campeões Africanos, como
é o caso de Luís Miquissone
pelo Al Alhy do Egipto.

A ronda que se antevê 
quente para os moçambica-
nos começa esta tarde (15.00 
horas) com o Baroka FC, de 
Kambala, que vai travando 
uma dura luta pela manu-
tenção, a jogar no campo do 
Chippa United, em partida 
da 28.ª jornada da I Liga da 
África do Sul, a Premier Soc-
cer League (PSL). 

Uma vitória do Baroka, 
16.º e último classificado
com 21 pontos, pode ala-
vancá-lo para o 15.º (per-
mite disputar o play-off pela
manutenção na PSL com o
segundo classificado da II
Liga), mas para tal está de-
pendente do desaire do Mo-
roka Swallows (23) , que hoje 
(19.30 horas) visita o terreno
do Supersport United. Mate-
maticamente a turma de Po-
lokwane tem a possibilidade
de chegar ainda ao 14.º lugar, 
último que garante a perma-
nência automática na I Liga.
No entanto, é uma hipótese
muito remota, visto que o TS 
Galaxy som 26 pontos e teria
que perder pelo menos dois
dos três últimos jogos para
perder o precioso 15.º posto.

Para a mesma Liga, o 
Real Kings, de Dominguez, 
que viu o seu jogo devido 
ao compromisso do Orlando 
Pirates nas Afrotaças, luta 
para segurar o segundo lugar 
que garante a qualificação 
para a fase de grupos da Liga 
dos Campeões. Os “Kin-
gs”, que nos últimos jogos 
têm abdicado dos serviços 
do capitão dos “Mambas”, 
somam 45 pontos, e podem 
perder, à condição, a segun-
do posição para o Cape Town 
City, que recebe hoje (19.30 
horas) o TS Galaxy. 

Ainda hoje, quando fo-

EM mais um fim-de-semana de 
futebol na Europa, as atenções 
centram-se no que irá acontecer 
no Estádio da Luz, com o Porto 
a poder sagrar-se campeão pela 
30.ª vez no embate com o arqui-
-rival, Benfica. Na Inglaterra a
luta pelo título entre City e Li-
verpool promete trazer um novo 
“episódio”.

HOJE
CHELSEA-WOLVERHAMP-

TON, 16.00 horas: O Wol-
verhampton andou quase a 
época inteira a lutar pelo acesso 
à Europa, mas as três derrotas 
consecutivas sofridas recente-
mente complicaram esse ob-
jectivo. Ainda assim, os wolves 
estão apenas a três pontos (e 
menos um jogo) do West Ham, 
portanto nada é impossível. No 
entanto, o Wolves terá de me-
lhorar muito para voltar a entrar 
nos eixos, e terá de o fazer já. O 
problema é que do outro lado 
está o Chelsea: os blues perde-
ram o comboio do título e, com 
um final de época pobre, têm 
também o lugar de Champions 
em risco – o Arsenal está só a três 
pontos. Promete.

BRIGHTON-MANCHESTER 
UNITED, 18.30 horas: Numa 
situação complicada está tam-
bém o Manchester United. A 
Liga dos Campeões é cada vez 
mais uma utopia – a distância 
para Tottenham e Arsenal não 
é assim tão grande, mas os red 
devils têm mais dois jogos –, e 
mesmo o West Ham não está as-
sim tão longe. O United vem de 
uma vitória caseira, e precisa-
rá de apresentar-se em melhor 
nível em casa do sempre difícil 
Brighton se quiser continuar a 
ganhar.

BENFICA-PORTO 19.00 
HORAS: O Benfica recebe o FC 
Porto, hoje na 33.ª jornada da I 
Liga Portuguesa. Os “dragões” 
podem voltar a sagrar-se cam-
peões nacionais se pontuarem 
no clássico.

“Águias” e “dragões” de-
frontam-se pela terceira vez esta 
temporada. O FC Porto venceu 

os dois jogos, um para o cam-
peonato e o outro para a Taça de 
Portugal, que resultou na elimi-
nação do Benfica da prova. Os 
portistas podem voltar a festejar 
a conquista de um título no Es-
tádio da Luz, onze anos depois. 
No entanto, Sérgio Conceição 
diz não querer euforias, nem 
festas antecipadas.

No lado dos “encarnados”, 
Rafa continua em dúvida e é 
muito pouco provável que recu-
pere de lesão a tempo da parti-
da. Nos “dragões” Uribe deverá 
alinhar de início e Zaidu recu-
perou, depois de ter substituído 
devido a queixas físicas no últi-
mo jogo.

O FC Porto está a um ponto 
de conquistar o seu 30.º título de 
campeão nacional. Um empate 
ou uma vitória no Estádio da Luz 
vai motivar festejos por parte 
dos portistas.

LIVERPOOL-TOTTENHAM 
20.45 HORAS: O sábado é for-
te em Inglaterra. A final da Liga 
dos Campeões está alcançada, e 
agora é hora dos reds voltarem 
a focar-se na Premier League, 
onde têm travado uma batalha 
titânica com o Manchester City. 
Pela frente, o Liverpool tem um 
Tottenham que também luta 
pelos lugares de acesso à Cham-
pions e promete vender cara à 
derrota. Grande jogo em pers-
pectiva.

BÉTIS-BARCELONA, 21.00 
HORAS: O Barcelona melhorou 
com a chegada de Xavi Hernán-
dez ao banco, mas as últimas 
semanas têm sido de irregulari-
dade para o lado da Catalunha. 
Ainda assim, os culés estão no 
segundo lugar do campeona-
to, mas vão ter de suar muito 
para lá continuar este fim-de-
-semana. Tudo porque há uma
deslocação ao terreno do Bé-
tis. Os béticos têm feito uma 
temporada histórica, já com 
a conquista da Taça do Rei no 
currículo, e estão a apenas três 
pontos dos lugares de acesso à 
Liga dos Campeões. Muito para 
se jogar no Benito Villamarín.

AMANHÃ
ARSENAL-LEEDS, 15.00 

HORAS: O Arsenal luta direc-
tamente com o rival Tottenham 
por uma vaga na Liga dos Cam-
peões, e vai entrar em campo 
a saber que resultado fizeram 
os spurs em casa do Liverpool. 
Ganhar para cimentar posição é 
obrigatório, até porque o Chel-
sea também está só a três pontos 
de distância e o terceiro lugar é 
uma possibilidade. Pela frente 
os “Gunners” terão um Leeds a 
lutar pela sobrevivência na Pre-
mier League e que certamente 
vai dificultar, e muito, a vida a 
equipa de Londres.

MANCHESTER CITY-NEW-
CASTLE, 17.30 HORAS: O gol-
pe foi duro, muito duro, para o 
Manchester City a meio da se-
mana, com a derrota frente ao 
Real Madrid nas meias-finais da 
Liga dos Campeões. No entan-
to, há uma Premier League para 
disputar e os citzens têm já um 
desafio difícil pela frente este 
fim-de-semana. O Newcas-
tle, outrora a lutar pela perma-
nência, é uma das equipas em 
melhor forma no campeonato 
e será um “osso duro de roer” 
para uns citizens que continuam 
a lutar taco-a-taco com o Liver-
pool pela liderança.

ATLÉTICO DE MADRID-
-REAL MADRID, 21.00 HORAS:
Por falar em Manchester City, se 
há uma equipa que deve estar
super motivada é o Real Madrid: 
os merengues conquistaram o
título espanhol no fim-de-se-
mana e a meio da semana carim-
baram o apuramento para a final 
da Liga dos Campeões de forma
épica, precisamente ante os citi-
zens. Agora vão jogar o derby de 
Madrid em casa do Atlético e os
colchoneros já garantiram que
não haverá “pasillo” para os no-
vos campeões, a habitual guarda 
de honra. O Atlético, de resto,
joga ainda a qualificação para a
Champions, por isso este derby,
no qual o castigado Reinildo não 
deve ser opção, tem importân-
cia redobrada.

O FRANKFURT e o Rangers 
apuraram-se quinta-feira para 
a final da Liga Europa, agenda-
da para o próximo dia 18.

A equipa alemã voltou a 
vencer o West Ham, desta vez 
por 1-0, depois do triunfo por 
2-1 em Londres.

A precisar de dar a volta à 
eliminatória, o West Ham teve 
um forte revés logo aos 17 mi-
nutos, quando Cresswell foi 
expulso com cartão vermelho 
directo por derrubar um ad-
versário que ia isolado à baliza.

Menos de dez minutos de-
pois, Borré marcou o único 
golo da partida e a equipa de 
David Moyes, com menos uma 

unidade, não conseguiu dar a 
volta ao jogo e à eliminatória.

Na outra meia-final houve 
mais emoção, com o Rangers a 
selar em casa o apuramento ao 
vencer por 3-1.

O Leipzig defendia a van-
tagem de 1-0 conquistada na 
Alemanha, mas os escoceses 
deram a volta à eliminatória em 
menos de 25 minutos.

Tavernier inaugurou o 
marcador aos 19 minutos e Ka-
mara fez o 2-0, cinco minutos 
depois.

Aos 71 minutos, Nkunku 
ainda empatou a eliminatória, 
mas Lundstram resolveu o as-
sunto aos 81 ao fazer o 3-1.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Bruno Langa pode selar a subida à I Liga

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

Porto caça 30.º título
no ninho da “águia”

Benfica vai procurar travar a festa do Porto na “Luz”

LIGA EUROPA

Frankfurt
e Rangers na final

Rangers anulou a vantagem do Leipzig confirmando a sua força nos jogos em casa

privilegiada para promoção 
directa e não quererão dei-
xar o “pássaro” fugir quando 
faltam apenas duas jornada 
para o término da II Liga. 
Aliás, pode mesmo ascen-
der ao principal campeonato 
luso se vencer e o Casa Pia 
perder.

Na classificação, o Chaves 
ocupa o segundo lugar com 
63 pontos, contra 64 do Rio 
Ave, líder, e 62 do Casa Pia, 
terceiro classificado.

Ainda em Portugal, mas a 

contar para a I Liga, o Maríti-
mo de Zainadine Jr. e Clésio, 
tranquilo a meio da tabela, 
recebe às 16.30 horas o Vize-
la em partida da 32.ª jornada,  
num encontro em que pode 
chegar ao sétimo lugar se 
vencer e o Paços de Ferreira 
perder.

Na Liga espanhola, o 
Atlético de Madrid, que não 
contará com Reinildo a cum-
prir um jogo de castigo por 
ter sido admoestado com o 
quinto cartão amarelo na úl-

tima ronda, recebe o grande 
rival Real, com as “baterias” 
viradas para segurar o quar-
to lugar, último que permi-
te entrada directa na fase 
de grupos da Liga dos Cam-
peões. O desafio tem início 
previsto para às 21.00 horas e 
conta para a 35.ª jornada.

O Atlético soma 61 pon-
tos e tem o Bétis um degrau 
abaixo com 58, pelo que em 
caso de derrota e triunfo da 
equipa de Sevilha pode ser 
alcançado.

JOSÉ Mourinho escreveu na noite de quinta-
-feira mais uma página da história que faz
dele um dos melhores treinadores de todos
os tempos ao tornar-se no primeiro a mar-
car presença na final das três competições de
clubes da UEFA. 

Na quinta-fera, o português apurou a 
Roma para a final da Liga Conferência, isto 
depois de ter estado nos jogos decisivos da 
Liga dos Campeões e Europa.

E há um dado que deve deixar os adeptos 
da Roma a suspirar. É que Mourinho coloca 
em prática a velha máxima de que “as finais 

não são para jogar, são para ganhar”.
Isso mesmo. O treinador natural de Se-

túbal venceu todas as quatro finais que dis-
putou anteriormente: Taça UEFA com o FC 
Porto (2003), Liga dos Campeões também 
com os dragões (2004), Liga dos Campeões 
com o Inter Milão (2010) e Liga Europa com 
o Manchester United (2017).

Outro dado histórico é que Mourinho é o
primeiro treinador a levar quatro clubes dife-
rentes a finais de competições da UEFA.

Na final a Roma vai defrontar o Feyer-
nord, que afastou o Marselha.

Mourinho faz história

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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SERÁ conhecido esta noite o 
vencedor da edição-2022 do 
Torneio de Abertura de Fut-
sal da Cidade de Maputo, com 
dois jogos decisivos referen-
tes à nona e última jornada do 
certame, programados para 
o Pavilhão da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM).

O destaque vai para o em-

bate entre Grupo Desportivo 
Iquebal e Petromoc, a partir 
das 20.00 horas, dois gigan-
tes que lutam directamente 
pelo troféu. O Iquebal, com 
21 pontos, lidera a prova com 
mais três pontos que os “pe-
trolíferos”, sendo que um 
empate basta para a primeira 
equipa, enquanto para a se-

gunda é necessário um triun-
fo e uma feliz conjugação de 
resultados.

Aliás, é que a anteceder 
esta partida teremos o Jovens 
da Comunidade-Atlético Mo-
çambique, esta última equi-
pa também com uma palavra 
a dizer nas contas do título, 
uma vez que soma 18 pontos, 

pelo que vencendo terá de es-
perar pelo desfecho do jogo 
a seguir que é o sensacional 
Iquebal-Petromoc.

Refira-se que o Iquebal 
tem mais golos marcados e 
melhor média em relação aos 
seus concorrentes, pelo que 
só poderá ser tramado por 
uma derrota perante Petro-

moc, pois ficaria em desvan-
tagem no confronto directo.

Os “maometanos” tem 
registo imaculado de sete 
triunfos em outros tantos de-
safios nesta prova disputada 
por nove equipas que jogam 
no sistema clássico de todos-
-contra-todos numa única
volta.

EM ofício enviado à Liga Mo-
çambicana de Futebol (LMF), 
na tarde de quinta-feira, a 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) abriu excepção 
para a realização de jogos do 
Moçambola a cinco campos 
inicialmente reprovados pela 
Comissão de Licenciamento 
de Clubes (CLC), dentre eles o 
histórico Estádio da Machava, a 

casa do Ferroviário de Maputo.
Para além do mítico Estádio 

da Machava, estão excepcio-
nalmente autorizados a acolher 
jogos do Moçambola o campo 
do Costa do Sol, Ferroviário da 
Beira, Incomáti e o do Ferro-
viário de Quelimane, onde ac-
tua o representante da Zambé-
zia, Matchedje de Mocuba.

Em missiva que o “Notí-

cias” teve acesso, a FMF fun-
damenta a decisão pelo facto 
destes cinco campos não terem 
ainda sido alvos da segunda 
inspecção. Entretanto, o “No-
tícias” sabe que a CLC inspec-
cionou o campo do Incomá-
ti na quarta-feira, faltando 
apenas o relatório do que este 
órgão encontrou em Xinava-
ne. O Estádio da Machava será 

alvo de mais uma inspecção na 
quinta-feira, desconhecendo-
-se as datas das visitas à Beira
e Quelimane. Em relação ao
Costa do Sol, depois de repro-
vado o piso em Dezembro, o
clube atirou a toalha ao chão
e só voltará a ser alvo de ins-
pecção após montar o novo
relvado sintético, já no Mat-
chiki-Tchiki, depois de mais

de dois anos retido no Porto 
de Maputo por questões adua-
neiras.

Entretanto, sete campos 
estão aprovados para o Mo-
çambola-2022, a saber: ABB, 
UD Songo, AD Vilankulo, Fer-
roviário de Lichinga, Ferro-
viário de Nampula, Ferroviário 
de Nacala e Liga Desportiva de 
Maputo.

A
RRANCA esta tarde a 
disputa da 45.ª edição 
do Campeonato Na-
cional de Futebol, com 
a partida entre a Asso-

ciação Black Bulls, campeã em 
título, e a União Desportiva do 
Songo, terceiro classificado de 
2021. O jogo tem no lugar no 
campo de Tchumene, a partir 
das 15.00 horas. 

O técnico português Inácio 
Soares, que substituiu Hélder 
Duarte, está ciente das dificul-
dades a enfrentar para conse-
guir a sua primeira vitória na 
prova, começando por dizer à 
nossa Reportagem que “com a 
redução do número de parti-
cipantes a competitividade vai 
aumentar. Da nossa parte, só 
temos que dar o nosso melhor, 
a partir deste jogo, sempre à 
procura do melhor resultado 
perante uma equipa que tam-
bém quer ganhar pontos, desde 
o início, com a mesma ambição
que a nossa: ganhar o campeo-
nato. Vão estar em campo duas 
equipas fortes e esperamos, 
desde já, uma boa partida de 
futebol”.

Srdjan Zivojnov, treinador 
da União Desportiva do Son-
go, por seu turno, reconhece 
que vai ter pela frente um ad-
versário muito bom, mas quer 
entrar na competição a vencer, 
mesmo em campo alheio. “O 
adversário é forte, até porque 
é o campeão nacional em títu-
lo. O que interessa para nós é a 
vitória. Entraremos em campo 
precavidos, mas para termi-
nar o jogo com os três primei-
ros pontos em disputa”, disse 
Zivojnov, acrescentando que 
“acredito nos jogadores que 
dispomos para atacar os nos-
sos objectivos, que passam por 
conquistar o campeonato”.

Sobre a recepção do Ferro-
viário de Nacala ao homónimo 
de Nampula, Artur Macassar 
(Turito), treinador dos naca-
lenses, afirma que a equipa 
está preparada para enfrentar 
o oponente que chega ao jogo
com algum favoritismo. “Vai
ser um duelo da província de
Nampula que esperamos ven-
cer para amealhar os primeiros
pontos. Clinicamente estamos
bem, tirando o caso de um atle-
ta em recuperação. Há condi-
ções para um bom resultado”.

AS emoções do Torneio de Abertura de Futebol 
de Praia da Cidade de Maputo dão continuidade 
este fim-de-semana, com a realização da tercei-
ra jornada, na qual o destaque vai para dois jogos 
que opõem candidatos ao título.

O primeiro e mais aguardado decorre ama-
nhã entre Ntsondzo FC e Pescas. Ambos parti-
lham a liderança da Série “B”, com seis pontos 
cada, os mesmos do Polana-Caniço mas este com 
menos golos. Portanto, aqui está um jogo de “ti-
tãs” deste grupo, ainda que Ntsondzo FC teorica-
mente seja favorito pela sua robustez estrutural, 
a turma das Pescas é um histórico e sempre com 
uma palavra a dizer em qualquer compromisso.

Para completar esta série, Polana-Caniço 
mede forças com França, a priori uma modesta 
equipa com muita coisa ainda por acertar na sua 

estratégia. Para fechar a série, Craques da Praia 
medem forças com BFC Mahotas, que vai en-
trar na quadra como “búfalo ferido”, depois da 
derrota pesada que sofreu na ronda anterior, por 
8-0, diante do Ntsondzo FC.

Entretanto, hoje joga-se pela Série “A”, com 
olhos postos no embate entre Team Loyal e Mafa-
lala. É uma espécie de luta entre dois fracos para 
ver quem é o mais fraco ou o menos. No outro 
jogo EMED joga com Tau-Tau, enquanto o “co-
losso” Vulcano FC fica de fora.

Ao fim de duas jornadas as classificações es-
tão assim ordenadas: Série “A” Vulcano FC (6) 
Team Loyal (3), Tau-Tau (0), EMED (0) e Mafalala 
(0). Série “B”: Ntsondzo FC (6), Pescas (6), Pola-
na-Caniço (6), Craques da Praia (0), França (0) e 
França (0).

COMPLETA-SE amanhã a pe-
núltima jornada (oitava) do 
Campeonato Provincial de 
Futebol da Zambézia, com o 
Matchedje de Mocuba já con-
firmado vencedor do certame, 
terça-feira, quando goleou o 
Sporting de Quelimane (4-1), 
em jogo que abriu a ronda en-
volvendo o primeiro e o segun-
do classificados.

A completar a jornada, o 
Ferroviário de Quelimane de-
fronta, em Nicoadala, o seu ho-
mónimo local com objectivo de 
assumir o segundo posto, que 
actualmente partilha com o 
Sporting de Quelimane, ambos 
com 13 pontos, menos oito que 
o virtual campeão Matchedje
de Mocuba (21). 

Para alcançar os “leões” 
quelimanenses, os “locomo-
tivas” também da capital da 
Zambézia venceram, quarta-
-feira, Efwua de Namacurra
por 2-1, em partida atrasada da 
quinta jornada. Efwua recebe 
amanhã 3 de Fevereiro de Que-
limane, penúltima classificada.

A fechar a ronda, o “lanter-
na vermelha” e irreconhecível 
1º de Maio de Quelimane mede 
forças, em casa, com Djerre de 
Inhassunge, antepenúltimo. 

Salientar que o Sumeia de 
Mocuba, quarto classificado 
(12 pontos), fica de fora nes-
ta jornada devido ao número 
ímpar de equipas (nove), com 
a desistência do Sonho Real de 
Nicoadala. 

RODA TERCEIRA 
JORNADA EM SOFALA

Roda este fim-de-semana 
a terceira jornada do Cam-
peonato Provincial de Fute-
bol de Sofala, com três dos 
cinco jogos agendados para 
esta tarde, nomeadamente 
Estrela Vermelha da Beira-
-Beira Sport Center, às 15.00
horas, no Estádio Municipal
da capital de Sofala; Caia FC-
-FC Beira, às 14.00 horas, no
campo da CETA e Juventus de 
Muxúnguè-União Desportiva 
de Inhaminga, às 15.00 horas, 
no recinto da primeira equipa.

Os jogos mais esperados 
realizam-se amanhã no Es-
tádio Municipal da Beira. A 
começar, Matchedje da Beira 
defronta Liga Desportiva de 
Sofala, a partir das 13.15 horas. 
Duas horas depois, o Ferro-
viário da Beira B medirá forças 
com o Sporting da Beira.    

A última ronda teve os se-

guintes resultados: Beira Sport 
Center-Caia FC (0-1), FC da 
Beira-Ferroviário da Beira B 
(1-2), UD Inhaminga-Estre-
la da Beira (0-0), Sporting da 
Beira-Matchedje da Beira (2-
2), Liga de Sofala-Têxtil (0-1). 
Ficou de fora Juventus.  

Importa referir que Ferro-
viário B lidera isolado com seis 
pontos, seguido pelo Têxtil e 
UD Inhaminga, ambos com 
quatro. 

“PROVINCIAL” DE TETE 
ARRANCA A 21 DE MAIO 

O Campeonato Provincial 
de Futebol de Tete arranca no 
dia 21 deste mês, depois do 
Torneio de Abertura, ganho 
pelo Ferroviário de Moatize. 

A prova deverá contar com 
as 10 equipas que participa-
ram do Torneio de Abertura, 
nomeadamente UD Songo B, 
Ferroviário de Moatize, 3 de 
Janeiro, FC Bagamoyo, Chin-
gale, Desportivo, Lion FC de 
Missaua e FC de Angónia. Es-
tarão ausentes Águias de An-
gónia e FC Nficué. São as mes-
mas equipas que participarão 
na fase provincial da Taça de 
Moçambique, que arranca no 
dia 14.

Black Bulls e UD Songo 
querem começar
com vitória

Pela banda dos “locomo-
tivas” de Nampula foi o vice-
-presidente da alta compe-
tição, Tiago Gaita, a projectar
este jogo, mostrando enorme
respeito pelo seu adversário.
“Sofremos uma derrota fren-
te ao Ferroviário de Nacala na
nossa preparação. Também ga-
nhámos uma partida este ano.
Vamos a uma competição dife-
rente em que não se pode errar. 
Por isso, é preciso ter atenção
a defender, mas sem descurar
a ambição pela vitória. Se não
conseguirmos os três pontos,
que seja um empate”. 

Já, fazendo antevisão do 
jogo entre a Associação Des-
portiva de Vilankulo, António 
Uamba, treinador-adjunto, 
considera que a sua equipa tem 
estado a evoluir e está pronta 
para dar réplica ao Costa do Sol. 
“A equipa evoluiu bastante em 
relação ao início da preparação 
da época. A abordagem me-
lhorou. Os jogadores assimila-
ram as nossas ideias. A equipa 
demonstra boa qualidade na 
interpretação dos princípios 
definidos, desde a primei-
ra zona de construção até ao 
ataque. Vamos enfrentar uma 

equipa bem estruturada, mas 
queremos somar pontos nesta 
partida”.

O Costa do Sol, por sua vez, 
manifestou vontade de se apre-
sentar activo no Alto Makassa, 
não se esquecendo que vai a 
um terreno bastante difícil para 
qualquer adversário. O treina-
dor-adjunto dos “canarinhos”, 
Tiago Machaissa, disse que 
“não é fácil ganhar pontos em 
Vilankulo. Mas estamos prepa-
rados para fazer um bom jogo e 
conseguir um bom resultado”.  

ALFINAR APITA 
ABB-SONGO

Um quarteto chefiado pelo 
árbitro Artur Alfinar foi desig-
nado para apitar a partida de 
abertura entre a Associação 
Black Bulls e a União Despor-
tiva do Songo. Teófilo Mungói 
e Castro Betane serão os auxi-
liares e Abdul Scander o quarto 
árbitro.

Para o jogo do Estádio da 
Machava, entre os “locomo-
tivas” da capital e da Beira, foi 
indicado Simões Guambe, que 
será coadjuvado por Alcides 
Dombe e Luísa Brizilião, e o 

(HOJE)
Campo da ABB-Tchumene
15.00 horas - Black Bulls-UD Songo

(AMANHÃ)
Campo do Ferroviário de Nacala
15.00 horas -Fer. Nacala-Fer. Nampula
Campo da Liga Desportiva
15.00 horas -Liga Desportiva-Matchedje
Campo Municipal de Vilankulo
15.00 horas -AD Vilankulo-Costa do Sol
Estádio da Machava
15.00 horas -Fer. Maputo-Fer. Beira
Estádio 1º de Maio-Lichinga
15.00 horas -Fer. Lichinga-Incomáti

quarto árbitro será Fernando 
Judite.

No campo do Ferroviário de 
Nacala, Celso Alvação, Venes-
tâcio Cossa, Olinda Augusto e 
Mateus Concodja constituem 
o quarteto que vai dirigir a
partida entre os donos da casa
e o Ferroviário de Nampula,
enquanto no Liga Desportiva
de Maputo-Matchedje de Mo-
cuba, Filimão Correira será o
árbitro principal, auxiliado por
Carlos Mussane, Inocêncio Vir-
gílio e João Paulo, como quarto

árbitro.
Associação Desportiva de 

Vilankulo-Costa do Sol será di-
rigido por Wilson Muianga, Za-
carias Baloi, Osvaldo de Jesus, 
tendo como quarto árbitro, 
Salvador Cumbe. 

Enquanto isso, Ema Novo 
foi escalada para a missão de 
chefiar uma equipa compos-
ta por Olívio Saimone, Roda 
Mondlane e Nelson Uanasse 
(quarto árbitro), no Ferroviário 
de Lichinga e Incomáti.

JOGOS DO FIM-DE-SEMANA

FMF abre excepção a alguns campos

“PROVINCIAIS” 

Completa-se penúltima
jornada na Zambézia

“ABERTURA” DE FUTEBOL DE PRAIA

Ntsondzo-Pescas 
no centro das atenções

Duplo duelo
Costa do Sol-Muthemba
AS emoções do Torneio 7 de Abril em an-
debol séniores a nível da cidade de Maputo 
prosseguem hoje com mais quatro partidas.

O destaque vai para um duplo cruza-
mento do Costa do Sol e a Escola Secundá-
ria Sansão Muthemba, em ambos os sexos. 
Trata-se de dois conjuntos que nos últimos 
anos têm vindo a cultivar uma grande riva-
lidade.

Em masculinos o embate está marcado 
para às 16.00 horas, sendo que hora e meia 
mais cedo há duelo das “senhoras”. Outras 
partidas da quinta ronda vão opor a Ma-
lhangalene ao Clube Náutica (masculinos), a 

partir das 13.00 horas, e Matchedje ao Ferro-
viário (femininos), às 17.30 horas.

A competição decorre no sistema clás-
sico de todos-contra-todos em duas voltas.

Entretanto, a Associação de Andebol da 
Cidade de Maputo (AANDCM), organiza-
dora da prova, insta Costa do Sol, Náutica e 
Sansão Muthemba a regularizarem a sua si-
tuação administrativa-financeira no tocan-
te ao processo de inscrições de atletas.

Os “canarinhos”, não obstante a sua 
grandeza, são reincidentes neste tipo de si-
tuações apesar de as taxas de inscrição se-
rem muito baixas.

TORNEIO 7 DE ABRIL EM ANDEBOL

CIDADE DE MAPUTO

Conhecido hoje campeão do Futsal
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COM AL JAZEERA, RFI E 
LUSA

A RELAÇÃO já vinha tensa há 
bastantes meses. Mas esta se-
mana foi a ruptura definitiva. 
Bamako participou, na segun-
da-feira, dia 02 de Maio, o ter-
mo dos acordos de defesa com 
a França e seus parceiros euro-
peus. Esta denúncia concreti-
za uma ameaça formulada há 
semanas e constitui uma nova 
manifestação da degradação 
das relações entre as autorida-
des dominadas pelos militares 
em Bamako e os antigos aliados 
do Mali no combate à insur-
gência, incluindo “jihadista”.

Por nove anos, a França foi 
o maior aliado do Mali na sua
luta contra os rebeldes que 
mataram milhares de pessoas 
e expulsaram centenas de mi-
lhares de suas casas.

Agora as forças francesas 
estão se retirando após o colap-
so das relações com o Governo 
militar do país africano.

O que levou as relações en-
tre Bamako e Paris a este pon-
to?

A França iniciou as suas 
operações militares no Sahel 
em 2013, ajudando o Mali, sua 
ex-colónia, a reprimir uma 
revolta no Norte. Mas os re-
beldes reagruparam-se para 

Como Mali se desentendeu com seu aliado França?
atacar o voláctil Centro do país, 
iniciando uma marcha a todo 
vapor, que o então Presiden-
te Ibrahim Bubacar Keita não 
conseguiu frear.

Em Agosto de 2020, os pro-
testos contra Keita culmina-
ram em um golpe de coronéis 
descontentes do Exército ma-
liano – um movimento que foi 
seguido por um segundo golpe 
em Maio de 2021.

A partir desse ponto, as 
relações com a França foram 
decaindo continuamente, im-
pulsionadas pela resistência 
dos militares em estabelecer 
uma data prévia para a restau-
ração de um Governo civil e 
pelas alegações de Bamako de 
que a França estava a incitar os 
vizinhos regionais a adoptarem 
uma linha dura contra seu Go-
verno militar.

Os desacordos aceleraram-
-se em 2021, quando os mili-
tares no poder no Mali estrei-
taram os laços com Moscovo,
trazendo “instrutores milita-
res” que a França e seus aliados
condenaram, considerando-os
mercenários contratados ao
grupo paramilitar russo Wag-
ner.

Em Janeiro deste ano, 
o embaixador francês em
Bamako foi expulso e, no mês 
seguinte, a França anunciou 
a retirada das suas tropas do 

Mali, onde estavam no quadro 
da operação Barkhane, e da 
europeia Takuba, liderada pe-
los franceses.

MALI ABANDONA 
ACORDOS

É neste clima de crescen-
te tensão que o Governo de 
Bamako renunciou formal-
mente na segunda-feira a três 
acordos que forneciam a base 
legal para as actividades mili-
tares de forças francesas e lide-
radas por franceses no Mali.

A denúncia dos Acordos 
do Estatuto das Forças (Status 
of Force Agreements, ou Sofa, 
segundo a sigla em inglês) 

que fixam o quadro jurídico 
da presença no Mali das forças 
francesas Barkhane e europeia 
Takuba, bem como em matéria 
de defesa concluída em 2014 
entre o Bamako e Paris, foi feita 
pelo coronel Abdoulaye Maiga, 
porta-voz do governo maliano, 
na televisão nacional.

As autoridades malianas 
acusaram Paris de agir unila-
teralmente e de ser surda aos 
seus pedidos para alterar os 
acordos e o resultado disso, di-
zem, é uma “violação flagran-
te” da sua soberania nacional 
pela França, nomeadamente, 
as “múltiplas violações” do 

seu espaço aéreo por parte de 
aviões franceses, apesar do 
estabelecimento de uma vasta 
zona de exclusão aérea.

PAÍS DIVIDIDO

A decisão dos militares de 
cortar a relação com a França 
divide a opinião pública e polí-
tica malianas.

“ O povo maliano em ge-
ral estava preparado para esta 
ruptura. A mesma justifica-se 
e é compreensível, desejada e 
apoiada pela maioria do povo 
maliano”, diz Sory Ibrahima 
Traoré, presidente da Frente 
de Emergência e Renovação do 
Mali (FER-Mali).

Os meses anteriores ao pri-
meiro golpe, Agosto de 2020, o 
Mali assistia a recorrentes ma-
nifestações populares contra 
a presença militar francesa no 
país.

Mas Abdoulaye Couli-
baly não partilha da opinião 
de Traoré. O presidente da 
Iniciativa para a Concretiza-
ção das Expectativas do Povo 
(ICAP), deplora uma posição 
que deveria ter sido deixada 
“ ao próximo Governo, demo-
craticamente eleito “ e alerta: 
“É muito perigoso porque hoje 
precisamos de todos os parcei-
ros, incluindo a França e todos 
os outros, dada a crescente in-
segurança” no país.

AS CONSEQUÊNCIAS?

A denúncia destes acordos 
levanta por outro lado ques-
tões quanto às suas repercus-
sões sobre a retirada em curso, 
designadamente da Barkhane, 
anunciada em Fevereiro. Esta 
importante e perigosa opera-
ção, ao fim de nove anos de en-
volvimento desde 2013, deve 
prolongar-se entre quatro e 
seis meses.

Na terça-feira, 03 de Maio, 
a temperatura política entre 
Bamako e Paris aumentou ain-
da mais, quando o Ministro das 
Relações Exteriores do Mali, 
Abdoulaye Diop, disse que não 

havia mais “base legal para a 
França operar em solo malia-
no”.

Ele disse que a França po-
deria continuar a trabalhar 
na sua retirada do país, mas 
“qualquer coisa que ocorra no 
território de um Estado sobe-
rano deve ser discutido e acor-
dado com o Estado que está em 
vigor”.

Mas o Estado-Maior fran-
cês comentou a posição de 
Mali afirmando: “Considera-
mos que a análise legal das au-
toridades malianas segundo a 
qual o Sofa é denunciado com 
efeito imediato por causa de 
violações não é fundamentada. 
Consideramos que nesta fase o 
Sofa ainda está a funcionar, até 
que o último soldado francês 
deixe o território maliano.” 

Niagale Bagayoko, chefe 
do grupo de reflexão “Afri-
can Security Sector Network 
(ASSN)”, está entre aqueles que 
temem o perigo de uma maior 
suspeita ou mal-entendidos – 
o risco de um “erro” que pode
colocar as forças francesas e
malianas em confronto.

O marfinense Arthur Ban-
ga, professor-pesquisador da 
Universidade Félix-Houphou-
ët-Boigny em Abidjan, consi-
dera que a situação possa gerar 
complicações, mas, adianta, 
“ambas as partes têm interesse 

em garantir que a partida das 
forças francesas ocorra sem 
problemas”.

RECONFIGURAÇÃO DA 
MINUSCA

A deterioração das relações 
entre o Mali, a França e os seus 
aliados levanta também ques-
tões sobre as repercussões para 
a Missão das Nações Unidas no 
Mali, MINUSMA, e se pode-
rá ficar em causa o direito que 
o Conselho de Segurança da
ONU confere às forças arma-
das francesas de prestar apoio
à MINUSMA no caso de uma
“ameaça grave e iminente”.

Olivier Salgado, porta-voz 
do contingente das Nações 
Unidas na Mali, admitiu que 
uma eventual reconfiguração 
do apoio das forças francesas à 
MINUSMA teria “consequên-
cias” para esta, às quais teria de 
se adaptar.

Aliás, defendendo a neces-
sidade de uma missão inter-
nacional no Mali para evitar o 
colapso do país, o secretário-
-geral das Nações Unidas, An-
tónio Guterres, propõe, à luz
destas novas realidades, uma
força africana com um manda-
to mais robusto da ONU.

O Conselho de Segurança 
deve discutir em Junho pró-
ximo a eventual renovação do 
mandato da MINUSMA.

Forças da MINUSMA no Mali
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Emboscada letal contra 
soldados no Burkina Faso
SETE soldados e quatro milicianos ligados ao Exército do Burkina 
Faso foram mortos na quinta-feira em duas emboscadas realizadas 
por “terroristas” nas regiões norte e centro-norte, anunciou on-
tem o Exército burkinabe em comunicado. De acordo com a nota 
enviada à agência AFP, uma primeira emboscada ocorreu perto da 
cidade de Sollé, onde foram mortos “dois soldados e quatro VDP 
(Voluntários para a Defesa da Pátria, milícia ligada ao Exército”. O 
segundo ataque ocorreu contra “elementos da Unidade de Inter-
venção Especial da Polícia Nacional (Gendarmerie) em Ouanobé”, 
no qual morreram cinco polícias militares, de acordo com o comu-
nicado do Estado-Maior do Exército. Estas emboscadas também 
deixaram nove feridos, segundo a mesma fonte.  

Papa autorizou 
pagamento de resgate 
UM cardeal testemunhou quinta-feira que o Papa Francisco au-
torizou gastar até um milhão de euros (67,4 milhões de meticais) 
para libertar uma freira colombiana raptada por militantes ligados à 
Al-Qaeda no Mali. Segundo a agência Associated Press (AP), o tes-
temunho do cardeal Angelo Becciu poderá ter sérias implicações 
para o Vaticano e a Igreja Católica, já que apresentou provas de que 
o Papa estaria disposto a pagar um resgate a radicais islâmicos para 
libertar a religiosa, que acabou por ser libertada no ano passado.
O pagamento de resgates raramente é confirmado, precisamente
para dissuadir sequestros futuros, e não se sabe quanto dinheiro –
ou se algum dinheiro – acabou nas mãos dos extremistas.

Antigo PR da Geórgia em 
risco de morrer na prisão
O ANTIGO Presidente da Geórgia Mikheil Saakachvili corre risco 
de morte se não receber tratamento adequado, após duas greves 
de fome na prisão que debilitaram a sua saúde, alertou ontem um 
grupo de médicos. Saakachvili, 54 anos, fez uma primeira greve de 
fome de 50 dias e, posteriormente, outra de 20 dias, em protes-
to pela sua detenção na sequência de uma condenação por abuso 
de poder, que considera ter sido politicamente motivada. Ontem, 
um grupo de médicos independentes que examinou Saakachvili 
na prisão indicou que o antigo Presidente sofre de encefalopatia de 
Wernicke, um problema neurológico grave, de anorexia e de stress 
pós-traumático. Segundo a equipa médica, o ex-Presidente tem 
de ser transferido com urgência para um hospital, onde deixará de 
estar sujeito a “factores de stress”. 

Europa mais activa
no tráfico de droga
A EUROPA desempenha um papel cada vez mais preponderante na 
produção e comércio internacional de cocaína e metanfetaminas. 
A colaboração entre narcotraficantes ao nível global está a criar 
novas ameaças à segurança e a expandir o mercado. Esta é a con-
clusão do mais recente “estudo aprofundado” do Observatório Eu-
ropeu das Drogas e da Toxicodependência (EMCDDA, na sigla em 
inglês) e da Europol ontem apresentado em Bruxelas, e que reúne 
dados recolhidos entre 2018 e 2020. O estudo refere que “o papel 
da Europa na produção e no comércio internacional de droga está 
a mudar” e aponta para “o aumento das actividades de produção” 
destes estupefacientes.

A 
ORGANIZAÇÃO In-
ternacional do Tra-
balho (OIT) defen-
deu quinta-feira os 
acordos colectivos 

como essenciais para a re-
cuperação pós-pandemia, 
destacando que este tipo 
de negociação deve ser feita 
sempre que possível. 

De acordo com um novo 
relatório da OIT, 35% dos 
funcionários, de 98 países, 
têm seus salários, horas de 
trabalho e outras condições 
profissionais regidas por 
este instrumento.

O director-geral da 
OIT, Guy Ryder, declarou 
na quinta-feira que com os 
confinamentos e as pressões 
sobre a tradicional jornada 
de trabalho “das 9.00 horas 
às 17.00 horas”, negocia-
ções voluntárias conheci-

das como acordos colectivos 
têm provado o seu valor, es-
pecialmente com o trabalho 
remoto. 

Com o aumento de pre-
ços em vários sectores, Ry-
der destaca que os profis-
sionais querem “garantir 
segurança no trabalho e li-
cença-médica remunerada, 
que foi comprovada como 
crítica nos últimos dois 
anos.” 

Ao mesmo tempo, o 
chefe da OIT indica que os 
empregadores ficaram sa-
tisfeitos com os acordos que 
“permitiram manter fun-
cionários experientes, para 
que assim pudessem reco-
meçar e se recuperar”. 

Ryder garante que quan-
to maior for a percentagem 
de trabalhadores cobertos 
por acordos colectivos, me-

RECUPERAÇÃO PÓS-COVID-19 

OIT defende primazia dos 
acordos colectivos de trabalho

nor é a desigualdade sala-
rial. Outra vantagem é “o 
aumento da igualdade e da 
diversidade no ambiente de 
trabalho”, sublinhou. 

Acordos de trabalho fle-
xíveis também foram nego-
ciados durante a pandemia 
da Covid-19, para que em-
pregados, em especial mu-
lheres, pudessem ter mais 
equilíbrio entre carreira 
e vida pessoal, principal-
mente com o encerramento 
de escolas e com cuidados 
de familiares que ficaram 
doentes.  

Guy Ryder faz um apelo 
para que mais países “abra-
cem o diálogo entre traba-
lhadores e empregadores” 
e estimulem a assinatura de 
acordos colectivos nos vá-
rios sectores do mercado de 
trabalho.-(ONU NEWS)

O MINISTRO da Defesa do Gana, Dominic 
Nitiwul, pediu na quinta-feira aos chefes de 
Estado-Maior dos países da África Ocidental 
uma maior cooperação militar contra os gru-
pos extremistas islâmicos que protagonizam 
ataques na região. 

“Enquanto profissionais devemos enter-
rar as nossas diferenças impostas pelas nossas 
nacionalidades, as nossas culturas e avançar 
com uma maior colaboração”, disse Dominic 
Nitiwul numa “reunião extraordinária” dos 
chefes de Estado-Maior dos países da Comu-
nidade dos Estados da África Ocidental (CE-
DEAO), que decorreu  quinta e sexta-feira, na 
capital ganesa, Acra. 

Na sua intervenção, Nitiwul disse que em 
três anos a região sofreu mais de 5300 ataques 

imputados aos extremistas islâmicos, que fi-
zeram cerca de 16.000 mortos e numerosos 
deslocados. O ministro mostrou-se preocu-
pado com os números registados este ano, que 
já se aproximam a mil ataques e apelou para 
uma maior partilha de informações para me-
lhor vigiar os grupos “jihadistas”.

O Mali, Burkina Faso e Níger enfrentam 
vários grupos terroristas e os seus vizinhos, 
como Gana, Benim e Costa do Marfim temem 
que o problema atravesse suas fronteiras. 

Embora tenha suspendido o Mali, o Bur-
quina Faso e a Guiné-Conacri na sequência 
dos golpes de Estado nesses países, a CEDEAO 
autorizou a participação de representantes dos 
três Estados nesta reunião, devido à urgência 
do assunto, segundo Nitiwul.-(Lusa) 

TERRORISMO NA ÁFRICA OCIDENTAL ELEIÇÕES EM ANGOLA

Gana pede mais
cooperação militar

Oposição exige publicação 
imediata dos cadernos eleitorais
OS partidos políticos na oposi-
ção em Angola “exigiram” na 
quinta-feira a “publicação ime-
diata” da lista dos cidadãos em 
idade eleitoral registados para 
as eleições gerais agendadas 
para Agosto próximo.  Segundo 
um comunicado conjunto, após 
uma reunião dos presidentes 
dos partidos da oposição, a pu-
blicação imediata dessas listas, 
“nos termos da lei”, deve per-
mitir que estes confiram a sua 
inserção na Base de Dados de 
Cidadãos Maiores (BDCM).

Os lideres partidários ma-
nifestaram igualmente preocu-
pação com a alegada violação 
do n.º 4 do artigo 17.º da Cons-
tituição da República de Angola 
sobre o direito a um tratamento 

imparcial dos partidos políticos 
pela imprensa pública e o direi-
to de oposição democrático. 

O processo eleitoral foi o 
ponto central da reunião en-
tre partidos da oposição que 
decorreu em Luanda e contou 
com a participação, entre ou-
tros, do presidente da União 
Nacional para a Independência 
Total de Angola (UNITA), Adal-
berto Costa Júnior, da Conver-
gência Ampla de Salvação de 
Angola – Coligação Eleitoral 
(CASA-CE), Manuel Fernandes, 
e do coordenador do projecto 
político PRA JA Servir Ango-
la, Abel Chivukuvuku.  Para as 
eleições gerais deste ano estão 
registados 14 milhões de eleito-
res, de acordo com um fichei-

ro informático provisório dos 
cidadãos maiores entregue, na 
semana passada, pelo Governo 
à Comissão Nacional Eleitoral 
(CNE).

Segundo o Ministro da Ad-
ministração do Território an-
golano, Marcy Lopes, que fez 
a entrega do ficheiro à CNE, os 
números “poderão reduzir em 
função da retirada da base de 
dados de cidadãos falecidos e 
de pessoas que forem conde-
nadas ”, até à altura da entrega 
do ficheiro definitivo. O registo 
eleitoral oficioso e presencial 
decorreu entre 23 de Setembro 
de 2021 e 07 de Abril de 2022, e 
pela primeira vez, abrangeu os 
cidadãos angolanos residentes 
no exterior.-(Lusa)
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