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ZONA DE LIVRE COMÉRCIO

Moçambique e Eswatini
removem barreiras
no sector ferroviário
Conquistámos duas
Alcinda Panguana

Tiago Muchanga

Rady Gramane

JOGOS DA COMMONWEALTH

M

OÇAMBIQUE
e
Eswatini acordaram
a remoção da fronteira ferroviária no
transporte de mercadorias através da linha férrea
de Goba, que liga os dois países.
Para o efeito, representantes das empresas Portos e
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) e Eswatini Railways rubricaram sexta-feira,
em Maputo, um acordo que
formaliza a circulação de comboios directos entre o Porto de
Maputo e Sdokodvo, entre as
duas operadoras ferroviárias,
um acto testemunhado por
membros dos governos dos
dois países.
Na ocasião, o ministro dos
Transportes e Comunicações,
Mateus Magala, disse ser um
acto que contribui para a concretização da zona de livre comércio africana e que, com o
acordo, estão criadas as condições necessárias para a troca
e livre circulação de material
circulante entre os dois países, sem observância da paragem obrigatória na fronteira de
Goba.
“Como impacto imediato
do acordo assinado, a linha fér-

Como resultado do acordo, a linha férrea de Goba duplicará o número de comboios diários de carvão de dois para quatro

rea de Goba vai duplicar o número de comboios diários de
carvão, passando dos actuais
dois para quatro. O volume de
carvão transportado também
vai aumentar na mesma proporção, passando das actuais
3600 toneladas para 7200 toneladas por dia”, disse.
O governante explicou

ainda estarem em curso acções tendentes a incrementar
a capacidade da linha férrea
de Goba, que no ano passado
transportou cerca de 190 mil
toneladas de carga proveniente de Eswatini para o Porto de
Maputo e que culminarão com
o manuseamento de cerca de
788 mil toneladas até ao final

do ano, quadruplicando, deste
modo, o volume de carga manuseada em 2021.
“Os impactos da remoção
das fronteiras ferroviárias em
Ressano Garcia, com a África do Sul, e em Goba, com
Eswatini, são positivos e não
se limitam às operações, pois
há também proveitos positi-
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250 mil, sendo que o armazenamento subirá de cinco mil
para oito mil.
Já a capacidade de acolher
navios de grande porte aumen-

País incrementa capacidade
de armazenar combustíveis
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Acordo de Maputo
está a ser cumprido

MOÇAMBIQUE encerrou, na
noite de ontem, a participação na
XXII Edição dos Jogos da Commonwealth, conquistando a terceira medalha, no caso de prata,
pela pugilista Rady Gramane, na
categoria dos 70-75 kg. A atleta
moçambicana perdeu o combate
da final diante de Tammara Thibeault, do Canadá.
Outras duas medalhas foram também no torneio de boxe,
pelos pugilistas Tiago Muchanga (prata) e Alcinda Panguana
(bronze).
Tiago foi finalista vencido
na categoria dos 67-71, tendo
combatido com Aidan Walsh, da
Irlanda do Norte. Alcinda Panguana, por sua vez, perdeu nas
meias-finais na divisão dos 66-

70 kg, diante da australiana Kaye
Scott, assegurando a medalha de
bronze.
A delegação moçambicana
aos Jogos de Birmingham, Inglaterra, foi composta por 15 atletas,
dentre eles cinco de boxe, três de
atletismo, três de judo, três de
natação e um de triatlo.
No boxe, os seleccionados
foram Rady Gramane, Alcinda
Panguana, Helena Bagão, Armando Sigaúque e Tiago Muchanga. O quinteto foi treinado
por Lucas Sinóia. No atletismo,
o trio foi composto por Ancha
Mandlate, Alex Macuácua e Édio
Mussacate, sendo que Ercílio
Machanguana foi o treinador.
No judo, os seleccionados
foram Jacira Ferreira, Narciso

Matos e Mauro Nassone. Adriano
Cândido foi o seleccionador. Na
natação, o nosso país foi representado por Matthew Lawrence,
Caio Lobo e Alícia Mateus, sendo
que Eleutério Malate foi o treinador. No triatlo, o confiado pelo
seleccionador Gerhard de Brain
foi Duncan Wayness.
Na generalidade, os atletas
melhoraram sua performance,
tendo sido o boxe com a prestação mais positiva.
Foi a sétima participação de
Moçambique nos Jogos da Commonwealth, depois de 1998,
2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.
Nas anteriores edições, o país
obteve cinco medalhas, sendo
duas de ouro, uma de prata e
duas de bronze.

Nyusi dirige abertura da
Conferência da Juventude
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, dirige hoje, em Maputo, a sessão de abertura da
VII Conferência Nacional da Juventude. O evento realiza-se no âmbito do Dia Internacional da
Juventude, que se celebra a 12 de Agosto corrente, sob o lema “Solidariedade intergeracional:
criando um mundo para todas as idades”. Ainda hoje, o Chefe do Estado confere posse a Amilton
Florêncio Alissone, no cargo de vice-ministro dos Transportes e Comunicações.

GCCC vai arrancar com audições

Com o trabalho em curso, a capacidade de manuseamento de carga passará dos actuais 100 mil para 250 mil toneladas ao ano

Com a reabilitação em curso, pretende-se que a capacidade de manuseamento de
carga aumente de 100 mil contentores de 20 pés por ano para

pratas e um bronze

CASOS LIVRO DA 6.ª CLASSE E COVID-19

Porto de Nacala pode
ser dos mais modernos
AS obras de reabilitação do Porto de Nacala, na província de
Nampula, poderão transformar
esta infra-estrutura numa das
mais modernas da África Subsahariana.
Com um investimento global de cerca de 277,5 milhões
de dólares norte-americanos,
desembolsados pela Agência
Japonesa de Desenvolvimento
(JICA), as obras deverão estar
concluídas em Abril do próximo ano.
Com três terminais, carga
geral e a granel, líquidos e de
contentores, o Porto de águas
profundas de Nacala tem registado tendência crescente de
volumes manuseados, tendo
alcançando 2,8 milhões de toneladas no ano passado.

vos para todos os outros integrantes da cadeia logística do
transporte ferroviário no Corredor de Maputo”, frisou.
Segundo Mateus Magala, o
Porto de Maputo, que já no ano
passado registou o recorde de
sempre de mais de 22 milhões
de toneladas manuseadas, está
agora em posição de continuar
a crescer e aumentar os volumes manuseados que receberá
das linhas férreas alimentadoras.
“A economia nacional tem
uma oportunidade de continuar a crescer de uma forma
sustentável e equilibrada, através de impostos e diversas taxas, oportunidades de emprego e multiplicação de negócios
que advêm das infra-estruturas de transporte”, disse.
Por seu turno, o ministro
das Obras Públicas e Transportes do Reino de Eswatini,
Ndlaluhlaza Ndwandwe, disse
estarem criadas as condições
para uma redução significativa
do tempo das operações e melhoria da eficiência dos serviços ferroviários dos dois países
no transporte do açúcar, carvão, entre outras mercadorias
que deverão demandar à linha
de férrea de Goba.
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Oportunidades de negócios
serão apresentadas na FACIM
Pág. 24

tará de 60 mil para 80 mil toneladas, além da capacidade máxima do equipamento do cais,
que poderá passar a manusear
50 contentores/hora.

O GABINETE Central de Combate à Corrupção (GCCC) inicia brevemente as audições dos
indiciados no caso de desvio de
fundos destinados à Covid-19 e
no processo relacionado com o
livro de Ciências Sociais da 6.ª
classe.
Segundo fonte judicial, as
audições visam confrontar e
esclarecer, junto dos arguidos,
toda a matéria reunida na fase
de instrução em curso. Findo
este exercício, e se ficar provada,
todos os implicados serão acusados e levados ao tribunal.
Actualmente, prosseguem
diligências visando recolher e
juntar o maior número possível de elementos de prova relacionados com estes processos,
abertos sem nenhum arguido
preso.
“Os casos estão rigorosa-

mente a ser seguidos. Neste
momento, decorre a reunião de
algumas provas complementares e brevemente começaremos
com as audições”, disse a fonte.
Refira-se que, no caso do
livro de Ciências Sociais da 6.ª
classe, o GCCC abriu uma investigação para aferir as causas
e circunstâncias que originaram
os erros nele contidos e verificar
se houve corrupção nos procedimentos que levaram à produção do manual, que se apresenta
com muitos erros.
Já no caso da Covid-19, a entidade abriu um processo-crime
para apurar responsabilidade no
desvio e/ou má gestão dos fundos alocados no contexto da resposta à pandemia no país.
A investigação foi espevitada pelas conclusões do relatório
que o GCCC solicitou ao Ministé-

BREVES

Vinte e nove
INCM requalifica
recuperados da Covid-19 delegação provincial
AS autoridades sanitárias registaram 29 recuperados da Covid-19 durante o fim-de-semana, período em que também notificaram dois
pacientes internados. Segundo o comunicado
do Ministério da Saúde, no período em alusão,
o país registou 59 casos positivos resultantes de
890 amostras suspeitas. Não foi notificado nenhum óbito, mantendo-se em 2216 o cumulativo de pessoas que perderam a vida devido a esta
doença.

A AUTORIDADE Reguladora das Comunicações (INCM) lança hoje as obras de requalificação do edifício da futura Delegação Provincial
de Sofala, na cidade da Beira. A cerimónia será
dirigida pela secretária de Estado na província
de Sofala, Stella Pinto Zeca. A instituição vai
ainda realizar um workshop que decorrerá sob
o lema “Segurança e Resiliência nas Comunicações”, em que se vai divulgar a plataforma
de denúncias das fraudes e apresentar o Plano
Nacional de Atribuição de Frequências.

rio da Economia e Finanças, no
qual o Tribunal Administrativo
constata, entre outras situações,
irregularidades
relacionadas
com adjudicações directas, paPUBLICIDADE

gamentos indevidos e desvios
de aplicação de cerca de dois mil
milhões de meticais em nome
das acções de combate à Covid-19.
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REITOR DA UCM E A BUSCA DA PAZ

Nunca é tarde para pôr
fim à guerra e aos conflitos
HORÁCIO JOÃO

A

UNIVERSIDADE Católica de Moçambique
(UCM) está a organizar
uma conferência sobre
os 30 anos do Acordo
Geral de Paz (AGP), que deverá realizar-se ainda este ano na
cidade de Quelimane. A propósito, o reitor da instituição, o
padre Filipe Sungo, revelou, em
entrevista ao nosso Jornal, que
se pretende com o evento contribuir para a consolidação da
reconciliação nacional, numa
perspectiva de privilegiar o diálogo na resolução de conflitos.
O clérigo e académico aborda
ainda nesta entrevista, entre
outros assuntos, o terrorismo
que assola partes da província
de Cabo Delgado, que mina a
paz naquele ponto do país, bem
como a qualidade do ensino
superior. Seguem-se extractos
que julgamos mais significativos deste diálogo como Filipe
Sungo
NOTÍCIAS (Not.) - Sabemos que a Universidade Católica de Moçambique (UCM)
prevê para este ano realizar um
evento internacional. De que se
trata?
FILIPE SUNGO (FS) - Na
verdade, pretendemos realizar entre 29 e 30 de Setembro
próximo, na cidade de Quelimane, província da Zambézia,
a I Conferência Internacional sobre a celebração dos 30
anos do Acordo Geral de Paz
(AGP). O objectivo é promover reflexões que garantam a
paz e a segurança nacional e
internacional, a cooperação
internacional, estimulando actividades que visem estruturar
as relações humanas para reconstruir a nossa sociedade na
paz. Basicamente, pretende-se
fazer com que o espírito da paz
e da solidariedade estejam presentes na produção científica e
o evento vai contar com a participação de académicos, religiosos, políticos, entre outros
sectores.
Not. - Neste sentido, como
avalia os 30 anos do AGP no
país?
FS – É uma avaliação positiva, apesar de pequenos empecilhos, concretamente sobre as
falhas na implementação de alguns dossieres que culminaram
com certos focos de instabilidade político-militar na zona
centro de Moçambique. Depois
dos 16 anos de uma guerra fratricida que condicionou a vida
digna dos moçambicanos eis
que numa lufada de ar fresco o país respirou e tornou-se
exemplo de paz a nível mundial. Há um esforço hercúleo de
todas as forças vivas da sociedade, como as confissões religiosas, organizações da sociedade
civil, autoridades tradicionais,

Padre Filipe Sungo, Reitor da UCM

partidos políticos parlamentares,
extra-parlamentares,
entre outros. Todo este esforço visa procurar os meios para
manter esta paz, que é uma
conquista inolvidável para Moçambique, para África e para o
mundo. É um exemplo de que
quando há força de vontade,
é possível sentar-se à mesa e
resolver as contendas, desavenças que existam dentro da

para uma sociedade de paz e de
bem-estar social. Deve-se fazer
o esforço para que todos usufruam do pouco ou do muito
que o país oferece. Felizmente, Deus abençoou-nos com
muitos recursos naturais, que
devem ser explorados e colocados para o bem de todos. Como
disse Jesus, “eu vim para que
todos tenham vida e a tenham
em abundância”. Portanto, to-

mo, da investigação científica e
extensão universitária constam
ainda do rol das prioridades. A
UCM irá inaugurar a uma Unidade Orgânica em Xai-Xai,
Gaza, onde, numa primeira
fase, vai contar com os cursos
de mestrados em Ciências Políticas, Governação e Relações
Internacionais, Administração
e Gestão de Negócios, Direitos Humanos, Justiça e Paz e
Contabilidade e Auditoria. De
igual modo, foram acreditados
cursos de doutoramento em
Agronomia e licenciatura em
Extensão Agrária para a Faculdade de Ciências Agronómicas,
Ciências Políticas e Relações Internacionais para a Extensão de
Maputo. Também está previsto
o mestrado em Desenvolvimento Sustentável e Recursos
Florestais e Faunísticos, incluindo licenciatura em Ciência
Política, Ética e Cidadania para
a Faculdade de Gestão de Turismo e Informática. Com estes
programas de ensino acreditados pelo órgão regulador do
ensino superior em Moçambique a UCM almeja contribuir
para a formação de quadros
qualificados que tenham como
missão participar nos processos
de desenvolvimento do nosso
país. Temos posto à disposição
dos docentes, investigadores
e estudantes, infra-estruturas, recursos técnicos, tecnológicos e bibliotecários, para
garantir o seu sucesso nas suas
actividades. Formamos médicos, gestores de empresas,
engenheiros, contabilistas e
outros profissionais que estão
enquadrados no Estado e no
sector privado. Esses profissionais têm, com certeza, contribuído para o desenvolvimento
do país. Entretanto, dentro do

É preciso evidenciar todos os esforços para que os rostos invisíveis por detrás dos insurgentes sejam encontrados e com eles se
encontrem caminhos ou se dialoguem para a paz.
sociedade. O diálogo deve ser o
meio para tal.
Not. - Qual é a sua visão sobre a pacificação de Moçambique tendo em conta os esforços
sempre empreendidos?
FS - Esta paz que foi alcançada através do Acordo Geral de
Paz a 4 de Outubro de 1992, em
que a Igreja Católica teve um
papel preponderante e é preciso que seja preservada. Uma
das formas de consolidar esta
paz é evitar que as supostas razões da eclosão da guerra dos 16
anos venham de novo à tona.
Portanto, é preciso fazer com
que todos se sintam filhos desta
terra, sem discriminação social,
económica, política. A inclusão
e a justiça sociais são apanágios

dos devem sentir os benefícios
de que Moçambique está agraciado.
Not. - Que perspectivas se
desenham?
FS - A UCM está focada na
formação contínua do corpo
docente e de investigadores
para a consolidação de uma
identidade própria, designadamente na formação integral da
pensão. Também pretendemos
ampliar as nossas infra-estruturas, melhorar os laboratórios
e bibliotecas. A abertura de
centros regionais de investigação e desenvolvimento, incluindo aprimoramento dos
mecanismos do uso das plataformas digitais para a gestão do
trabalho pedagógico autóno-

princípio de melhoria contínua e no quadro da adequação
constante dos curricula aos
avanços da ciência e da técnica
e às necessidades do mercado
de trabalho, em 2022, terá início um processo de implementação do Projecto de Reforma
Curricular, que irá permitir a
concepção de um modelo pedagógico institucional, focalizado no desenvolvimento do
país. Esse processo envolverá
especialistas externos e toda
a comunidade académica da
UCM.
Not. - Os moçambicanos
alcançaram a paz através do
diálogo mas tiveram outros
conflitos, que foram ultrapassados na mesma fórmula. Mas
depois apareceu o terrorismo
em Cabo Delgado. Como analisa este fenómeno à luz do que
defende ser o caminho para a
busca da paz em Moçambique?
FS - O diálogo deve ser o
caminho para dar cobro à si-

devia ser um exemplo para não
mergulharmos numa outra
guerra. Porém, nunca é tarde
e nem deve ser tarde para que
todo o esforço seja encetado
para terminar este desumano e
vergonhoso fenómeno.
Not. - Em termos de caridade, qual é a participação da

Beira o Centro de Saúde Universitário. Que ganhos trouxe
aos utentes?
FS - O Centro de Saúde São
Lucas foi criado entre 2009 e
2010 via financiamento do governo americano. É um centro
de controlo de doenças com
intuito de descongestionar

A UCM aposta na formação de quadros de qualidade

investigação científica é o pilar
estruturador de toda a actividade de ensino-aprendizagem
e da extensão universitária.
Nesta perspectiva e a título de
exemplo, nos últimos dez anos
a UCM promoveu cinco congressos internacionais, onde
foram apresentadas mais de

Há 30 anos, em Roma, este momento ficava para a história de Moçambique: a assinatura do AGP

UCM neste desafio?
FS - Em parceria com o
Governo, organizações humanitárias das Nações Unidas
e outras participamos activamente nos programas de apoio
à população deslocada vítima
do terrorismo em Cabo Delgado
na componente de reinserção
social. Ainda na componente
social, concretamente na cidade da Beira, província de Sofala,
a UCM tem prestado serviços de
apoio às comunidades desfavorecidas, promovendo actividades de prevenção, diagnóstico
e tratamento de doenças que
afectam essas comunidades.
Not. - Como padre, que
avaliação faz sobre a convivência religiosa em Moçambique?
FS - Felizmente, contrariamente a alguns países de África, como são os casos da Nigéria, República Centro Africana
e outros, Moçambique é um
exemplo de convivência pacífica e extraordinária entre as
diversas confissões religiosas. É
exemplo da multi-religiosidade e inter-religiosidade, onde
o ecumenismo e a convivência
inter-religiosa são apanágios.
Not. - A UCM, através da
Faculdade de Ciências de Medicina na Beira, introduziu, em
2018, um Consultório Clínico.
Que impacto trouxe na vida das
comunidades circunvizinhas?
FS - O impacto do Consultório São Rafael, estabelecido
desde 2018, é positivo e animador, pois tem capacidade para
realizar exames especiais e serve a toda a população circunvizinha que pretende receber um
serviço personalizado, tranquilo e com mais conforto. Tem
menos tempo de espera e con-

o Hospital Central da Beira e
apoiar as comunidades circunvizinhas, sobretudo dos periféricos bairros de Chipangara
e Inhamudima, que têm cerca
de 25 mil pessoas. Esta unidade
sanitária atende uma média de

ta com várias especialidades,
descongestionando os serviços
de especializações no Hospital
Central da Beira. Além de servir moradores circunvizinhos,
ainda tem prestado serviço às
empresas para avaliação de aptidão física e a comunidade em
geral.
Not. - Também funciona na

continuou a sua actividade
lectiva recorrendo ao uso da
plataforma Moodle, que já era
usada por um grande número
de estudantes e adoptou outras, como a Microsoft Teams,
Google Classroom e Google

350 comunicações versando
sobre diferentes matérias de
natureza científica, económica e social do país e do mundo.
Parte significativa destas comunicações foram transformadas em artigos científicos

Um dos maiores desafios que as instituições de ensino superior
enfrentam é a garantia da qualidade dos graduados formados por
essas instituições, no sentido da sua aptidão para, efectivamente,
contribuírem para a solução dos problemas do país.
100 e 120 pacientes por dia
através de médicos generalistas, especialistas e estudantes
residentes. Por dispor de exames imagiológicos especiais
como ecógrafo, raio-microscopia e laboratório da Faculdade de Ciências de Saúde, apoia
o Centro de Saúde São Lucas,
reduzindo as transferências
para o Hospital Central da Beira
para realizar estes exames. Por
ter a facilidade em fazer exames
adicionais, o diagnóstico de
várias doenças é feito de forma
precoce, reduzindo significativamente as transferências para
o internamento no Hospital
Central da Beira, bem como o
descongestionamento a outros
centros de saúde circunvizinhos. Através de estudantes
e enfermeiros via Centro São
Lucas faz-se acompanhamento domiciliar dos pacientes
crónicos e palestras sobre prevenção de doenças infecciosas
e não infecciosas, providenciando cuidados primários e
secundários.
Not. - Como olha para o actual cenário de ensino e apren-

De facto, todas as instituições do ensino superior em Moçambique precisam de melhorar os processos de ensino e aprendizagem
e as componentes de investigação científica e extensão universitária para garantir a qualidade dos graduados.
tuação calamitosa que se vive
naquela região do país. É preciso evidenciar todos os esforços
para que os rostos invisíveis por
detrás dos insurgentes sejam
encontrados e com eles se encontrem caminhos ou se dialogue para a paz. A guerra dos 16
anos, que deixou luto nas famílias e destruiu infra-estruturas,

equipamentos e mobiliário
escolar. Depois veio a Covid-19, que abalou seriamente
o tecido social da universidade. Para garantir a continuidade do processo de ensino e
aprendizagem, a UCM, desde
que iniciou o Estado de Emergência devido à pandemia,

dizagem na UCM?
FS - Ao longo dos últimos
três anos o decurso do processo
de ensino e aprendizagem foi
confrontado com dois grandes
constrangimentos:
primeiro, as calamidades naturais,
com destaque para os ciclones
Idai, Chalane e Kenneth, que
destruíram infra-estruturas,

Meeting. Para tal, continuou a
investir-se na capacitação intensiva de docentes e estudantes, particularmente no uso do
Moodle.
Not. - Um dos assuntos que
tem dominado a agenda nacional é a qualidade do ensino
superior.
FS - A vertente da garantia da qualidade institucional
e da oferta formativa constitui, sem dúvidas, um dos
maiores desafios enfrentados
pelas instituições de ensino
superior públicas e privadas
em Moçambique. Para fazer
face a esta situação, apesar dos
constrangimentos de vária ordem, a UCM tem 34 cursos e/
ou programas acreditados pelo
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino
Superior (CNAQ) e pelo Instituto Nacional de Educação à
Distância (INED). No mesmo
âmbito, este ano a UCM vai
submeter à auto-avaliação
todos os cursos que ainda não
foram acreditados.
Not. - Recentemente,
aconteceu um evento à volta dos 60 anos do ensino superior, em que o Presidente
da República dava a entender
que algumas instituições não
faziam mais do que distribuir
diplomas. Como gestor de uma
instituição de ensino superior,
qual seria o seu comentário?
FS - De facto, todas as
instituições de ensino superior em Moçambique precisam de melhorar os processos
de ensino e aprendizagem e
as componentes de investigação científica e extensão
universitária para garantir a
qualidade dos graduados. A
Universidade Católica de Moçambique reconhece que a

que foram publicados tanto na
Revista Electrónica de Investigação e Desenvolvimento da
UCM, assim como em várias
outras publicações internacionais de vários quadrantes
do mundo. No mesmo período, foram organizadas mais
de 60 jornadas científicas
que, anualmente, têm tido
lugar em todas as unidades
orgânicas da UCM, para além
de conferências, simpósios,
seminários e outros eventos
científicos e académicos que
são promovidos em toda a extensão.
Not. - O ensino superior
forma pessoas que, de facto,
estão a contribuir para resolver
os problemas do país?
FS - Um dos maiores desafios que as instituições de
ensino superior enfrentam é
a garantia da qualidade dos
graduados formados por essas instituições, no sentido
da sua aptidão para, efectivamente, contribuírem para
a solução dos problemas do
país. Assim, para ser docente na UCM não basta ter adquirido um título académico, mas será essencial possuir
um outro mecanismo para
avaliar a aptidão pedagógica e capacidade de produção
científica, decorrendo capacitação psico-pedagógica
para todos os docentes e há
constante actualização nessa matéria. Também está em
curso a criação de uma Direcção Central Pedagógica e
Currículo, integrando dois
departamentos que façam a
gestão deste processo de verificação da aptidão pedagógica
e capacidade científica para se
garantir a qualidade do ensino
e da produção científica.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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NA POLANA CANIÇO A

Moradores à espera de melhor aceno

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190

QUITÉRIA UAMUSSE

D

ESIGUALDADES sociais caracterizam o
bairro da Polana Caniço, na cidade de Maputo. Edifícios modernos, albergando habitações
e escritórios de empresas renomadas, ganham espaço na
“luta” contra proprietários de
moradias antigas, já a caírem
de cansaço, os quais aguardam
pelo melhor aceno para de lá
se retirarem, rumo aos bairros
de expansão.
Não é novidade para ninguém que hoje em dia, de caniço o bairro já não tem quase
nada, senão o nome. E mais
nada.
A situação cria um mal-estar entre os residentes sem
condições para erguer grandes habitações. Eles se sentem “humilhados” porque

naturais e demandam novos
horizontes que passam pela
retirada do bairro, conforme
relataram ao “Notícias”.
Tal é o caso de Benedito
Paulino, um dos 38.736 habitantes da zona, segundo o
Censo Geral da População realizado pelo Instituto Nacional
de Estatísticas (INE) em 2017,
o mesmo que indica haver
aqui 77 quarteirões.
Paulino habita ali há 15
anos e já sabe que um dia terá
de sair do bairro, porque alguém com posses baterá à
sua porta com propostas quase que irrecusáveis para que
se retire da sua casa, do tipo
zero.
Tem sido assim com muitos moradores. Até se perdeu
a conta de quantos tiveram
que partir para outras zonas,
de preferência as de expansão, nas cidades de Maputo

Negócio de imóveis cada vez mais firme na Polana Caniço A

e Matola e noutras da Região
Metropolitana do Grande Maputo. Está na expectativa e já
possui um terreno identificado em Bobole, distrito de
Marracuene, onde pretende
se instalar.

“Já sei que vamos embora
daqui, já nos avisaram sobre a
existência de um projecto de
construção de condomínios.
Estou à espera da minha parte para construir em Bobole,
onde vou viver com a minha

família”, disse, sem se referir
a detalhes sobre a “oferta”
que irá receber em troca.
O sentimento é partilhado
por Teresa Ernesto, residente
há duas décadas. Sempre que
vê uma casa moderna a des-

pontar, sente-se numa ilha.
Por isso, admite que apesar
de ainda existirem casas humildes, prefere experimentar
a vida noutro lugar para escapar ao que chama de “vexame”.
“Um empresário adquiriu
várias casas do lado esquerdo
da minha residência e eu entendo que assim não há condições para continuar aqui.
Estou à espera de uma visita
de alguém para ceder o meu
espaço e mudar-me imediatamente para um local em
que seja capaz de viver à medida das minhas condições”,
contou.
Outro motivo pelo qual a
moradora pretende abandonar o bairro da Polana Caniço
é a criminalidade que caracteriza o bairro.
“Recentemente malfeitores entraram na minha casa

pela madrugada, mas não
conseguiram roubar. De manhã, encontrei muitos bens
abandonados no terreno. A
Polícia deteve alguns criminosos e recuperou parte dos
utensílios”, relatou, afirmando ser difícil viver nestas condições.
Contrariamente a Benedito Paulino, Teresa Ernesto
já determinou o que necessita
para abandonar o seu investimento de 20 anos: cinco milhões de meticais.
“Esta zona por muito
tempo foi propensa a cheias,
porém devido ao assentamento informal nunca teve
uma rede de abastecimento de água, por isso, tive de
elevar a cota da minha casa
tendo gasto uma boa quantia para canalizar água. Só
com aquela proposta poderei
sair”, justificou.

Todos os dias há cedência de espaços

Duas realidades, casas modernas versus casas precárias, disputam a mesma Polana que perdeu o caniço

A CEDÊNCIA de espaços
ou casas para edificação de
condomínios residenciais ou
escritórios tornou-se rotina
para os residentes da Polana
Caniço, principalmente aos
que têm habitações próximas
à Avenida Julius Nyerere.
Sobre as desigualdades

sociais, João Tausane, chefe
do quarteirão 46 e residente
há 30 anos, disse que a cada
dia surgem moradores a cederem as suas residências por
cerca de dois, três ou mais
milhões de meticais.
Explicou que eles querem
iniciar a vida noutros bairros

devidamente infra-estruturados. Entende ainda que a
mudança pode ser boa, pois
a sua presença nestes novos
lugares precipitará a instalação de serviços básicos e
de qualidade, ansiados pelos
antigos moradores.
“Aqui temos dificulda-

des de mobilidade tanto de
carro como a pé. Para chegar à Avenida Julius Nyerere
temos de dar muitas voltas,
pior quando chove. Há anos
que não temos água canalizada em casa e as ligações
eléctricas são deficientes”,
reclamou.
Por sua vez, Florinda Machava, também residente há
42 anos, indicou ter recebido, há alguns meses, a visita
de um empresário que falou
sobre o projecto de construção de casas na vertical.
“Eu exigi o pagamento de
sete milhões de meticais para
construir uma casa em Boane e iniciar um negócio para
me sustentar. Entretanto, ele
disse que o valor era alto demais. Descontei um milhão.
Assim, os meus vizinhos já
receberam o dinheiro e saíram do bairro, eu continuo
aqui, entristecida, porque fiquei como intrusa no meio de
todo-poderosos”, lamentou.

Obras irregulares embargadas
APESAR de ainda não se ter
elaborado o Plano de Pormenor da Polana Caniço A, as
imobiliárias têm feito estudos
no próprio terreno e construído mansões. Porém, algumas
obras acabam embargadas pela
edilidade por estarem em locais inadequados ou devido a
disputas com os possíveis proprietários dos terrenos.
A vereadora de KaMaxakeni, Izilda Zandamela, indicou
que este ano foram impedidas
quatro construções.
“Embargamos duas obras,
uma das quais está a bloquear
parcialmente um canal de passagem de águas pluviais e outra cujo proprietário não tem
licença do município”, referiu.
Afirmou que os outros dois
casos têm a ver com a venda de
espaço a mais de duas pessoas e
disputa de titularidade da terra.
“Quando detectamos estas situações, notificamos os
infractores, aplicamos multas
de acordo com a gravidade da
situação, como também podemos embargar e até demo-

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ----------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral------------------- 21629554

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM----- 21620448
Serviço Geral-------------------- 21620457
Hospital Militar-------------- 21616825/8
José Macamo-------------------- 21600044
Idem-------------------- 21600045
Geral de Mavalane------------- 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: ---------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------- 21622001
21625031
    21327206
SOCORROS:------------------------------ 197

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

Enquanto a proposta milionária não chega, a vida segue nos corredores da Polana

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

Caminho da água
O ARQUITECTO e Professor da Faculdade de
Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane, Luís Lage, entende
que Polana Caniço A tem sido pressionado pelas
imobiliárias por estar localizada no limite da área
da cidade estruturada de cimento e ao longo da
costa.
“Há uma renda de posição muito grande,
pois este local dá uma possibilidade de vista para
o mar; é um declive e está numa zona baixa pela
sua situação geográfica que limita com a área da
cidade estruturada de cimento, originando uma
pressão grande de imobiliárias para a extensão da
parte formal da cidade”, disse.
Em relação aos problemas das águas pluviais
que criam a erosão, disse que se deve estudar para
onde a água vai e criarem-se sistemas de drena-

gem eficientes “para evitar que ela escorra para
onde não deve e propicie o desgaste do solo”.
Recorreu à história para explicar que a Polana
Caniço continuará a ter uma grande pressão sobre a terra.
“Nos anos 1950, o “Plano Aguiar” previa o
crescimento da cidade ao longo da costa”, lembrou, afirmando haver zonas em que não se pode
construir como as encostas, planaltos ou zonas
alagadiças e mangais, por serem propensos a
inundações.
“Também não se deve construir sobre áreas
onde o nível freático é alto, sobretudo neste
momento em que se registam chuvas abundantes. Quando se erguem edifícios no caminho
da água, ela vai para outro lugar e faz estragos a
montante”, avançou.

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Termos e condições aplicavéis

O MUNÍCIPE FALA

Altas facturas para
um serviço ineficiente
Benedito Paulino tem a esperança depositada na casa tipo zero, que pode valer mais de um milhão só pela localização

lir a infra-estrutura”, contou
Zandamela,
acrescentando
que a edilidade está a fiscalizar
as obras na Polana Caniço para
verificar a sua legalidade.
Neste contexto, disse que o
município pretende acelerar a
elaboração do Plano Pormenor
na área já requalificada para
definir os caminhos de escoamento de água para a abertura
de valas de drenagem, parcelar

os terrenos e conferir o Direito
de Uso e Aproveitamento de
Terra (DUAT) aos moradores.
Reconheceu que alguns
edifícios têm obstruído os caminhos naturais das águas. Tal
observa-se, por exemplo, na
rua Beijo da Mulata e das Orquídeas.
“Todas as águas que partem de Maxaquene D e da rua
Carlos Cardoso descem e ar-

rastam os solos para aquela
zona residencial, o que leva
um tempo para resolver o problema”, analisou.
Referiu que os munícipes
têm consciência sobre este
fenómeno e juntaram-se para
abrir valetas de drenagem e
pavimentar as vias, o que minimizou o problema, mesmo
não sendo ainda canais normais.

Assentamento informal
em vias de requalificação
O BAIRRO da Polana Caniço A está a
beneficiar de uma requalificação reassentando as famílias em outros pontos,
numa acção desencadeada por um grupo
de empresas, como a Top Torre Moçambique e Larita Services, que têm interesse
em construir habitações na vertical. Há
uma parte de Polana Caniço A, B e Maxaquene A requalificada.
“Este exercício está a conferir um desenvolvimento à Polana Caniço, que de

caniço só tem o nome”, disse a vereadora
do distrito KaMaxakeni, Isilda Zandamela.
Reconheceu que apesar deste crescimento o bairro, assim como os outros do
distrito municipal, ainda enfrenta desafios enormes, por ser propenso a inundações devido ao nível freático elevado, daí
que é necessária a abertura de mais canais
de escoamento de águas pluviais.
“No contexto da requalificação da

Polana Caniço, temos constatado que
alguns caminhos naturais das águas têm
sido obstruídos parcialmente pelos novos
edifícios”, disse.
Felizmente, os munícipes juntaram-se, abriram valetas de drenagem e até
pavimentaram as vias, o que ajudou a
minimizar o problema. Mas ainda não
são os canais normais. Destacou que por
causa das inundações, 136 famílias já foram reassentadas.

António Gomes

Rita Vilanculos

Almiro Perreira

Juvência Mcuacua

FALTA de água potável, deficiente recolha de lixo e falta
de iluminação pública são
alguns problemas levantados
pelos moradores do bairro
Mahlampsene, no município
da Matola.
Segundo contam os moradores, a situação é preocupante e deveria merecer a
atenção de quem de direito,
com vista a melhorar as condições de vida dos residentes
daquela zona.
António Gomes, morador
há 18 anos disse que á agua
fornecida pela FIPAG tem fa-

lhas e quando abre-se as torneiras apenas sai “ar”. Entretanto, no final do mês recebe
facturas altas sem ter beneficiado do precioso liquido.
“Não faz sentido o que
estamos a passar, a água é
fornecida de uma forma estranha e, no dia que jorra, é
por pouco tempo”, desabafou Gomes.
Por seu turno, Rita Vilanculos, moradora, revelou
que a maioria das famílias
rescindiram contratos com
a empresa responsável pelo
fornecimento de água devido

a esse problema. Para minimizar a situação da carência,
a residente referiu que tem
recorrido ao furo cuja água é
salubre, localizado arredores
do bairro.
“Logo cedo, é frequente
encontrar carroças de burros
a transportar água paras as
residências, até parece que
vivemos no mato, estamos a
sofrer com isto”, lamentou.
Almiro Perreira, 48 anos,
disse ser urgente a colocação
de contentores para a deposição de lixo, e que o mesmo
seja recolhido de forma siste-

mática, pois no seu quintal já
não há espaço para enterrar
lixo.
Juvência Macuacua descreve ser um verdadeiro terror andar pelas ruas de noite,
revelando que falta de
iluminação pública tem propiciado a acção dos malfeitores que
aproveitam-se da escuridão para assaltar os moradores, principalmente as
mulheres,
arrancando-lhes carteiras, celulares, perucas e outros bens de valor.
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País incrementa capacidade
de armazenar combustíveis

O

Governo pretende ver incrementada a capacidade de armazenamento de combustível no país

convençam os concessionários a retomar as actividades,
pois a situação de segurança
mudou radicalmente nos últimos tempos, mas a retoma
das actividades vai depender
da percepção específica de
cada concessionário”, disse.
Entretanto, devido à sua
localização (no alto-mar)
Carlos Zacarias referiu que o
projecto Coral Sul, explorado
pela Eni, tem condições asse-

guradas para iniciar a produção e exportação de gás natural liquefeito o mais tardar até
Outubro deste ano.
Reiterou ainda a necessidade de se prosseguir com a
expansão de gás natural canalizado para o uso doméstico e
industrial no norte de Inhambane e nas cidades e província
de Maputo, para além do estabelecimento da unidade de
enchimento de gás liquefeito

em Tete. Com isso, o Governo espera contribuir para a
redução do uso de combustível lenhoso para cozinha e,
ao mesmo tempo, assegurar
a redução dos preços para os
consumidores no Norte.
O governante mostrou satisfação pelo facto de a Unidade de Gestão do Processo de
Kimberley, Metais Preciosos
e Gemas estar a assegurar a
consolidação do mecanismo

de certificação para controlo
das quantidades e qualidades
dos recursos, bem como dos
preços no mercado no momento de exportação.
“A unidade de Kimberley
tem estado cada vez mais activa, o que se traduz na melhoria de controlo e aumento
de quantidade de ouro e gema
produzidos, reforçando as
perspectivas no concernente
aos níveis de receitas”, frisou.

NO PRIMEIRO SEMESTRE

Sul para que possam ser cobertos
pelas prestações da segurança
social, sobretudo, após o fim da
carreira laboral”.
“A mobilização de esforços
para responder às preocupações
dos compatriotas na diáspora,
especialmente os que trabalham nas minas da África do Sul,
constitui uma das prioridades no
presente ciclo de governação”,
vincou.
É neste contexto que em
articulação com as autoridades
sul-africanas de previdência social, o sector logrou localizar 251
beneficiários de compensações
por doenças ocupacionais e de
previdência social, tendo sido
pagos cerca de 33 milhões de
Rands, o equivalente a cerca de
163 milhões de meticais, valor
que está a dinamizar as economias locais.
Avançou que o seu Ministério
continua a prestar assistência aos
20.600 trabalhadores moçambicanos na África do Sul, sendo
17.000 nas minas e 3600 nas farmas.
Disse ainda que com a retoma paulatina à normalidade, de
Janeiro a Junho de 2022, foram
recrutados e colocados um total
de 10.158 trabalhadores, sendo

(Foto/ Arquivo)

Mais de sete mil contribuintes
inscritos na segurança social

UM total de 7134 contribuintes foram inscritos na Segurança Social Obrigatória durante
o primeiro semestre deste ano,
possibilitando que 70.076 trabalhadores por conta de outrem
passassem a beneficiar de prestações.
Ainda neste âmbito, e no domínio da extensão de cobertura
da Segurança Social Obrigatória,
foram inscritos 2565 trabalhadores por conta própria, dos quais
maior parte desenvolve actividades no sector informal da economia.
“Este é mais um sinal inequívoco da valorização dos direitos
de milhares de trabalhadores que
têm optado pelo auto-emprego,
pois, passaram a ter acesso às
prestações da segurança social,
especialmente no que se refere
à protecção na velhice”, disse
a Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa.
Falando em Chidenguele, província de Gaza, durante o XXXII
Conselho Coordenador da instituição, terminado sexta-feira,
a ministra referiu que este ano o
sector iniciou com a sensibilização e inscrição “dos compatriotas que trabalham nas minas e
farmas da República da África do

Governo estuda
aumento de verbas
para comunidades
O MINISTÉRIO dos Recursos Minerais e
Energia (MIREME) disse, sexta-feira, que
está em avaliação o aumento das verbas
que o Estado transfere às comunidades
onde são extraídos recursos naturais, visando atribuir maiores benefícios à população.
“Decorrem neste momento discussões
da revisão da taxa a vários níveis, e acredito que, em algum momento, poderá haver um incremento ou uma verificação”,
afirmou Obete Matine, porta-voz do VII
Conselho Coordenador do MIREME, terminado sexta-feira, no Bilene, província
de Gaza.
Organizações da sociedade civil moçambicanas têm contestado a taxa de
2,75% que o Estado canaliza às comunidades, obtida do imposto sobre produção das
concessionárias das áreas de exploração
dos recursos naturais.
Falando a jornalistas à margem do VII
Conselho Coordenador do Ministério dos
Recursos Minerais e Energia, o porta-voz do
encontro afirmou que as autoridades mo-

(Foto Reprodução)

MINISTRO dos Recursos Minerais e
Energia, Carlos Zacarias, destacou sexta-feira, no Bilene,
província de Gaza, a necessidade de incremento da capacidade de armazenagem de
combustível líquido no país,
através da construção de depósitos intermédios.
O objectivo da medida é
melhorar a segurança no fornecimento do combustível,
uma vez que o país passará de
cerca de um milhão de metros cúbicos para 1.300.000
metros cúbicos. O governante referiu que deste volume,
15 mil metros cúbicos poderão ser colocados na cidade de
Nacala, em Nampula, e 11 mil
metros cúbicos na cidade de
Pemba, em Cabo Delgado.
Zacarias, que discursava no encerramento do VII
Conselho Coordenador do
MIREME, afirmou que este
é assunto “que deve ser encarado com maior atenção,
dada a prioridade que assume, sobretudo no momento
em que o país se confronta
com sérios constrangimentos
no fornecimento de combustível líquido”.
O ministro afirmou, por
outro lado, que o Governo
tem estado em contacto com
a TotalErnergies, que opera no Projecto Mozambique
LNC.
“Contamos que até finais
deste ano estejam criadas
condições que garantam e

NAS ÁREAS DE EXTRACÇÃO DE RECURSOS

Pescadores de Palma
recebem apoio
DIVERSAS comunidades do
distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, estão a
participar em programas de
capacitação para o desenvolvimento da actividade pesqueira de forma sustentável.
A iniciativa, financiada
pelo projecto Mozambique
LNG, operado pela TotalEnergies, concessionária da área 1
da Bacia do Rovuma, consiste
no apoio à construção, reparação, manutenção de barcos,
bem como na facilitação do
acesso a crédito e sem juros.
Permite,também, a aquisição de equipamentos como
redes e boias, passando pela
constituição de cooperativas
que compram e congelam o
pescado, até à distribuição,
por camiões frigoríficos, desse pescado para colocação em
mercados mais distantes.
A pesca é uma actividade
tradicionalmente importante
em Palma. Por esta razão, a
Total em parceria com a Fundação MASC, esta última na
qualidade de implementado-

ra, está a trabalhar de forma a
dar novo ímpeto à actividade,
integrando os diversos elementos da cadeia de valor e
gerando escala.
“Ao apoiarmos a reparação e manutenção dos barcos,
ao facilitar o acesso a crédito sem juro, constituição de
cooperativas, entre os outros aspectos, estamos a criar
empregos locais, a contribuir
para dinamizar o mercado,
em suma, estamos a trabalhar
para uma actividade pesqueira mais sustentável que vai
impactar inúmeras pessoas”,
explicou Laila Chilemba, vice-presidente para o desenvolvimento socioeconómico
da TotalEnergies em Moçambique.
Disse que um dos resultados esperados destes projectos é a sustentabilidade.
Significa que, segundo
a fonte, em parceria com o
Governo e outras partes interessadas, a Total pretende
contribuir para o desenvolvimento sustentável do país e

de Cabo Delgado, em particular.
“Em todo este processo,
as comunidades são chamadas a participar activamente, daí que tenha falado, por
exemplo, das cooperativas na
área da pesca”, sustentou.
Laila Chilemba reconheceu que os programas são
vários ,daí ser um enorme desafio, sobretudo pelo número
e dimensão destas iniciativas, que devem contar com
a participação activa de todas
as partes interessadas, e em
particular das comunidades
locais.
Explicou igualmente que,
face a este contexto, entendeu-se que era necessário
criar um mecanismo institucional para integrar todos
estes projectos, tendo sido
criada a iniciativa PAMOJA
TUNAWEZA, que é a plataforma que pretende integrar e
articular de forma coordenada e dar visibilidade a todas as
iniciativas que estão a ser ou
vão ser desenvolvidas.

PUBLICIDADE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 152/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 05 Agosto
de 2022

Mais de sete mil novos contribuintes foram inscritos na segurança social obrigatória no primeiro semestre

9.271 nas minas e 887 nas farmas.
“A bancarização desta valiosa classe de trabalhadores e suas
famílias e dependentes continua
uma das nossas grandes prioridades, pois este exercício abre-lhes facilidades no sistema financeiro, além de terem o seu
dinheiro em tempo real e num
processo cada vez menos burocratizado”, salientou.
Noutras notas, Talapa afirmou que o combate a piores
formas do trabalho infantil
continua a ocupar um lugar

privilegiado na acção governativa.
Neste domínio, o Governo
tem vindo a adoptar medidas
de protecção para que as crianças não sejam ocupadas em trabalhos que tenham implicações
negativas ou nefastas no seu
crescimento físico e mental.
“Ainda nesta vertente, estamos a implementar o Plano
de Acção para o Combate a Piores Formas do Trabalho Infantil, tendo ao longo do semestre
transacto privilegiado a con-

cepção de materiais de divulgação e acções de sensibilização,
com destaque para a realização
de seminários de capacitação de
magistrados do Ministério Público e Judiciais e outros agentes-chave, sobre o quadro legal
de prevenção e combate a este
fenómeno”, referiu.
O XXXII Conselho Coordenador do Ministério do Trabalho
e Segurança Social decorre sob o
lema “Administração do Trabalho Pela Contínua Melhoria dos
Serviços”.

CPLP exporta mais para Macau
AS exportações de mercadorias da
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) para o Macau subiram 42,5% nos primeiros seis meses deste ano, em comparação com
o mesmo período de 2021, indicam
dados oficiais divulgados neste território.
O valor exportado pelos países
lusófonos para o território fixou-se em 472 milhões de patacas (57

çambicanas estão a estudar a possibilidade
de rever os montantes transferidos para as
comunidades e a definição de critérios dos
valores a atribuir a cada região.
“O que acontece neste momento é que
não existe regulamento que fixa a taxa de
2,75%, e neste momento esta percentagem
é fixada em sede do Orçamento do Estado”,
assinalou Obete Matine.
Matine explicou que os recursos a transferir para as populações devem concorrer
para um desenvolvimento social e económico equilibrado, visando prevenir o aprofundamento de assimetrias entre as regiões
do país.
“Esta questão não pode ser vista de forma linear, porque o fim último é beneficiar
as comunidades”, frisou.
Obete Matine, que é também inspector-geral do Ministério dos Recursos e Energia, relativizou a importância de uma taxa
única, assinalando que os recursos naturais
têm um peso económico diferenciado, o
que pode justificar transferências distintas
de montantes para as comunidades. (Lusa)

milhões de euros), no período em
análise, de acordo com a Direcção
dos Serviços de Estatística e Censos
(DSEC) de Macau.
O montante importado pelo bloco de países de língua portuguesa de
mercadorias de Macau, naquele período, caiu 75,2%, ficando-se pelas
870 mil patacas (105 mil euros).
As exportações de mercadorias
por Macau, entre Janeiro e Junho,

foram de 7,17 mil milhões de patacas (867 milhões de euros), mais
7,3%, comparativamente a igual
período de 2021, enquanto o valor
importado de mercadorias foi de
74,02 mil milhões de patacas (8,97
mil milhões de euros), ou seja, mais
0,6%, em termos anuais, indicou a
DSEC.
O défice da balança comercial
de Macau no primeiro semestre

deste ano fixou-se em 66,85 mil
milhões de patacas (8,08 mil milhões de euros), menos 63 milhões
de patacas (7,6 milhões de euros)
relativamente ao período homólogo
do ano passado.
Em Junho, último mês em análise, Macau registou um défice na
balança comercial de 9,55 mil milhões de patacas (1,15 mil milhões
de euros).

CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,24

64,50

63,87

3,76
5,00
3,76
1,38
3,95

3,83
5,10
3,83
1,41
4,02

3,80
5,05
3,80
1,39
3,99

469,42
62,21
27,19
167,30

478,77
63,45
27,73
170,63

474,10
62,83
27,46
168,97

12,04
48,81
9,35
9,36
8,64
76,09
6,43
6,19
65,73
64,26

12,28
49,78
9,54
9,54
8,81
77,61
6,56
6,32
67,04
65,54

12,16
49,30
9,45
9,45
8,73
76,85
6,50
6,26
66,39
64,90

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.768,99000
Venda.............. 1.769,50000

5,5000000
3,3927100

%
%

Maputo, 08.08.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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Falta de telemóveis condiciona subsídios

O

PAGAMENTO
do
subsídio a 185.970
famílias vítimas do
novo
coronavírus
está condicionado
nas cidades da Beira e Dondo
devido à demora na aquisição de telemóveis. Conforme
preconizam os mentores da
iniciativa, cada beneficiário
deverá receber um celular, já
que o pagamento será efectuado via electrónica através
de uma operadora de telefonia móvel.
A directora provincial do
Género, Criança e Acção Social de Sofala, Graciana Pita,
explicou, entretanto, que tal
morosidade se prende com a
selecção da empresa que irá
adquirir os referidos telemóveis a serem distribuídos ao

grupo-alvo.
Ressalvou, no entanto,
que já foi lançado o respectivo concurso público para a
selecção da fornecedora destes telemóveis para todos os
beneficiários num processo
que se encontra na fase de
adjudicação.
Depois disso, revelou que
será feita a abertura de contas para a posterior transferência dos valores via Mpesa
para cada elemento elegível a
esta ajuda do Governo e seus
parceiros de cooperação internacional.
O cadastramento destas famílias vulneráveis foi
concluído com sucesso em
Novembro do ano passado e,
brevemente, vão beneficiar
de um subsídio global no va-

lor de nove mil meticais correspondentes a seis meses.
Trata-se de 149.026 agregados residentes na Beira
e 36.944 da vizinha cidade do
Dondo, totalizando 185.970
famílias, entre os quais,
agregados chefiados por idosos, doentes crónicos, pessoas com deficiência, crianças órfãs e desamparadas,
mulheres grávidas sem qualquer fonte de renda, mulheres de baixa-renda vivendo
com mais de cinco crianças,
acolhedores de deslocados,
entre outros grupos-alvos.
Segundo a nossa fonte,
toda a relação nominal dos
agregados elegíveis a este
sistema já está submetida
aos órgãos centrais de tutela,
particularmente do Ministé-

Em Setembro beneficiários receberam subsídios em moldes como este

rio da Economia e Finanças.
O processo de cadastro foi em algum momento
manchado por algum oportunismo de indivíduos não
elegíveis, porque possuidores de renda, como funcionários, agentes do Estado e
trabalhadores por conta própria.
O pagamento do montante em alusão será em
tranches ainda por serem
definidos pelo Ministério da
Economia e Finanças, mas
correspondentes a 1.500
meticais por mês para cada
família.
Só depois disso, efectivamente, arranca o pagamento num período ainda
indeterminado, apelando-se a todos no sentido de se

manterem calmos e vigilantes contra as incursões dos
oportunistas.
O processo, que arrancou
na primeira semana de Setembro do ano passado, decorreu sem sobressaltos, não
obstante a dupla inscrição e
existência de oportunistas.
Na verdade, houve pessoas que se inscreviam de
bairro em bairro, provocando alguma agitação, na
medida em que o processo
determina que numa família
apenas se deve inscrever um
membro.
Acima de tudo, advoga-se para a necessidade de
uma maior solidariedade
para quem mais necessita,
priorizando, por conseguinte, as famílias sem renda.

da província de Sofala tenham
acesso a estes produtos, visto que a maior parte delas são
desprovidas de recursos.
Por seu turno, Cristina Alberto, uma das beneficiárias,

manifestou a sua satisfação
considerando que a doação vai
ajudá-la a proteger-se do sol.
“O trabalho de activista
que faço no campo é complicado. Assim vai ajudar-me,
embora tenho trabalhado
com sombrinha”, congratulou-se, sublinhando que não
é fácil comprar este material.
Outra cidadã que aceitou
falar ao “Notícias” identificou-se como Sílvia Dique,
mãe de uma menor com albinismo. Ela contou que tem
três filhos, mas só uma é que
tem o problema da pele.
“Quando consigo algum
valor tenho comprado, mas o
preço é bastante alto”, queixou-se.
Segundo ela, a doação
vai ajudar muito porque não
é fácil viver sem o protector
solar.

Albinos
recebem
protectores
solares
Dupla inscrição
A DUPLA inscrição no cadastramento das famílias vulneráveis para o pagamento do subsídio de coronavírus na
Beira aconteceu um pouco por todos os 26 bairros.
Fonte próxima da Delegação do Instituto Nacional de
Acção Social (INAS) naquela cidade entende que tal atitude desestabilizou o processo.
Contudo, depois de trabalhos de sensibilização junto
das autoridades comunitárias, administrativas, municipais e governamentais, a situação ficou amainada.
Com efeito, apoiaram largamente a divulgação dos
critérios de selecção dos beneficiários.
A fonte referiu ainda que, o que aconteceu foi a inscrição depois do alistamento realizado no ano passado
para os beneficiários poderem estar integrados no sistema.
Posteriormente, prosseguiu, serão criadas as condições para o pagamento, devidamente controladas, sem o
risco de falta de clareza e beneficiando realmente quem
mais necessita deste apoio.
Contra pessoas de má-fé, oportunistas e famílias que
prestarem falsas declarações serão imediatamente encaminhadas à Justiça.
PUBLICIDADE
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CENTO e setenta pessoas com
albinismo receberam sexta-feira na cidade da Beira 200
protectores solares, numa primeira fase para protegerem-se
do cancro da pele.
A cerimónia de entrega foi
feita pelo director nacional da
Light For TheWorld, Zacarias
Zicai, que referiu que o cancro
da pele para as pessoas com
albinismo é um problema sério
e que alguns estudos feitos em
África indicam que a doença é
uma das principais causas da
morte. Por isso, considerou
ser bastante importante o uso
regular de protectores solares.
“A distribuição será contínua. Vamos receber mais lotes
nos próximos meses e continuaremos a prover estes produtos de modo que as pessoas
visadas possam proteger-se
do sol e evitarem o cancro da

pele”, comprometeu-se.
Segundo o director nacional da organização nem todos os beneficiários estavam
presentes na cerimónia, visto
que a maioria são crianças e
estão em época escolar. Mesmo assim, os protectores serão entregues posteriormente através do representante
da Associação Defendendo
os Nossos Direitos em Sofala
(ADODS).
Por sua vez, o delegado da
ADODS, Orlando Machambissa, agradeceu o gesto que, no
seu entender, significa uma
melhor qualidade de vida.
“O protector solar significa
vida para nós, pois é a maior
protecção contra os raios solares. O cancro da pele é uma
realidade. Não podemos ficar
impávidos ao sofrimento dos
nossos irmãos”, defendeu.

Pessoas com albinismo com apoio para a protecção da pele

Aproveitou para apelar ao
Ministério da Saúde para criar
mecanismos de modo que os
protectores solares estejam
mais acessíveis nas farmácias
dos centros de saúde e para

que todos os necessitados
possam adquiri-los.
Assegurou que a sua instituição vai continuar a fazer o
possível para que todas as pessoas com pigmentação da pele
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INDE deve adequar
currículos à realidade
das comunidades

O

INSTITUTO Nacional de Desenvolvimento da Educação
(INDE) deve adequar os currículos
e programas lectivos à realidade prevalecente nas comunidades para assegurar
a melhoria da qualidade do
ensino e aprendizagem.
O repto foi lançado na
sexta-feira em Maputo pela
Ministra da Educação e Desenvolvimento
Humano
(MINEDH), Carmelita Namashulua, após conferir
posse ao novo director do
INDE, Lourenço Magaia.
A governante recordou
que a sociedade exige do
sector a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, facto que passa por
uma boa avaliação dos programas e materiais a serem
disponibilizados aos professores e alunos.
Para Namashulua, a implementação de um Sistema
Nacional de Educação (SNE)
de qualidade demanda o redobrar de esforços a todos
os níveis e o INDE tem como
funções conceber materiais
para o processo lectivo e definir princípios orientadores
da planificação curricular do
SNE.
Fazem parte das atribuições da instituição a elaboração das metodologias

Lourenço Magaia, novo director-geral do INDE

de avaliação e promover
estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema edu-

cativo bem como planificar
e conceber os currículos de
educação geral, educação

e alfabetização de adultos e
formação de professores.
Indicou ainda que os ma-

teriais de ensino, incluindo
o plano curricular dos subsistemas, os programas e os
livros escolares constituem
instrumentos fundamentais
para a orientação e o desenvolvimento da educação.
Assim, recomendou ao
novo director-geral maior
engajamento na prossecução das suas responsabilidade na elaboração, em particular, dos livros escolares,
pois este é o instrumento essencial para a aprendizagem
do aluno na sala de aula.
Todo o esforço, tal como
afirmou, deve ser feito para
garantir maior qualidade e
permitir que se desenvolvam
as competências necessárias.
Acrescentou que a elaboração e edição do livro
escolar ainda é um grande
desafio no sector, mas que
com determinação, criatividade, ética e deontologia
profissional e cumprimento
das metas e prazos estabelecidos, “pode-se superar as
dificuldades”.
“Como se depreende,
perante estes desafios esforços adicionais são requeridos, por isso, devemos fortificar os aspectos positivos
e corrigir o que está errado,
trazendo uma abordagem
inovadora até que se atinja a
excelência”, disse.

REPRODUÇÃO

Autoridades reforçam prevenção de doenças de origem hídrica

Secretário do Estado, Dinis Vilanculo, quadros do Conselho
dos Serviços de Representação
do Estado, membros do executivo provincial e munícipes.
Dinis Vilanculo disse, na
ocasião, que a subida exponencial dos casos de malária e
doenças diarreicas exige de to-

dos a tomada de medidas tendentes a mitigar o actual quadro epidemiológico ao nível da
província.
A limpeza e remoção de
lixo e eliminação de águas estagnadas são as actividades
eleitas para serem desenvolvidas pela população a partir das

áreas residenciais até aos locais
de aglomeração.
Recentemente, as autoridades de governação descentralizada no Niassa promoveram um encontro para analisar
os factores que estão por detrás
do aumento de casos de doenças de origem hídrica.

A conclusão preliminar
refere que a população desconhece a gravidade das duas
doenças e negligencia a tomada de medidas de prevenção.
José Manuel, director do
Serviço Provincial de Saúde, afirmou que as autoridades sanitárias vão reforçar as
campanhas de sensibilização e
mobilização da população para
redobrar as medidas de prevenção e combate à malária e
doenças diarreicas.
O sector agendou ainda
feiras de saúde onde serão providenciados serviços de diagnóstico das doenças que mais
apoquentam a população e
cujos casos têm estado a registar um incremento assinalável,
sobretudo diabetes e hipertensão.
“O quadro epidemiológico da província em relação às
doenças endémicas é deveras
preocupante e exige acções
enérgicas da nossa parte como
cidadãos”, vincou José Manuel.

Procuram-se fundos para edificação de mais CAI
O GOVERNO está em busca de financiamento, junto dos parceiros, para a
implantação de mais Centros de Atendimento Integrado (CAI) de modo a
melhorar a assistência às vítimas de
Violência Baseada no Género (VBG).
Igualmente, pretende-se adoptar um único modelo de construção
das infra-estruturas para padronizar
e potenciar o mecanismo multissectorial do atendimento às pessoas que
sofrem deste mal.
Neste contexto, o Ministério do
Género, Criança e Acção Social (MGCAS), reunido há dias na província de
Manica, na sua VII Sessão do Conselho

Coordenador, aprovou a planta-tipo
para a edificação dos CAI.
Actualmente, existem a nível nacional 25 unidades de atendimento,
que no primeiro trimestre do ano assistiram mais de seis mil pessoas, a
maioria das quais vítimas de agressões
físicas, violência psicológica e patrimonial.
O director nacional-adjunto do
Género no MGCAS, Sansão Buque,
disse que o grosso dos casos foi registado nas províncias de Maputo,
Inhambane, Gaza e Zambézia.
“Face aos altos índices de violência, nestes pontos seria ideal cons-

truir um centro em cada distrito, para
aproximar cada vez mais a protecção
policial, judicial, médica e psicossocial às vítimas”, disse Buque, acrescentando que com a aprovação da
planta-tipo o Governo está a estreitar
parcerias para obter fundos para sua
implantação.
Por sua vez, a titular da pasta
do Género, Criança e Acção Social,
Nyeleti Mondlane, apontou que o Governo pretende criar condições para
a promoção dos direitos da criança,
mulher, rapariga, pessoa idosa e com
deficiência, de prevenção e combate
às uniões prematuras, violência ba-

Concorrência desleal
preocupa transportadores
A FALTA de fiscalização por
parte das autoridades reguladoras do sector de Transportes e Comunicações tem
concorrido para a prevalência e aumento de operadores
ilegais nas rotas internacionais, que cobram tarifas inferiores que as estipuladas,
prejudicando os licenciados.
A reclamação foi apresentada, há dias, pelo presidente da Associação dos
Transportadores
Internacionais da Baixa, Frederico
Ambrósio, afirmando que o
problema é antigo e do conhecimento das entidades

estatais.
O dirigente indicou que,
devido à pirataria, os transportadores veem-se obrigados a cobrar uma taxa abaixo
da ideal.
“Muitos operadores com
licenças falsas ficam nas
proximidades do terminal
para aliciar as pessoas que
querem viajar, oferecendo
até metade dos preços, o que
é irregular, pois só se pode
embarcar passageiros numa
estação”, referiu.
Apontou que, assim, tem
sido normal que por dia apenas uma ou duas viaturas

saiam do Terminal Internacional da Baixa.
Ambrósio indicou que
em algumas ocasiões os
transportadores licenciados
já se envolveram em campanhas de fiscalização para
acabar com a pirataria.
“Houve momentos em
que estivemos com as Polícias de Trânsito e de Protecção e o Instituto Nacional
de Transportes Rodoviários (INATRO) a fiscalizar o
transporte na estrada, mas
em pouco tempo o trabalho
foi suspenso por ordens superiores”, lamentou.

RASTREIO DO HIV

Auto-teste chega
a zonas de difícil acesso

Jornadas de limpeza para
reduzir malária e diarreias
A POPULAÇÃO do Niassa passará a dedicar o último sábado
de cada mês para actividades
de limpeza e remoção de resíduos sólidos nos locais de aglomeração e áreas residenciais no
quadro do reforço da prevenção da malária e doenças diarreicas.
A medida surge em resultado do aumento considerável
do número de casos de doenças
de origem hídrica nos últimos
tempos. A título de exemplo,
de Janeiro a Julho a província
do Niassa registou mais de 400
mil casos de malária, que resultaram em 112 óbitos.
Por outro lado, cerca de 38
mil pessoas contraíram doenças diarreicas, 15 das quais perderam a vida devido ao agravamento do seu estado de saúde,
segundo revelaram as autoridades sanitárias na província.
A primeira jornada de limpeza voluntária realizou-se no
último sábado na cidade de Lichinga, com a participação do

ROTAS INTERNACIONAIS

seada no género e à mendicidade.
“A inclusão social alcança-se com
o respeito pelos Direitos Humanos e
empoderamento dos grupos-alvo do
sector como condição para desenvolvimento sustentável de Moçambique”, frisou Mondlane.
Referiu que o MGCAS conta com o
apoio dos parceiros, organizações da
sociedade civil e religiosas, bem como
lideranças comunitárias para o alcance das metas no combate à violência.
A VII Sessão do Conselho decorreu sob
lema “Investindo na Protecção Social
e Igualdade de Género, Contribuímos
para o Desenvolvimento Inclusivo”.

A AUTO-TESTAGEM para o
HIV/SIDA, introduzida no país
em Maio, está a registar maior
adesão, principalmente por
pessoas que dificilmente conseguem dirigir-se às unidades
sanitárias.
Ao todo são 97 os distritos
seleccionados para a implementação desta abordagem,
que visa expandir o acesso ao
diagnóstico de HIV, tendo em
conta que nem todos vão às
unidades sanitárias para o efeito.
Guita Amane, ponto focal
de Aconselhamento de Testagem em Saúde no Programa
Nacional de Controlo das Infecções de Transmissão Sexual
e HIV/SIDA, disse que, mesmo
que a introdução do modelo
tenha sido de forma gradual,

todas as províncias já dispõem
de kits para auto-testagem.
“O teste está sendo distribuído nas comunidades e
fazemos uma avaliação positiva, até porque mesmo na fase
piloto tivemos um bom resultado. No entanto, ainda não
fizemos a divulgação massiva
porque queremos garantir que
a cadeia de gestão esteja segura, para que quando a demanda
aumentar todos tenham acesso”, disse.
Acrescentou que o auto-teste tem a vantagem de permitir que uma pessoa leve mais
de um teste para o seu parceiro
e demais pessoas, e assim garantir a expansão do acesso ao
diagnóstico de HIV.
“Há pessoas que não vão às
unidades sanitárias para testar,

outras não têm tempo de fazê-lo, então este projecto visa
abranger principalmente este
grupo. De referir que todos os
interessados poderão adquirir
o teste através dos conselheiros
que trabalham directamente
nas comunidades, e que passam a incluir este kit, para
além do teste convencional”,
indicou.
Disse que, no caso de um
resultado positivo no auto-teste, as pessoas devem dirigir-se
à unidade sanitária ou ao Aconselhamento e Testagem em
Saúde na Comunidade (ATSC)
para fazer a confirmação do
resultado. No entanto, por se
tratar de fase inicial, ainda não
há dados sobre a quantidade
de kits distribuídos, mas serão
apresentados brevemente.

Imigrantes ilegais
retidos em Manica
UM total de 432 imigrantes ilegais foram retidos
pelo Serviço Nacional de Migração, no primeiro
semestre do ano, em diversas regiões da província de Manica.
O número representa uma subida de 26
por cento, quando comparado com o número de imigrantes retidos no igual período do
ano passado (2021) que foi de 328 cidadãos.
Deste número, grande parte é de cidadãos
malawianos que pretendiam chegar à África
do Sul através das fronteiras moçambicanas.
Os números foram anunciados, sábado, pelo
oficial de imprensa no Serviço Provincial
de Migração, em Manica, Abílio Mata, durante uma conferência de imprensa que tinha como objectivo anunciar a retenção,
esta semana, de mais 18 cidadãos ilegais.
Mata explicou que os imigrantes ilegais retidos esta semana são de diversas nacionalidades
e isto resulta de acções de fiscalização levadas
a cabo pela instituição com o auxílio de outros ramos das Forças de Defesa e Segurança.
“Destes cidadãos que retivemos esta semana,

quatro são de nacionalidade queniana e cinco burundeses. Eles portavam guias de marcha
falsificadas. Esta semana desencadeamos 21 acções de fiscalização. O maior número de imigrantes ilegais foi neutralizado nos postos de
fiscalização de Inchope e Vanduzi”, explicou.
A fonte disse que informações em poder da instituição indicam que o grupo de 18 imigrantes
pode ter entrado para o território moçambicano através das fronteiras das províncias de
Tete (Zóbuè) e Zambézia, na zona de Milange.
“Numa primeira fase podemos afirmar que uns
usaram as fronteiras da província de Tete e outros através de Milange, na Zambézia. Disseram-nos que tinham como destino a cidade de
Maputo. Mas isso pode não constituir verdade.
Sabemos que muitos destes cidadãos têm, como
ambição, chegar à África do Sul”, explicou.
As estradas nacionais Número Um e Sete, na província de Manica, têm sido nos últimos tempos
as vias mais preferidas pelos imigrantes ilegais
que pretendem chegar à África do Sul, alegadamente à procura de melhores condições de vida.
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CENTRO DE REFUGIADOS DE MARATANE

Governo e parceiros procuram
fundos para reconstruir 241 casas

O

GOVERNO e parceiros estão a intensificar esforços na mobilização de fundos
para a reconstrução
das 241 casas que ficaram total ou parcialmente destruídas
devido à passagem do ciclone
Gombe no Centro de Refugiados de Maratane, distrito de
Nampula.
Para além de casas, a intempérie também destruiu o
centro de saúde local e as machambas. No entanto, o centro de saúde já foi reconstruído, faltando a reconstrução
de casa e sementes para o relançamento da época agrícola
em reposição das culturas devastadas.
A administradora interina do centro, Anabela Mariza

Administradora do Centro de Refugiados de Maratane falando à imprensa

Varela, disse que neste momento decorrem negociações
com os principais parceiros de
cooperação para a disponibili-

zação dos fundos.
Vivem no Centro de Refugiados de Maratane 9.143
refugiados. O convívio com

os moçambicanos é descrito
pela administradora do centro como sendo salutar, caracterizado até por partilha de
negócios e machambas.
A principal fonte de sobrevivência é a agro-pecuária, nomeadamente a produção de hortícolas e criação
ou revenda de frangos. A administração do centro está a
preparar um projecto de criação de caprinos, com ambição
de ser o maior criador deste
tipo de espécie de animais na
província de Nampula.
Falando à imprensa, alguns refugiados manifestaram satisfação e gratidão pelo
acolhimento oferecido pelo
governo moçambicano. Entretanto, pediram mais apoio
em oportunidades condu-

centes a uma vida sustentável
a longo prazo.
Jorge Matagulo e Mariza
Magonzi, ambos de nacionalidade burundesa, residentes
no centro há nove anos, frisaram que não tem sido fácil
sobreviver apenas de pequenos negócios. O centro acolhe refugiados oriundos da
República do Congo, Burundi, Ruanda, Somália, Uganda, Sudão, Angola, Eritreia e
Etiópia.
Para além do Governo, o
Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados
(ACNUR), Programa Mundial de Alimentação (PMA) e
a KULIMA são os principais
parceiros de apoio e implementação dos projectos do
centro.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051

Estado em que ficou a janela duma casa depois de arrombamento

Assaltos afligem
moradores de Muatala
OS MORADORES do bairro
de Muatala queixam-se dos constantes assaltos às suas residências
em plena luz do dia. Segundo
contaram à nossa Reportagem, os
assaltos são protagonizados por
indivíduos até agora não identificados, mas suspeitam que a acção
dos malfeitores tenha conivência
de alguns residentes.
Pelo menos cinco casas foram assaltadas sexta-feira última,
na zona compreendida entre a
escola secundária local e a sede

COMBATE ÀS UNIÕES PREMATURAS

Justiça chamada a ser mais interventiva
OS ÓRGÃOS de administração da
justiça são chamados a desempenhar um papel mais interventivo na prevenção e combate às
uniões prematuras que tendem a
assumir proporções assustadoras
em todos os pontos da província
de Nampula, incluindo na cidade
capital.
O desafio foi deixado sexta-feira pela presidente da Fundação para o Desenvolvimento da
Comunidade (FDC), Graça Machel, num encontro que manteve em Rapale com líderes comunitários do programa Rapaz
Biz, para-legais e mentoras do
projecto Global contra uniões
prematuras, no âmbito da sua

visita à região.
A activista social já tinha
feito este apelo, na reunião com
juízes, procuradores e mentoras
na cidade de Nampula. Tendo
dito, que o papel mais interventivo que se requer dos órgãos de
administração da justiça, nomeadamente da Procuradoria
e dos Tribunais, é no sentido de
assegurar que os julgamentos dos
casos relativos às uniões prematuras notificados sejam céleres,
com vista a desencorajar essas
práticas que prejudicam sobremaneira a vida das raparigas.
A morosidade na tramitação
dos casos de abuso ou violência
sexual e física contra a rapariga

Graça Machel (ao centro) quer julgamento célere dos casos de uniões prematuras

nos tribunais faz com que alguns
envolvidos neste tipo de crimes
estejam impunes, incentivando
ainda mais essas práticas.
“É por isso que, tendo em
conta esta preocupação, decidimos, nesta fase, trabalhar com
para-legais, que devem levar
esses casos à Procuradoria e esta
por sua vez ao Tribunal. As para-legais devem exigir um julgamento célere dos casos, à luz da
Lei de Prevenção e Combate às
Uniões Prematuras, aprovada
pela Assembleia da República”,
disse.
A presidente da FDC defendeu que o êxito na prevenção e
combate à estas práticas depen-

de, também, da tradução da respectiva lei em línguas nacionais,
para permitir uma melhor compreensão pelas comunidades
locais. Em Rapale, Graça Machel visitou, também, a escola
secundária local, onde interagiu
com um grupo de jovens integrados no projecto “Eu gramo de
ser moçambicano”, envolvido
igualmente nesta causa.
Os alunos enalteceram os
esforços que a Fundação para
o Desenvolvimento da Comunidade e parceiros estão a desenvolver na implementação de
várias actividades, em prol da
rapariga na província de Nampula.

do posto administrativo. Os
moradores dizem que poderão
recorrer à justiça pelas próprias
mãos, caso persistam estas acções, pois a Polícia pouco tem
estado a fazer para pôr cobro.
Délcio Semana foi uma
das vítimas de sexta-feira. Segundo contou, os assaltantes
arrombaram a sua casa cerca
das 12 horas, quando nenhum
membro da família se encontrava presente. Suspeita que os
larápios vinham sondando os
seus movimentos.
António Domingos, outra vítima, afirmou estar convencido de que os malfeitores
actuam em conivência com
alguns moradores, pois nunca
foram encontrados e as suas
acções são selectivas. “Estamos
neste momento a viver um clima de insegurança, pois os
gatunos passaram a actuar em
plena luz do dia, o que nos leva
a crer que o fazem em conluio
com alguns moradores”, disse.
Há um posto policial no
bairro, mas sem um efectivo suficiente para patrulhar o
bairro. “Temos conhecimento
e estamos a trabalhar no assunto. Prometemos que esses
malfeitores serão postos fora
de acção, menos dia ou mais
dia”, disse um agente da PRM
afecto ao posto, quando confrontado pela nossa Reportagem.

CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

HOSPITAIS
Hospital Central de Nampula 846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere 872477831

POLICIA
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

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)
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PLANO E ORÇAMENTO PROVINCIAL DE 2023

Maputo vai priorizar
racionalização da despesa

P

RIORIZAR a afectação
de recursos aos sectores
económicos e sociais,
aliado à racionalização
da despesa pública, é
uma das apostas do Conselho
Executivo Provincial de Maputo para 2023.
A intenção, que vem contida no Plano e Orçamento
Provincial do próximo ano recentemente aprovado pela Assembleia Provincial de Maputo
na sua décima sessão ordinária,
contempla também o reforço
do apoio à capacidade produtiva dos sectores para superar o
défice alimentar e de serviços.
O governador de Maputo,
Júlio Parruque, que apresentou
a proposta, disse que há todo
o interesse em continuar com
as reformas institucionais para
a consolidação da descentralização administrativa do Estado, bem como o estreitamento
contínuo da cooperação económica a diversos níveis.
Para o próximo ano, o
Executivo propõe-se a atingir
321.651,04 milhões de meticais
na produção global valorada e
arrecadar 77,6 milhões de meticais, o que corresponde a um
crescimento de 1,7 por cento
em comparação com os objectivos deste ano.
A meta também é de melhorar a qualidade dos serviços
públicos e a gestão do ambiente
por via da promoção da ocupação ordenada da terra, além de
garantir a segurança alimentar
com a produção de 4.618.715,7

FADM reforçam
segurança no Lago Niassa

A Assembleia Provincial de Maputo aprovou o plano do Governo para o próximo ano

toneladas de produtos agrícolas diversos, equivalendo a um
crescimento de 5,3 por cento.
Der acordo com Parruque,
o Executivo vai ainda desencadear acções e opções de políticas viradas para a promoção
do desenvolvimento humano,
alicerçadas na afectação de
recursos a áreas produtivas,
investimento público em infra-estruturas sociais e econó-

micas prioritárias.
“Por outro lado, o Plano e
Orçamento Provincial toma
em consideração a consolidação da nova estrutura governativa, decorrente do processo
de descentralização em curso”,
disse Parruque, para quem é
preciso adoptar uma economia
mais diversificada e competitiva, tendo em conta a conjuntura macroeconómica da

DA PREPARAÇÃO À VOTAÇÃO

Covid-19 aumenta
logística das eleições
OS órgãos de gestão eleitoral do país reconhecem que a
pandemia da Covid-19 mexe
com a logística das eleições
autárquicas de 2023, devido à
necessidade de se observar o
protocolo sanitário em todas
as fases do processo.
A informação foi avançada pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Paulo Cuinica,
lamentando o facto por já
haver exiguidade de fundos
para custear a realização das
sextas eleições autárquicas
no país.
Com efeito, Cuinica disse
que a CNE está em constante

interacção com o Ministério
da Saúde para encontrar soluções para realizar todas as
actividades sem colocar em
risco os eleitores e todas as
pessoas envolvidas no processo.
Outro desafio, segundo
Cuinica, tem a ver com a importação de equipamentos e
materiais para estas eleições,
uma vez que 90 por cento serão produzidos no estrangeiro, sob encomenda.
“As fábricas em que os
nossos fornecedores se abastecem estão encerradas ou a
funcionar de forma intermitente”, observou Paulo Cui-

nica, acrescentando que terá
de haver esforço para as encomendas serem feitas com
muita antecedência.
“A logística também enfrenta grandes problemas
porque os contentores, que
outrora levavam quatro semanas da China para Moçambique, agora podem levar até
16 semanas”, acrescentou.
Ainda assim, o porta-voz
da CNE descartou a possibilidade de haver alterações no
calendário eleitoral, explicando que ele foi elaborado
obedecendo a um comando
legal cujo cumprimento é de
carácter obrigatório.

província.
Há também para 2023
perspectivas de uma recuperação gradual da actividade económica, que poderá melhorar
o desempenho dos sectores da
agricultura, pesca, turismo e
infra-estruturas, permitindo a
inclusão de mais força de trabalho e contribuir para a rápida
redução dos níveis de pobreza.
“O outro factor que torna

importante o desenvolvimento agrário é a necessidade da
reversão da situação actual da
dependência alimentar face ao
exterior, o que irá contribuir
para a melhoria da produtividade e aumento da produção
como contribuição para o alcance dos objectivos de desenvolvimento sustentável rumo à
fome zero na província”, vincou Parruque.

O MINISTRO da Defesa Nacional, Cristóvão
Chume, disse que as Forças Armadas de Defesa
de Moçambique (FADM) devem estar preparadas para fazer face às actividades criminosas que
nos últimos tempos assumem carácter multifacetado e transfronteiriço.
Chume citou os exemplos do terrorismo,
tráfico de drogas, armas e de seres humanos,
bem como os crimes cibernéticos e a imigração
ilegal como sendo preocupações com as quais o
país deve saber lidar.
A intervenção do ministro da Defesa Nacional foi feita há dias na entrega do comando, baptismo e passagem ao estado de armamento da
lancha de fiscalização denominada “Meponda”,
cujo acto decorreu na base naval de Metangula,
distrito do Lago.
Segundo Cristóvão Chume, a entrega desta
lancha constitui clara demonstração do interesse
do Governo em reforçar a protecção e segurança
da fronteira com o Malawi, particularmente ao
longo do Lago Niassa.
“Temos direccionado o nosso foco à província do Niassa como forma de evitar que este ponto seja palco de actos criminosos que ameaçam
a paz no nosso país. Não queremos que o Lago
Niassa seja via de penetração e alastramento de
actos terroristas”, destacou.
O governante salientou que assegurar a logística, e no caso vertente o reequipamento em
curso das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, constitui prioridade visando tornar o
ramo da Marinha de Guerra numa força credível

e de elevada prontidão para a defesa do país.
Vincou que a dinâmica das ameaças à segurança do país e, particularmente, da região norte
remete às FDAM a necessidade de redobrar os
esforços com vista a acompanhar e estancar todo
o tipo de manifestações que ponham em causa a
estabilidade social e económica do país.
A lancha “Meponda”, que se encontrava paralisada há cerca de uma década, teve profundos
trabalhos de melhoria, tendo sido reabilitada
e armada. Todo este processo foi custeado com
fundos do Orçamento do Estado.
Assim, Chume espera ver aprimorada a fiscalização do Lago Niassa e o combate ao contrabando, cujo resultado pode estar a ser usado para
patrocinar acções subversivas contra o Estado.
Anotou ainda que a defesa militar tem como
objectivo criar condições para o desenvolvimento sócio-económico do país. Por isso, acredita
que o reforço do controlo do Lago Niassa poderá
contribuir, também, para a promoção do turismo e protecção da rica biodiversidade nele existente.
Isto passará por o “Meponda” abordar as
embarcações que, eventualmente, pratiquem a
pesca ilegal e ou pilhagem de recursos diversos.
Na ocasião, Cristóvão Chume instou os governos distritais a redobrarem a vigilância visando detectar manobras de gente infiltrada,
salientando que os meios destacados para a segurança marítima não serão suficientes para garantir a paz e segurança da região enquanto não
houver cooperação da população.

Deputados visitam Botswana
UM grupo de deputados membros da Comissão
Permanente da Assembleia da República visita
a partir de hoje o Botswana para troca de experiências e aprofundamento das relações de
amizade e cooperação entre os parlamentos dos
dois países.
Durante uma semana, a comitiva parlamentar moçambicana vai manter encontros de trabalho com deputados da Assembleia Nacional

do Botswana em torno de temas como democracia parlamentar e doutrina da separação de
poderes, gestão administrativa do Parlamento e
sistemas de gestão de desempenho e mobilização de fundos para o Parlamento do Botswana.
Encabeçada pelo chefe da bancada parlamentar da Frelimo, Sérgio Pantie, a delegação
integra os deputados Ana Rita Sithole, Carlos
Sebastião, pela bancada maioritária; André Ma-

gibire e Hermínio Morais, pela Renamo.
Quadros do Secretariado-Geral da Assembleia da República também fazem parte da comitiva que vai ainda inteirar-se dos modelos de
gestão de recursos humanos e do próprio órgão
de soberania em tempos de pandemia, bem
como visitar e manter encontros de cortesia
com o presidente da Assembleia Nacional tswana, Phandu Skelemani.

PUBLICIDADE
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GESTOR FINANCEIRO
O Acordo de Maputo foi assinado a 6 de Agosto de 2019 pelo Presidente Nyusi e o líder da Renamo, Ossufo Momade

AFIRMA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Acordo de Maputo
está a ser cumprido

O

PRESIDENTE da República afirma que os
termos do Acordo de
Paz e Reconciliação
Nacional, assinado a 6
de Agosto de 2019, em Maputo,
estão a ser cumpridos integralmente, o que traz esperança
acrescida para o país.
Em mensagem divulgada
por ocasião da passagem, no
sábado, do terceiro ano do
também chamado Acordo de
Maputo, Filipe Nyusi afirmou
que o cumprimento deste entendimento está a reflectir-se
na manutenção paz.
O acordo foi assinado pelo
Presidente da República, Filipe
Nyusi, e o líder da Renamo, Os-

sufo Momade, encerrando negociações iniciadas em 2015 e
que ditaram a aprovação de um
pacote sobre a descentralização
administrativa, possibilitando a
eleição dos governadores provinciais nas eleições gerais de
2019 e de administradores distritais a partir de 2024.
Prevê igualmente o desarmamento, desmobilização e
reintegração de 5221 homens
residuais da Renamo, bem
como o encerramento de 16
bases militares desta formação
política em todo o país.
O acordo também falava da
integração de uma parte destes
nas Forças Armadas de Defesa
de Moçambique (FADM) e na

Polícia da República de Moçambique, processos em efectivação.
O Acordo de Maputo seguiu-se à assinatura, por Nyusi
e Ossufo, do Acordo de Cessação das Hostilidades Militares,
no dia 1 de Agosto do mesmo
ano, no Parque Nacional da Gorongosa, na província de Sofala.
“Os resultados positivos
deste acontecimento são evidentes, pois os seus termos estão a ser observados, o que traz
esperança acrescida para o país.
Podemos destacar o DDR, que
está na fase conclusiva”, disse
Nyusi.
Na mensagem, o Chefe do
Estado congratula o presidente

da Renamo, Ossufo Momade,
pelo seu esforço na materialização dos compromissos assumidos conjuntamente no projecto
de tornar Moçambique num
país de paz e harmonia.
Os agradecimentos do Presidente são extensivos ao enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko
Manzoni, pelo imprescindível
papel na busca da paz duradoura, bem como aos homens
e mulheres que directamente
participam neste processo quer
como beneficiários quer como
facilitadores e, sobretudo, aos
moçambicanos que aspiram
por um país de paz e prosperidade.

Frelimo é pelo fortalecimento
do Estado de Direito Democrático
O SECRETÁRIO-GERAL da Frelimo, Roque Silva, desafiou os
actores políticos nacionais a
manterem sempre postura democrática, que assenta na aceitação dos resultados eleitorais,
para o fortalecimento do Estado
de Direito Democrático no país.
Falando na abertura do segundo simpósio económico
sobre os 60 anos da Frelimo,
denominado “Promoção da Democracia: Desafios e Perspectivas”, que decorreu sábado, na cidade de Quelimane, província da
Zambézia, Roque Silva afirmou
que a aceitação dos resultados
configura a base da democracia.
Afirmou que, em virtude do
compromisso que tem com a
promoção da democracia, o seu
partido sempre aceita os resultados eleitorais que expressam a
vontade popular, por isso convida as outras forças políticas a
seguirem esse exemplo para uma
maior sã convivência política.
Por exemplo, a Frelimo
aceitou a vitória da Renamo nas
autarquias de Nampula, Nacala-Porto, Angoche, Ilha de Moçambique e vila de Malema, na
província de Nampula; Quelimane, na Zambézia; e Cuamba, no
Niassa; bem como a do MDM na
Beira, em Sofala.
Por isso, Roque Silva repudiou algumas afirmações segundo as quais em Moçambique há
intolerância política, referindo
que os factos no terreno contrariam esse discurso, tendo em
conta que, por exemplo, nas autarquias vencidas pela oposição,
como é o caso de Quelimane, os
gestores estão a trabalhar normalmente e de forma harmoniosa. Entretanto, alguns partici-

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos
Transportes e Comunicações recebeu um financiamento do Banco
Mundial para desenvolver o Projecto de Mobilidade Urbana na Área
Metropolitana de Maputo, e pretende aplicar parte dos fundos na
contratação de um/a Gestor Financeiro.
2. Assim, o Ministério de Transportes e Comunicações convida consultores
individuais interessados, qualificados e elegíveis a apresentarem
manifestação de interesse para a vaga de Gestor Financeiro.
3. O consultor será responsável por assegurar a gestão eficaz, eficiente e
transparente dos recursos financeiros alocados ao projecto em estrita
observância à legislação vigente, aliada aos padrões de gestão definidos
nos procedimentos do Banco Mundial.
4. Requisitos para a Posição:
• Formação superior em Gestão Financeira, Economia, Contabilidade
e Auditoria ou outras áreas afins;
• Pelo menos cinco (5) anos de experiência em gestão financeira em
projectos financiados pelo Banco Mundial e/ou outras organizações
internacionais multilaterais de desenvolvimento;
• Conhecimento dos conceitos, princípios e práticas que regem as
regras de gestão financeira do Estado e do Banco Mundial;
• Conhecimento da legislação nacional relacionada com a gestão
financeira;
• Capacidade de trabalho em equipa e articulação com entidades
públicas e privadas;
• Habilidades de comunicação e capacidade de apresentar, negociar e
resolver questões complexas;
• Proficiência em tecnologias de informação e comunicação;
• Proficiência em padrões nacionais e internacionais de relatórios
financeiros;
• Capacidade e experiência na formação de pessoal na área da gestão
financeira é uma vantagem;
• Conhecimento de técnicas de auditoria;
• Fluência na comunicação escrita e oral nas línguas portuguesa e
inglesa;

Roque Silva liderou a passeata “Pedalada Vermelha” em Quelimane

pantes no simpósio desafiaram a
Frelimo a fortalecer a sua coesão
interna, com vista a dinamizar o
projecto de unidade nacional e
desenvolvimento sócio-económico do país.
David Mudzenguerere, participante no simpósio, disse que
a visão política da Frelimo esteve
sempre assente na promoção do
bem-estar dos cidadãos, transparência e respeito pelo bem
público e harmonia, daí a importância de promover maior harmonia no partido. E, a par disso,
deve privilegiar boas relações
com as bases de apoio do partido,
que são os cidadãos.
Para Cassimo Jamal, outro
participante, a Frelimo sempre
apostou na democracia participativa, unidade e paz, pressupostos cruciais para a promoção

do crescimento económico.
Anotou ainda que este partido tem trabalhado em prol da
cultura de paz no país, não obstante as dificuldades que às vezes
encontra pelo caminho, que é
essencial para construir a unidade nacional e promover o desenvolvimento a todos os níveis.
Por seu turno, o secretário-geral da Organização da Juventude Moçambique (OJM), Silva
Livone, disse que o braço juvenil da Frelimo vai empenhar-se
muito para fortalecer o partido
e convidou os membros da sua
agremiação a se engajarem no
trabalho político para alcançar
vitórias nos próximos pleitos
eleitorais.
Na capital provincial, o secretário-geral da Frelimo liderou
a “Pedalada Vermelha”, passeata

de bicicleta que teve participação de mais de 1500 pessoas, entre membros e simpatizantes do
partido, e percorreu as artérias
da cidade de Quelimane.
A passeata de bicicleta culminou com um showmício
na sede provincial da Frelimo,
onde, além de um animado
momento cultural, Roque Silva
descreveu a trajectória histórica
da Frelimo, desde a sua criação,
a luta de libertação nacional, a
conquista da independência e
o processo de desenvolvimento
nacional.
Durante os três dias de trabalho na província da Zambézia,
Roque Silva escalou sucessivamente Quelimane, Mocuba
e Lugela, onde se reuniu com
membros e militantes do partido.

5. Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos,
3.14, 3.16, e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF”
do Banco Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições),
estabelecendo as políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse.
6. O consultor será seleccionado com base no método de Selecção de
Consultores Individuais, estabelecido no regulamento de aquisições
do Banco Mundial.
7. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos
de referência por meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante
horário normal de expediente (8.00 às 15.00 horas).
8. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no endereço
abaixo, até ao dia 25 de Agosto de 2022.
Ministério dos Transportes e Comunicações
Agência Metropolitana de Transportes
Rua de Mukumbura, n.º 164, no Recinto do INAM
Maputo -Moçambique
E-mail: geral@amt.gov.mz
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DE P AR T AM E NT O DE ADM I NI ST R AÇ ÃO E F I NANÇ AS

ANÚNCIO

ANÚNC I O

1. Torna-se público que se aceitam propostas em cartas fechadas devida1. T or n a -se público que se aceitam propostas em cartas fechadas devidamente
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4. As demais condições poderão ser consultadas no Edital afixado nas entradas do ISSM, no Parque do Ministério e nos Mercados Central e Mercado
do Povo, no qual são indicados os dados dos bens e o valor de cada, não
DAF
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(Ilegível)
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REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES

PAVILHÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO
1.

A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para
o fornecimento de Bens e prestação de serviços conforme tabela abaixo:

Ite
m

57ª Edição da FACIM-2022

N° do
Concurso

Objecto
de Contratação

Lotes

Vem aí a 57ª edição da FACIM, 29 de Agosto a 04 de Setembro de 2022, o Instituto para a Promoção das Pequenas
e Médias Empresas, Instituto Público (IPEME-IP) convida as empresas e aos empresários e gestores das Micro,
Pequenas e Médias Empresas com potencial para exportar os seus produtos e serviços a exporem no Pavilhão PME
Sob o tema “Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia Nacional”. O Pavilhão PME EXPORTE é
um espaço personalizado concebido a pensar nos Micro, Pequenos e Médios Empresários e no público em geral,
onde poderão aceder as seguintes soluções :


Balcão de atendimento PME;



Lounge personalizado para Bolsas de Contactos B2B & B2C;



Balcões de apoio e assistência ao negócio PME;

Outros serviços:


1

Visita ao Local
Obrigatória.



Marcar encontros de negócios;



Firmar parcerias empresariais; e



Participação em seminários temáticos.

Lote Único:
Contratação de
Serviços de Manutenção de Sistemas de Tratamento de Águas Negras na Central
Térmica de Maputo

Vantagens

Data e hora da
abertura das
propostas

Garantia
provisória
(MZN)

05 de Setembro de
2022
10:00 horas
Electricidade de
Moçambique, Direcção de Aquisições,
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º
Andar, Cidade de
Maputo

05 de Setembro
de 2022
10:15 horas

Data, hora e
local da
visita

18 de Agosto de 2022
10:00 horas
Lote
Único:
100,000.00

Central
Térmica de
Maputo, sita
na AV. Namaacha,
EN4, KM 1.5

 Visibilidade da empresa;
 Stand não partilhado (9m2 ou mais)

2.

 Desenvolvimento de parcerias;

Serviço sobre informação empresarial e de negócio;

Concurso
Público Nº
91/EDMDIA/2022

Contratação de
Serviços de Manutenção de
Sistemas de
Tratamento de
Águas Negras
na Central Térmica de Maputo

Data, hora e local
da entrega das
propostas

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirilos, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 08 de Agosto de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na

 Entrevista com orgãos de comunicação

conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo

no diário do Pavilhão na FACIM;

na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C.

 Prontidão para exportar

E mais...

Sectores de Actividades: Indústria (Artesanato, produtos processados, gráfica, embalagens e Metalomec ânica),
Carpintaria, Instituições financeiras e serviços afins.

3.

Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de
bens e prestação de Serviços a EDM.

4.

Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de
Segunda a Sexta-Feira.

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.
DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar
Caixa Postal N° 938
Tel. (+258) 21 422 571, Fax. (258) 21 422 572
Maputo-Moçambique
www.edm.co.mz

Caro empresário, de que está a espera? Faça a sua reserva no Pavilhão e adquira o Stand a medida das suas necessidades.
Dirija-se ao IPEME-IP Sita na AV. 25 de Setembro, n° 1509° andar esquerdo, cidade de Maputo pelo cell:
+25883340 5286 ou ainda nos Centros de Orientação aos Empresários (COrE’s) sediados nas provincias.
Organização

Maputo, 08 de Agosto de 2022

IPEME, Existimos para as MPME’s .

Iluminando a Transformação de Moçambique
6951

6474

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

MZ-MTC-301697-CS-INDV

MZ-MTC-301642-CS-INDV

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

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

Consultor de Salvaguardas Sociais e Reassentamento

Consultor de Salvaguardas Sociais e Reassentamento
1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e
Comunicações recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo, e pretende aplicar
parte desse financiamento na contratação de um Especialista em Salvaguardas
Sociais e Reassentamento (para Matola).
2. De entre várias tarefas, o consultor terá como responsabilidade garantir o
cumprimento dos aspectos estabelecidos no PCAS através dos diferentes
instrumentos A&S preparados para o projecto durante a sua implementação, tendo
por forma a garantir a sua sustentabilidade ambiental e social, de acordo com as
Normas Ambientais e Sociais (NAS) do Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco
Mundial e legislação ambiental em vigor em Moçambique.
3. Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações convida consultores
individuais elegíveis e interessados a apresentarem manifestação de interesse para
o provimento dos serviços acima mencionados.
4. Requisitos para a Posição:

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e
Comunicações recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo, e pretende aplicar
parte desse financiamento na contratação de um Especialista em Salvaguardas
Sociais e Reassentamento (para Maputo).
2. De entre várias tarefas, o consultor terá como responsabilidade garantir o
cumprimento dos aspectos estabelecidos no PCAS através dos diferentes
instrumentos A&S preparados para o projecto durante a sua implementação, tendo
por forma a garantir a sua sustentabilidade ambiental e social de acordo com as
Normas Ambientais e Sociais (NAS) do Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco
Mundial e legislação ambiental em vigor em Moçambique.
3. Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações convida consultores
individuais elegíveis e interessados a apresentarem manifestação de interesse
para o provimento dos serviços acima mencionados.
4. Requisitos para a Posição:
Os consultores interessados deverão possuir as seguintes qualificações

Os consultores interessados deverão possuir as seguintes qualificações
 Formação superior em Ciências Sociais, Sociologia, Desenvolvimento Social ou
outras áreas afins;
 Experiência mínima relevante de 5 anos na área de salvaguardas sociais em
projectos financiados pelo Banco Mundial;
 Experiência de pelo menos 7 anos na implementação de estudos de impacto
ambiental e social;
 Conhecimento específico da legislação nacional vigente sobre reassentamento
resultante de projectos de desenvolvimento, questões laborais e de engajamento
com as partes interessadas a afectadas, incluindo procedimentos de auscultação
e consultas comunitárias;
 Experiência na planificação e implementação de processos de reassentamento
(incluindo mecanismo de restauração dos meios de subsistência) em pelo
menos 2 projectos financiados pelo Banco Mundial;
 Experiência comprovada de aplicação das Normas Ambientais e Sociais do
Banco Mundial em pelo menos 1 projecto;
 Proficiência na comunicação escrita e oral em línguas portuguesa e inglesa e
boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
 Excelente capacidade de organização e de trabalho em situações de pressão;
 Capacidade de trabalhar com equipas multidisciplinares, e de forma
independente.
5. Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos, 3.14,
3.16, e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco
Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), estabelecendo as
políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse.
6. O consultor será seleccionado com base no método de Selecção de Consultores
Individuais, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.
7. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência
por meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de
expediente (7.30 às 15.30 horas).
8. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no endereço abaixo, até ao
dia 25 de Agosto de 2022.

 Formação superior em Ciências Sociais, Sociologia, Desenvolvimento Social ou
outras áreas afins;
 Experiência mínima relevante de 5 anos na área de salvaguardas sociais em
projectos financiados pelo Banco Mundial,
 Experiência de pelo menos 7 anos na implementação de estudos de impacto
ambiental e social;
 Conhecimento específico da legislação nacional vigente sobre reassentamento
resultante de projectos de desenvolvimento, questões laborais e de
engajamento com as partes interessadas a afectadas, incluindo procedimentos
de auscultação e consultas comunitárias;
 Experiência na planificação e implementação de processos de reassentamento
(incluindo mecanismo de restauração dos meios de subsistência) em pelo
menos 2 projectos financiados pelo Banco Mundial;
 Experiência comprovada de aplicação das Normas Ambientais e Sociais do
Banco Mundial em pelo menos 1 projecto;
 Proficiência na comunicação escrita e oral em línguas portuguesa e inglesa e
boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
 Excelente capacidade de organização e de trabalho em situações de pressão;
 Capacidade de trabalhar com equipas multidisciplinares, e de forma
independente.
5. Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos, 3.14,
3.16, e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco
Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), estabelecendo as
políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse.
6. O consultor será seleccionado com base no método de Selecção de Consultores
Individuais, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.
7. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência
por meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de
expediente (7.30 às 15.30 horas).
8. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no endereço abaixo, até ao
dia 25 de Agosto de 2022.
Ministério dos Transportes e Comunicações
Agência Metropolitana de Transportes
Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM
Maputo-Moçambique
Email: geral@amt.gov.mz

Ministério dos Transportes e Comunicações
Agência Metropolitana de Transportes
Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM
Maputo-Moçambique
Email: geral@amt.gov.mz
6959
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE
DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
OSVALDO MANUEL GONÇALVES DE SOUSA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito
de Julho de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maputo, exarada
de folhas setenta e nove a folhas oitenta, do livro de notas para
escrituras diversas número oitocentos e oitenta e seis, traço “D”,
do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora
e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de OSVALDO
MANUEL GONÇALVES DE SOUSA, solteiro de Maputo, natural de
Maputo, residente que foi na Matola, nesta cidade de Maputo, de
então cinquenta e cinco anos de idade, sendo filho de José Manso de
Sousa e de Maria José Gonçalves de Sousa.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como
únicos e universais herdeiro de todos os seus bens e direitos, seus
filhos: ERIC ISMAEL ADAMO MANSO DE SOUSA, solteiro, natural de
Maputo e YANIK MARLON ADAMO MANSO DE SOUSA, divorciado,
natural de Maputo, ambos residentes nesta cidade.
Que não deixou testamento.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 21 de Julho de 2022
O Notário
(Ilegível)

7017

CONCURSO ABERTO PARA VENDA
DE CARVÃO TÉRMICO – ICVL MOÇAMBIQUE

OPEN TENDER ANNOUNCEMENT FOR SALE OF
THERMAL COAL - ICVL MOZAMBIQUE

MBL/TC/2022-23/2

MBL/TC/2022-23/2

A Minas de Benga, Lda convida todas as partes interessadas a
apresentarem propostas fechadas para o seguinte:

Minas de Benga, Lda invites all interested parties to submit
sealed bids for the provision of following sale:

N.º MBL/TC/2022-23/2 – CONCURSO ABERTO PARA
VENDA DE 76000 TONELADAS DE CARVÃO TÉRMICO EM BASE FOB A PARTIR DO PORTO DA BEIRA
EM MOÇAMBIQUE

Nº. MBL/TC/2022-23/2 - OPEN TENDER FOR SALE
OF 76000 METRIC TON OF THERMAL COAL ON FOB
BASIS FROM BEIRA PORT IN MOZAMBIQUE

Os cadernos de encargos poderão ser obtidos pelos
interessados perante a manifestação de interesse no website
da ICVL:

The tender documents can be obtained by interested parties
on the ICVL website:

https://www.icvl.co.mz e www.icvl.in

https://www.icvl.co.mz and www.icvl.in
6979
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

MZ-MTC-300490-CS-INDV

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

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

MZ-MTC-300499-CS-INDV

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo e pretende aplicar parte dos fundos
na contratação de um/a Assistente Administrativo.

OFICIAL DE INFORMÁTICA

2. Assim, o Ministério de Transportes e Comunicações convida candidatos interessados,
qualificados e elegíveis a apresentarem sua manifestação de interesse para a vaga de
Assistente Administrativo.
3. Sob supervisão do Gestor do Projecto a/o Assistente do Administrativo irá trabalhar em
estreita colaboração com toda a equipa do projecto em todas as questões administrativas relacionadas com a implementação do projecto, providenciando apoio administrativo adequado, assegurando a execução atempada dos programas e monitoria das acções
e os períodos limites acordados.
4. Requisitos para a Posição:
 A(o) candidato (a) deverá possuir no mínimo o nível médio de curso de Secretariado,
Recursos Humanos, Administração ou ainda áreas afins; mínimo de 3 anos de
experiência em funções na área de Secretariado ou Administração; Conhecimentos
de informática na óptica de utilizador; conhecimento satisfatório de inglês, escrita e
fala. Experiência em Projectos de Banco Mundial ou outras agências internacionais
de desenvolvimento será uma vantagem;
 Proficiência no uso de funções avançadas em aplicações informáticas e adaptação ao
uso de software de toda gama;
 Ter conhecimentos e competência para processos administrativos, envolvendo
diversos e complexos procedimentos de trabalho relativos ao processamento e
produção de resultados em tempo adequado;
 Boa capacidade de gestão de tempo;
 Demostrar iniciativas e ser provido de recursos;
 Boa capacidade de trabalhar em equipa num ambiente multicultural, demostrando
excelentes capacidades interpessoais;
 Ter competência para levar a cabo as prioridades da equipa na ausência do seu líder
e responder eficazmente a pedidos de informação.

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações recebeu um financiamento do Banco Mundial para desenvolver o Projecto de Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Maputo, parte desse financiamento, será aplicado para serviços de consultoria.
2. Deste modo, o Ministério de Transportes e Comunicações convida consultores
individuais interessados, qualificados e elegíveis a apresentarem manifestação de
interesse para a vaga de Oficial de Informática. O Oficial de Informática será responsável em garantir o estabelecimento da infra-estrutura Integrada de Dados,
Voz, Vídeo e Energias limpas ao nível do Agência Metropolitana de Transportes
(AMT) e da operação de tecnológicas do Projecto de Mobilidade Urbana.
3. Requisitos para a Posição:
 Os candidatos deverão possuir um grau superior de preferência em Ciências de
Computação;
 Ter no mínimo 3 anos de experiência relevante nas indústrias de TI ou
electrônica particularmente: Centro de Dados, Infra-estruturas de Redes que
contemplam visualização e segmentação lógica das redes, climatização de
Centro de Dados, Equipamentos de Comunicação de Redes Integradas (Dado,
Voz e Vídeo);
4. Atenção especial aos consultores interessados para a Secção III, Parágrafos, 3.14,
3.16, e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco
Mundial, de Novembro de 2020, (Regulações de Aquisições), estabelecendo as políticas do Banco Mundial sobre conflito de interesse.
5. O consultor será seleccionado com base no método de Selecção de Consultores Individuais, estabelecido no regulamento de aquisições do Banco Mundial.

5. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência por
meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de expediente
(8.00 às 15.00 horas).

6. Os interessados, poderão obter mais informações, adquirir os termos de referência por meio físico e electrónico no endereço abaixo, durante horário normal de
expediente (7.00 às 15.00 horas).

6. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas no endereço abaixo, até ao dia
25 de Agosto de 2022.

7. As manifestações de interesse, deverão ser submetidas em Inglês, no endereço
abaixo, até ao dia 25 de Agosto de 2022.
Ministério dos Transportes e Comunicações
Agência Metropolitana de Transportes
Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM
Maputo-Moçambique
Email: geral@amt.gov.mz

Ministério dos Transportes e Comunicações
Agência Metropolitana de Transportes (AMT)
Rua de Mukumbura, nº 164, no Recinto do INAM
Maputo-Moçambique
Email: geral@amt.gov.mz
6959
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
11ª SECÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
GABINETE DO GOVERNADOR

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ERCÍLIA
FELICIDADE MATAVELE SEBASTIÃO, JUÍZA DE
DIREITO DESTA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL
DA CIDADE DE MAPUTO
Faz saber pela Décima Primeira Secção deste
Tribunal correm éditos de trinta dias, citando a
executada KALIPESCA, LDA, com sede na Av. 25 de
Setembro, nº 1509, cidade de Maputo, ora em parte
incerta, para no prazo de dez (10) dias, que começa
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da
segunda e última publicação do respectivo anúncio,
pagar à exequente MAZARS, LIMITADA, a quantia
de 700 000,00MT (setecentos mil meticais),
em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº
112/2021/B, que por esta Secção lhe move a
referida exequente, ou no mesmo prazo, nomear à
penhora bens suficientes para tal pagamento e do
mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver
nos termos do artigo 812 e seguintes do CPC, sob
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito à
exequente, prosseguindo a execução seus termos
conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial que se encontra à disposição da
executada, no Cartório desta Secção, podendo ser
levantado dentro das horas normais de expedientes.
Maputo, aos quatro dias do mês de Abril do ano
dois mil e vinte e dois
A Escrivã de Direito
Lurdes da Conceição Tivane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Ercília Felicidade Matavel Sebastião
6937

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA
MATOLA-700

Av. 5 de Fevereiro, nº 328, 1º andar, Telefone: 21-780895/87
- 0533979/84-4288872, email: tjdmatola700@gmail.com Matola

1ª Secçaõ Cível

AVISO
Abertura de Concurso de Ingresso Via Substituição
1. Nos termos do previsto no artigo 11 do Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, conjugado com o número 4 do artigo 2 do Diploma
Ministerial nº 70/2021, de 28 de Julho, e em suporte do Ofício nº 372/MAEFP/GM/DNGERHE/022.11/2022, de 10 de Maio, está aberto
o concurso de ingresso para o provimento de vagas no Conselho Executivo Provincial de Inhambane, válido por trinta (30) dias, a partir
da data da sua publicação, nas seguintes carreiras:
Carreira

Requisitos de Ingresso

Ocupação/Categoria

Técnico Superior de
Tecnologias de Informação e
Comunicação N1

Possuir nível mínimo de licenciatura ou
equivalente com especialização em Informática,
ou nas áreas afins

Engenheiro de Software,

Nº de Vagas

Engenheiro de Hardware, Administrador
de Base de Dados,
Analista de Sistemas

Técnico Superior N1

Técnico
Assistente Técnico

Auxiliar Administrativo

Possuir nível mínimo de licenciatura ou
equivalente em Direito

1
Jurista “A”

Possuir nível mínimo de licenciatura em
Contabilidade e Auditoria

1
Economista “A”

Possuir II Ciclo do Ensino Secundário Geral ou
equivalente

Documentalista “C”

1

Documentalista “D”

3

Condutores de veículos pesados com
Carta Profissional

2

Arquivista Auxiliares

2

Mecânico

1

Possuir I Ciclo do Ensino Secundário e
certificado profissionalizante, curso básico do
ensino técnico profissional ou equivalente
Possuir 7ª Classe do SNE ou equivalente

Operário

Possuir 7ª Classe do SNE ou equivalente

Cozinheiro

1

Agente de Serviço

Possuir 7ª Classe do SNE ou equivalente

Estafeta

5

Lavandeiro

1

Empregado de Quarto

1

Auxiliar

Possuir 7ª Classe do SNE ou equivalente
Nº Total de Vagas

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO
DA PRIMEIRA SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL
JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA
Faz saber que por esta Secção e Cartório correm
termos processuais, os Autos de Acção Executiva
Ordinária para Pagamento de Quantia Certa,
registados sob o nº 12/2020-EX, em que o
exequente FELIZBERTO DINIS ZACARIAS, move
contra o executado RAIMUNDO SALOMÃO NHACA,
sem mais dados, actualmente em parte incerta.
Desta forma, é citado o executado Raimundo
Salomão Nhaca, para no prazo de 10 (dez) dias,
finda a dilação de 30 (trinta) dias, a contar da 2ª
e última publicação deste anúncio, pagar a quantia
exequenda no valor de 97 000,00MT (noventa e
sete mil meticais), acrescidos de custas prováveis
no valor de 7 000,00MT (sete mil meticais),
totalizando 104 000,00MT (cento e quatro mil
meticais), ou nomear bens à penhora, suficientes
para pagamento do valor em dívida, nos termos do
nº 1, do artigo 811º do CPC, os autos acima referidos,
que lhe move o exequente, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, cuja cópia encontrase à sua disposição no Cartório desta Secção, em
todos os dias úteis e durante as horas normais
de expediente, advertido-se-lhe de que a falta de
pagamento importa o prosseguimento dos autos até
final à sua revelia.
Mais, é notificado para, dentro do mesmo prazo,
escolher domicílio para receber as notificações ou
constituir advogado na área da sede deste Tribunal,
sob pena de não se efectuarem as notificações,
considerando-se as decisões publicadas logo que o
processo der entrada na Secretaria, nos termos dos
artigos 249º e 250º do CPC.
Matola, aos doze de Julho de 2022
A Escrivã de Direito
Verifiquei
O Juiz de Direito

5

24

2. A selecção dos candidatos será através dos seguintes métodos:
a) Avaliação curricular, seguida de entrevista profissional (para carreiras de Técnico Superior de Tecnologias de Informação e
Comunicação N1 e Técnico Superior N1);
b) Avaliação curricular e prova escrita (para carreiras de Técnico, Assistente Técnico, Auxiliar Administrativo, Operário, Agente de
Serviço e Auxiliar);
c) Prova prática de condução (para Condutores de Veículos).
3. Candidatam-se ao concurso os cidadãos de nacionalidade moçambicana, com habiliatações mínimas exigidas para cada carreira, desde
que tenham o mínimo de 18 anos.
4. Os documentos de candidatura deverão ser entregues no Departamento de Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública do
Gabinete do Governador da Província de Inhambane, de segunda-feira a sexta-feira, das 7.30 às 15.30 horas, contendo os seguintes
documentos:
a) Requerimento com assinatura reconhecida, dirigido à Sua Excelência Governador da Província de Inhambane;
b) Certidão de Narrativa Completa ou fotocópia autenticada de Bilhete de Identidade;
c) Declaração sob compromisso de honra devidamente autenticada;
d) Cópia autenticada do Certificado de habilitações literárias;
e) Curriculum Vitae actualizado e assinado;
f) Cópia da carta de condução para candidatos a condutores de veículos;
g) Cópia autenticada do documento que certifica ter participado de um curso profissional para concorrentes à carreira de Assistente
Técnico.
As assinaturas poderão ser reconhecidas na Secretaria do Gabinete do Governador, mediante a apresentação do Bilhete de Identidade e outro
documento de identificação.
5. O concurso tem validade de 3 anos após publicação das listas de classificação final.
6. Os conteúdos das provas escritas e entrevistas serão afixados junto com as listas dos candidatos admitidos.

Por uma administração pública por excelência
Inhambane, Julho de 2022
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O Governador da Província
Daniel Francisco Chapo
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO
LABORATÓRIO E EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

CONTRACTING SERVICES FOR CALIBRATION OF LABORATORY EQUIPMENT
AND ISSUANCE OF CALIBRATION CERTIFICATES

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/067/2022

TENDER N.º: HCB/DSA/CALIBRATION OF EQUIPMENT/067/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso cujo objectivo é
contratar Serviços de Calibração de Equipamentos de Laboratório e emissão dos certificados de
calibração. Neste sentido, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas
especializadas, com o objectivo de efectuar a pré-selecção.

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA (“HCB”), intends to hire a company to perform Calibration
Services of Laboratory Equipment and issue of calibration certificates. As part of the process, HCB
requests expression of interest (EOI) from specialized companies with the aim of making preselection.

Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos mínimos de
elegibilidade:

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

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de serviços de
consultoria;

1. Possession of Certificate of Commercial Registry, Articles of Association and License to
perform consulting services;
2. Have at least 3 years of experience of similar works, in at least 3 laboratories, proven by
three reference letters;

2. Possuir pelo menos três anos de experiência em trabalhos similares, no mínimo em 3
laboratórios, comprovados mediante a apresentação de três cartas abonatórias;
3. Possuir Equipa técnica qualificada, com experiência comprovada com base na Norma ISO
17025:2017;
4. Apresentar a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada
nas Finanças e Segurança Social;
5. Apresentar a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência
ou recuperação;
As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:
concurso-calibracao-equipamentos-medicao-monitorizacao@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do
dia 22 de Agosto de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo
“Assunto” do e-mail o texto “HCB/DAS/HCB/DSA/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/067/2022 Manifestação de interesse”.
O concurso será regido pelos Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.
Songo, aos 4 de Agosto de 2022

3. Have a qualified technical team with proven experience based on ISO 17025:2017;
4. Present the proof of no debts with the tax authorities;
5. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings have been filed against
the company;
Interested companies that meet the minimum requirements mentioned above may obtain, free of
charge, the Specifications by request through the e-mail address:
concurso-calibracao-equipamentos-medicao-monitorizacao@hcb.co.mz, by 5:00 PM on
August 22, 2022.
In that Expression of Interest, you must indicate the name of the company and write in the “Subject”
field of the e-mail the text “HCB/DSA/CALIBRATION OF EQUIPMENT/067/2022 – Expression
of interest”
The tender will be governed by the procedures for the acquisition of goods and services in force
at HCB.
Songo, August 4, 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial, está a
implementar o Projecto de Desenvolvimento Urbano e Descentralização (PDUL) que
está a beneficiar 22 Municípios das Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O
Objectivo de Desenvolvimento do Projecto é “Fortalecer o desempenho institucional e
prover melhores infra-estruturas e serviços às entidades locais participantes.”
2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interessados,
qualificados e elegíveis para as seguintes posições:
Código

Posição

ESPECIALISTA EM
MZ-MAEFPFINANÇAS PÚBLICAS E
293543-CS-INDV
DESCENTRALIZAÇÃO

Perfil Mínimo Desejado
• Mestrado e/ou doutoramento de
preferência nas áreas de Finanças Públicas,
Economia, Gestão, Direito Tributário,
Fiscalidade
• Mínimo de 15 anos de experiência
comprovada em trabalhos relacionados
com as reformas de descentralização,
municipalização, ou governação
descentralizada
• Mestre e ou doutoramento em Direito com
enfoque em Direito Administrativo, Direito
Fiscal, Municipalização e Governação Local
Descentralizada;

MZ-MAEFPESPECIALISTA NA ÁREA
• Minimo de 15 anos de experiência
293696-CS-INDV
ADMINISTRATIVA
comprovada em trabalhos relacionados
com as reformas de descentralização,
municipalização, e governação local
descentralizada

3. Atenção especial aos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16
e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial
de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a
política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
4. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de Consultores
Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de Procurement,
Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do Banco Mundial
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/
brief/procurement-new-framework#framework, regime especial, conjugados o
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado.
5. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão solicitar o
envio para o email abaixo indicado ou baixar na pagina website:
www.pdul.gov.mz/anuncios. As manifestações de interesse deverão ser submetidos
por email ou em envelope para o endereço abaixo até ao dia 15 de Agosto de 2022,
pelas 12.00 horas.
Ministério da Administração Estatal e Função Publica
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61
Email: procurement@pdul.gov.mz / ancha.nghulele@pdul.gov.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ANÚNCIO PARA VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL
(Antigo Restaurante Continental)

Na Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, Sob Forma de
Processo Ordinário, nº 21/21-M, que corre seus termos nesta Secção,
em que o exequente ABSA BANK MOÇAMBIQUE, SA, com sede na Av.
Marginal, nº 141, Edifício Torres Rani, 16º andar, move contra a executada
KOLOK MOZAMBIQUE, LDA, com sede na Av. Mahomed Siad Barre, nº
381, cidade de Maputo, será posto em praça pela primeira vez, para
ser arrematado ao maior lanço oferecido acima do valor indicado, o
imóvel abaixo descrito:
Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob
o número 585, a folhas 180 verso, do livro B/5, designada pela letra “E”,
da fracção autónoma e inscrito sob o nº 90 848, a fls. 49, do livro G/143, a
favor de MINERVA, LIMITADA, e a hipoteca inscrita sob o número 82 127ª
folhas 69 verso, do livro C/116 a favor de Barclays Bank Moçambique,
SA, actualmente designado Absa Bank Moçambique, SA.
As propostas devem mencionar preço superior a 61 173 000,00MT
(sessenta e um milhões, cento e setenta e três mil meticais),
correspondente ao valor da avaliação para o princípio do pagamento da
dívida e custas judiciais prováveis.
No dia 14 de Outubro de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Audiências
desta Secção, sita na Av. 25 de Setembro, Prédio Macau, nº 916, 4º andar,
cidade de Maputo, proceder-se-á à venda do imóvel acima descrito.
O imóvel poderá ser visitado, na Avenida 25 de Setembro, Café Livraria e
Restaurante “MINERVA & CONTINENTAL”, cidade de Maputo.
Maputo, aos 2 de Agosto de 2022
A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moíla Ornélia Chong Chelene
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1. Torna-se público que se aceitam propostas, em cartas
fechadas devidamente assinadas pelos proponentes, até
9.30 horas do dia 16/8/2022, sendo que a abertura das
mesmas está marcada para às 10.00 horas do mesmo
dia, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e
Venda de Bens Abatidos, a serem entregues na AMASPAssociação Moçambicana de Amizade e Solidariedade com
os Povos, sita na Av. Paulo Samuel Kankhomba, número
2311, Bairro do Alto-Maé, Cidade de Maputo para compra
de diverso mobiliário de escritório, material informático e
viaturas.

vistos nas horas normais de expediente, no Estaleiro da
Presidência da República, sita na Av. das FPLM, número
875, Cidade de Maputo.
3. As demais condições poderão ser consultadas no Edital
fixado na vitrina do Edifício da AMASP, no qual estão
indicados os dados dos bens e o valor, não devendo ser
apresentadas propostas inferiores aos da licitação.
Maputo, a 1 de Agosto de 2022
A Direcção da DAF

2. O mobiliário, material informático e viaturas podem ser

6807

Convocatória

Assembleia Geral Extraordinária
Absa Bank Moçambique, SA

Nos termos do artigo 22º dos Estatutos, vem o Absa Group Limited, na qualidade de Presidente da Mesa da
Assembleia Geral do Absa Bank Moçambique, SA, um Banco constituído à luz da lei Moçambicana, com sede nesta
cidade de Maputo, na Avenida Marginal, Edifício de Escritórios das Torres Rani, número 141, 16º Andar, Bairro da
Sommerschield - República de Moçambique, matriculado na Conservatória do Registo de Entidades Legais de
Maputo, com o Número Único de Entidade Legal 101220982 e o Capital Social no valor de 5,538,000,000.00 MT,
NUIT 400017484, convocar a todos os Accionistas, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ter lugar
no próximo dia 8 de Setembro de 2022, de forma virtual, pelas 10:00 horas e com a seguinte agenda:
1.

Boas-vindas / Quórum;

2.

Proposta de alterações e aprovação da Agenda;

3.
4.

Apreciação e aprovação da proposta de alteração dos Estatutos
- artigo 28º (Composição do Conselho de Administração) ;
Outros assuntos relevantes para o Banco.

Para ter acesso à Assembleia virtual, é pedido a todos os Accionistas a realização de um pré-registo, onde deverão
ser enviadas, via email, as seguintes informações:
•

Nome do Accionista e documento de identificação válido;

•

Nome do representante e documento de identificação válido (se aplicável);

•

Respectiva procuração de representação (se aplicável).

As informações devem ser enviadas até ao próximo dia 5 de Setembro de 2022, para serem verificadas pelo
Secretariado da Sociedade, sob seguintes contactos:
•

abmzsecretariat@absa.africa

•

iuri.khan@absa.africa

•

ivania.martins@absa.africa

O link de acesso à Assembleia virtual será compartilhado após a conclusão do processo de verificação.
Informamos que cópias completas da documentação pertinente para a discussão dos pontos de agenda da
Assembleia Geral, devem ser analisadas por todos os Accionistas, para que sejam tomadas decisões adequadas e
informadas, podendo ser obtidas nos contactos do Secretariado da Sociedade, durante o horário de expediente.

Maputo, 8 de Agosto de 2022
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Absa Group Limited

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

6993
6975
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SPEED PROJECT
UMA ACTIVIDADE DA USAID/ MOÇAMBIQUE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI)
A DAI vem por este meio emitir a presente Manifestação de Interesse (MI) para o projecto SPEED, localizado na
Av. Marginal, n.º 141, Complexo Radisson, Torres Rani, 2.º Andar, Maputo-Moçambique.
Esta Manifestação de Interesse (MdI) tem como objectivo proceder a pré-qualificação de fornecedores
especializados que tem experiência na provisão de bens e serviços abaixo descritos:
Referência da MdI			
1.
2.
3.
4.
5.

001/EOI/SPEED/2022 002/EOI/SPEED/2022 003/EOI/SPEED/2022 004/EOI/SPEED/2022 005/EOI/SPEED/2022 -

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

006/EOI/SPEED/2022 007/EOI/SPEED/2022 008/EOI/SPEED/2022 009/EOI/SPEED/2022 010/EOI/SPEED/2022 011/EOI/SPEED/2022 012/EOI/SPEED/2022 013/EOI/SPEED/2022 014/EOI/SPEED/2022 015/EOI/SPEED/2022 016/EOI/SPEED/2022 -

Descrição dos Bens e Serviços Solicitados
Serviços de Tradução de documentos Português/Inglês/Português
Aluguer de equipamento de tradução/interpretação simultânea
Fornecimento de equipamento e material de escritório
Fornecimento de mobiliário escritório
Fornecimento de consumíveis gerais de cozinha (Géneros alimentícios e
utencílios de cozinha)
Produção, edição e impressão de fotografias e vídeos
Produção e impressão de material didático (cópias e impressões)
Desenho, produção e impressão de material de comunicação e imagem
Fornecimento de equipamento e serviços de TIC
Serviços profissionais de Contabilidade e Auditoria
Serviços Manutenção e Reparações diversas de escritório
Serviços de Aluguer de Viaturas
Serviços de Transporte e Táxi
Serviços de catering e ornamentação de eventos
Aluguer de salas para reuniões incluindo equipamento audiovisual
Serviços de acomodação

Prazo para a entrega das respostas e protocolo de comunicação
O prazo para a entrega das respotas a esta MdI é 31 de Agosto de 2022, às 17.00 horas (hora local). As
propostas poderão ser enviadas por correio electrónico para speed_bidbox@dai.com. Por favor de mencionar
“Manifestação de Interesse – Descrição do bem ou serviço a fornecer Segundo a lista acima indicada e
indicar a referência da MdI”.
A DAI apenas vai responder às perguntas escritas relacionadas como a presente MdI através do endereço
electrónico speed_procurement@dai.com. Quaisquer questões que possam existir deverão ser submetidas
até ao dia 24 de Agosto de 2022, às 17.00 horas (hora local).
Os proponentes interessados podem obter o MdI detalhado a partir do endereço:
https://www.speed-program.com/index.php/Resources/Working-with-SPEED/Opportunities
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DO MAR,IP
INAMAR, IP

AVISO
1.

De acordo com o previsto no número 3 do artigo 26 do Decreto nº 41/2018, de 23 de Julho, que estabelece normas
que regulam as atribuições, autonomia, regime orçamental, organização e funcionamento dos institutos, fundações
e fundos públicos, conjugado com o número 5, do artigo 8 do Decreto nº 88/2021, de 28 de Outubro, que cria o
Instituto Nacional do Mar, IP, está aberto o concurso para a selecção de 2 (dois) Administradores Executivos, por
um período de 15 dias, contados a partir da data de publicação do presente aviso, para o provimento de vagas no seu
Quadro de Pessoal.

h)

4. Competências Comuns:
Institucionais:
a) Conhecimento do Sector do Mar, Águas Interiores e Pescas;
b) Domínio do quadro político e legal nacional sobre a governação do mar e sustentabilidade ambiental marinha;

2. Posição 1: Administrador Executivo do PELOURO DE SEGURANÇA, INSPECÇÃO E FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA

c) Forte orientação para resultados, com flexibilidade e agilidade administrativa;

2.1. Qualificações e Experiências:

d) Bom relacionamento interpessoal;

a) Nível mínimo de Licenciatura em Direito Geral, Direito Marítimo, Segurança Marítima, Administração Pública
e áreas afins com pelo menos 10 anos de experiência;
b) Conhecimento e experiência relevante na elaboração e implementação do quadro político e legal nacional
sobre a governação do mar, nomeadamente, sobre segurança, inspecção e fiscalização de actividades no
espaço marítimo e águas interiores;

Nacionalidade moçambicana.

e) Capacidade de inovação e busca da excelência;
f) Compreensão organizacional e política.
Gerenciais:
a) Capacidade de liderança, planeamento estratégico e gestão de pessoas;

c) Conhecimento e experiência relevante em assuntos de monitoria, controlo e vigilância;

b) Gestão de mudanças organizacionais;

d) Experiência na elaboração de acções e ou planos operativos de intervenção nos domínios da segurança e
fiscalização marítima;

3.

O método de selecção será por avaliação curricular seguida de entrevista profissional.

e) Ter desempenhado função de direcção, chefia, confiança, no sector público é uma vantagem;

4.

O Concurso irá decorrer no Instituto Nacional do Mar, IP, sito na Rua Ngungunyana, nº 297, cidade de Maputo.

f)

5.

A documentação para as candidaturas deverá ser entregue, em envelope fechado, na Secretaria Geral do Instituto
Nacional do Mar, IP, sito na Rua Ngungunyana, nº 297, cidade de Maputo, com a indicação “Concurso para Selecção
de Administradores Executivos”.

6.

3. Posição 2: Administrador Executivo do PELOURO DE ORDENAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAR

A admissão ao concurso é solicitada à Sua Excelência a Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, por meio do
requerimento com assinatura reconhecida, com indicação da vaga para a qual se candidata e instruída com os
seguintes documentos:

3.1. Qualificações e Experiências:

a) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou Passaporte;

Certificação em matérias sobre segurança marítima;

g) Experiência em programas de cooperação regional em matérias de segurança e fiscalização marítima;
h) Fluente em português e conhecimento de Inglês;
i)

Nacionalidade moçambicana.

a) Nível mínimo de Licenciatura em Direito Geral, Direito Marítimo, Biologia, Geografia e áreas afins, com pelo menos
10 anos de experiência;

b) Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias;

b)

Formação e capacitação em assuntos marítimos;

d) Curriculum Vitae detalhado e assinado;

c)

Conhecimento e experiência relevante na elaboração e implementação do quadro político e legal nacional sobre
a governação do mar, nomeadamente, sobre a utilização privativa do espaço marítimo, gestão e ordenamento do
espaço marítimo, da zona costeira e das praias;

e) Comprovativo de ser funcionário do Estado com nomeação definitiva (Despachos de nomeação provisória e
definitiva)

d)

Ter desempenhado função de direcção, chefia, confiança, no sector público é uma vantagem;

e)

Experiência no desenho e intervenção no desenvolvimento institucional do Sector do Mar;

f)

Certificação em matérias sobre ordenamento do espaço marítimo;

g)

Fluente em Português e conhecimento de Inglês;

c) Fotocópia do diploma de provimento, comprovativo do enquadramento na carreira;

f) Fotocópia de fichas de avaliação dos últimos 2 anos;
g) Carta de recomendação da Instituição e comprovativa de que o candidato está no activo.
7.

O concurso é valido por 3 anos, a partir da data da publicação da lista de classificação final no Boletim da República.
Maputo, Agosto de 2022
A Autoridade Competente
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Concurso Público para
Vagas de Emprego
UNIVERSIDADE SAVE
EXTENSÃO DA MASSINGA
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES (UGEA)

Uma Empresa do Ramo de Catering está a recrutar para
o seu quadro de pessoal :
1.
2.

ANÚNCIO DE CONCURSOS

2 ( Dois ) Fiéis de Armazém;
2 ( Dois ) Motoristas

Para a vaga de Motorista são indispensáveis os
seguintes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de Condução Profissional
Currículum Vitae;
Uma cópia de Bilhete de Identidade;
Duas (2) fotografias tipo-passe coloridas;
NUIT e Certificado de habilitações literárias;
Cartas de Referência de exercício profissional;
Idade mínima de 27 anos e máxima de 35 anos;
experiência profissional mínima de 2 anos.

N.º do Concurso

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

A Universidade Save, Extensão da Massinga – Departamento de Aquisições (UGEA) convida a todos concorrentes elegíveis a apresentação de propostas fechadas no
prazo de 15 dias, de acordo com os seguintes objectos de concursos:

Currículum Vitae;
Uma cópia de Bilhete de Identidade;
Duas (2) fotografias tipo-passe coloridas;
NUIT e Certificado de habilitações literárias;
Certificados em Cursos ligados a Gestão de Stock;
Cartas de Referência de exercício profissional;
Idade mínima de 25 anos e máxima de 35 anos;
Experiência profissional mínima de 1 ano;

As Candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte
endereço electrónico:
Telfa.conceição@liasseservicos.co.mz
ou ligue para 825724237/ 846645310

52A004651/
CL/0001/2022
52A004651/
CL/0002/2022
52A004651/
CL/0003/2022
52A004651/
CL/0004/2022
52A004651/
CL/0005/2022
52A004651/
CL/0006/2022
52A004651/
CL/0007/2022
52A004651/
CL/0008/2022
52A004651/
CL/0009/2022

Modalidade
do Concurso

Objecto do Concurso

Data e hora de entrega
de documentos de
qualificação e propostas

Limitado

Serviços de manutenção e reparação de viaturas

22/8/2022 - 9.30 horas

Limitado

Fornecimento de material de consumo de escritório

22/8/2022 - 9.30 horas

Limitado

Formecimento de géneros alimentícios

22/8/2022 - 9.30 horas

Limitado

Fornecimento de material de consumo informático

22/8/2022 - 9.30 horas

Limitado

22/8/2022 - 9.30 horas

Limitado

Serviços de manutenção e reparação de aparelhos de
ar-condicionado
Contratação para prestação de serviços gráficos

Limitado

Aquisição de extintor de incêndios

22/8/2022 - 9.30 horas

Limitado

Fornecimento de material de consumo para desporto

22/8/2022 - 9.30 horas

Limitado

Serviços de manunteção e reparação de imóveis

22/8/2022 - 9.30 horas

22/8/2022 - 9.30 horas

Endereço:

Universidade Save, Extensão da Massinga
Telefone nº 29371110, Fax: 29371190, Caixa Postal 111, Massinga, Inhambane.ugeamassinga@yahoo.com

Anúncio de Adjudicação de Concursos
De acordo com alínea f) do nº 3 do artigo 33 do Decreto nº5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, comunica-se que a adjudicação dos concursos abaixo indicados:
Nº do Concurso

Objecto

Concorrente

Valor
incluindo IVA

Ajuste Directo 68/
DA/ProAzul/2022

Serviços de reparação de
viaturas para realização do
Censo Nacional da Pesca e
Aquacultura (CEPPA)
Serviços de reparação de
viaturas para realização do
Censo Nacional da Pesca e
Aquacultura (CEPPA
Fornecimento de extintores

CFAO

900.000,00MT

RONIL, LDA

300.000,00MT

EXTIN ENGENHARIA
DE INCÊNDIO E
SEGURANÇA
CAR AUTO CENTER,
LDA

38.058,40MT

Concurso por
Cotações Nº 40/DA/
ProAzul/2022
Concurso por
Cotações Nº53/DA/
ProAzul/2022
Concurso Público Nº
54/DA/ProAzul/2022

23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas
23/8/2022
9.00 horas

a) Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, consultar os documentos do concurso ou levantá-los no Departamento de Aquisições da
Universidade Save, Extensão da Massinga, pela importância não reembolsável de 700,00MT para cada conjunto, depositada na Conta Bancária n° 22669289101
(BCI) a partir da data da publicação do presente anúncio.

Autoridade Competente

Concurso por Cotações
Nº 36/DA/ProAzul

22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas
22/8/2022
9.30 horas

c) 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.
6977

Concurso por Cotações
Nº 30/DA/ProAzul

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento

b) O período da validade das propostas será de 90 dias, a contar a partir da data de abertura das mesmas.

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

Ajuste Directo 69/DA/
ProAzul/2022

Data e hora de
abertura de
documentos de
qualificação e
propostas

Prestação de serviços de
manutenção e reparação de
viaturas
Fornecimento de pneus
Prestação de serviços de
reparação de posto de
transformação
Fornecimento de bens
alimentícios e produtos de
limpeza

105.159,60MT

MOBE ÁFRICA

87.609,60MT

3JF RIO SERVIÇOS, LDA

347.930,40MT

SUPERMERCADO JULY,
LDA

6.691.211,40MT

Maputo, aos 8 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JUVÊNCIO MÁRIO VILANCULO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte
e cinco de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas
cinquenta e oito verso a cinquenta e nove verso, do livro de
notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e
oito, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante
DANILO MOMADE BAY, licenciado em Direito, Conservador e
Notário Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de JUVÊNCIO MÁRIO VILANCULO, no
estado de solteiro, de nacionalidade moçambicana, com última

residência habitual no Bairro de Hulene “A”, filho de Mário
Oliveira Vilanculos e de Arminda Zefanias Matsinhe.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade. Deixou como únicos e
universais herdeiros de todos seus bens seus filhos: PAULO
JUVÊNCIO VILANCULOS e MIMI JUVÊNCIO VILANCULOS,
solteiros, maiores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta
sucessão.

Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo
contas bancárias.
Está Conforme
Maputo, a 1 de Agosto de 2022
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Pedido de Manifestação de Interesse
Concurso N.º 52A002341/QP/002/2022

ANÚNCIO DE CONCURSO
REF: ITT/SCIMOZ/MPT/2022 – 008
A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em
todo o mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender
e protecção contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e
em tempos de crise - transformando as suas vidas e o futuro que partilhamos.
“A Save the Children International convida a todos interessados a submeterem suas
propostas com vista a um contrato para o fornecimento do seguinte serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA
ESTUDO DE MEIO TERMO DO PROJECTO EDUCAÇÃO INCLUSIVA
As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso. Se
estiver interessado em apresentar uma proposta, por favor solicite os Documentos para
o Concurso a partir do dia 8 de Agosto de 2022, no seguinte endereço electrónico:
scimoz@savethechildren.org
Recomenda-se a solicitar os Documentos do Concurso logo que possível.
Os Documentos do Concurso preenchidos/propostas deverão ser enviadas electronicamente
até ao dia 29 de Agosto de 2022 para o email:
procurementmoz@savethechildren.org
NOTA: Só serão contactados os concorrentes aprovados para o contrato.
“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus funcionários e programas
são absolutamente seguros para as crianças.
Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados
para trabalhar com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos
os candidatos serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.”
7001

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS

A Universidade Eduardo Mondlane pretende contratar uma empresa de consultoria para
proceder actividades de fiscalização na empreitada de reabilitação e remodelação do
edifício de residência e biblioteca - Balane II da Escola Superior de Hotelaria e Turismo
de Inhambane da Universidade Eduardo Mondlane. Para o efeito são convidados todos
interessados e elegíveis, a manifestarem interesse para prestação destes serviços, na Direcção de
Logística e Aprovisionamento-UGEA Central, a funcionar no edifício do Reitoria, sita no Campus
Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453, até às 11.00 horas do dia 23 de Agosto de 2022.
A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pelos seguintes documentos:
i.
Carta de Manifestação de Interesse;
ii.
Comprovativos de qualificação jurídica, técnica, económico-financeira e fiscal;
iii.
Informação relevante sobre as qualificações e experiência para a realização do
trabalho (CV’s da equipa técnica e descrição de trabalhos similares realizados
com sucesso);
iv.
Alvará da 3ª classe ou superior para exercício de actividade de consultoria de
construção civil nas obras públicas, ao abrigo do Diploma Ministerial n⁰ 76/2015
de 22 de Maio.
As empresas melhor classificadas, no mínimo de três (3) e máximo de seis (6), farão parte da
lista curta e serão posteriormente convidados a submeter, simultaneamente, e em envelopes
separados, as suas propostas técnicas e financeiras, de acordo com os Termos de Referência que
serão disponibilizados após a selecção da lista curta e notificação a todos participantes.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de
8 de Março.
Maputo, aos 8 de Agosto de 2022
A Directora
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DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS

ANÚNCIO DE CONCURSO

ANNOUNCEMENT OF CONTEST

PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INDIVIDUAL)

(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL)

País: MOÇAMBIQUE
Projecto: ACESSO SUSTENTÁVEL DE ENERGIA EM ZONAS RURAIS (PROENERGIA+)
Concessão Nº: IDA-D9340

Country: MOZAMBIQUE
Project: SUSTAINABLE ENERGY AND BROADBAND ACCESS IN RURAL MOZAMBIQUE PROJECT
(PROENERGIA+)
Grant No.: IDA-D9340

Título da Cessão: Consultor Individual Preparação de Especificações, Procurement e Supervisão da Implementação do
Projeto de Eficiência Energética em Iluminação

Assignment Title: An Individual Consultant on Preparation of Technical Specifications, Procurement and Supervision
on the Implementation of Energy Efficient Lighting

Referência Nº: MZ-EDM-306863-CS-INDV

Reference No.: MZ-EDM-306863-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) doravante referido como "o Mutuário" recebeu os fundos da Associação
Internacional de Desenvolvimento (IDA) para o custo do Projeto ACESSO SUSTENTÁVEL DE ENERGIA EM ZONAS
RURAIS (PROENERGIA+). Os fundos foram canalizados através da Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM), como
Agência de Implementação do Projeto. A EDM pretende aplicar parte dos Fundos para serviços de consultoria.

1. The Government of Mozambique (GoM) hereinafter referred to as “the Borrower” have received the Grant funds
from International Development Association (IDA) towards the cost of the SUSTAINABLE ENERGY AND
BROADBAND ACCESS IN RURAL MOZAMBIQUE PROJECT (PROENERGIA+) project. The funds have been
channeled through the national Power Utility, Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) as the Project Implementation
Agency and EDM intends to apply part of the proceeds for consulting services.

2. Os serviços de consultoria ("Os Serviços") incluem um contrato por entregáveis de Consultor Individual para
Preparação de Especificações, Procurement e Supervisão da Implementação do Projeto de Eficiência Energética em
Iluminação, cujo período total estimado para a execução do contrato é de 24 meses.
3. Os Termos de Referência (TOR) detalhados para a atribuição podem ser encontrados no seguinte link: https://
drive.google.com/drive/folders/1kQPA1Y-uQ4lFLTTUoxI8bjqmoFn1o2_Y?usp=sharing
4. A Electricidade de Moçambique convida consultores individuais elegíveis ("Consultores") a manifestarem o seu
interesse em fornecer os Serviços. Os Consultores interessados devem fornecer informações demonstrando que
possuem qualificações exigidas e experiência relevante para a prestação dos Serviços. Os critérios de pré-seleção são os
seguintes: CV's indicando qualificações, experiência e competências adequadas no sector de eficiência energética;
descrição de tarefas similares anteriormente realizadas; experiência em condições semelhantes na SADC e noutras
regiões. Os documentos de suporte de experiência devem ser anexados à manifestação de interesse.
5. Chama-se a atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16, e 3.17 do “Seleção e Contratação
de Consultores para Mutuários da IPF do Banco Mundial”, Edição Novembro 2020 (“Regulamento de Procurement”),
que estabelece a política do Banco Mundial em matéria de conflito de interesses.
6. Um Consultor será selecionado de acordo com o método ICS - Seleção com base na Qualificação do Consultor
Individual, estabelecido no Regulamento de Aquisições.
7. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário laboral, das 08:30 às 16:30 horas.
8. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo indicado (Formato físico ou por
endereço eletrónico) até o dia 26 de Agosto de 2022, 14:00 horas, e ser claramente assinaladas "Manifestação de
Interesse do Consultor Individual para Preparação de Especificações, Procurement e Supervisão da Implementação
do Projeto de Eficiência Energética em Iluminação.
9. O endereço acima referido é:
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. (EDM)
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP)
Att: Project Director
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267, 5o Andar Esquerdo, Maputo
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz
Maputo, 08 de Agosto de 2022
Iluminando a Transformação de Moçambique

2. The consulting services (“the Services”) includes a Lump-sum contract for Individual Consultant for Preparation of
Technical Specifications, Procurement and Supervision on the Implementation of Energy Efficient Lighting, whose total
estimated period is twenty-four (24) months.
3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be found at the following link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kQPA1Y-uQ4lFLTTUoxI8bjqmoFn1o2_Y?usp=sharing
4. The Electricidade de Moçambique now invites eligible individual consultant (“Consultants”) to indicate their interest
in providing the Services. Interested Individual Consultants should provide information demonstrating that they have
the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are: CV’s indicating
appropriate qualification, experience and skills in the energy efficiency sector; description of similar assignments
previously carried out; experience in similar conditions in SADC and in other regions shall be attached as supporting
documentation for the expression of interest.
5. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth the World
Bank’s policy on conflict of interest.
6. A Consultant will be selected in accordance with the ICQ – Individual Consultant Selection method set out in the
Procurement Regulations.
7. Further information can be obtained at the address below during office hours 08:30 to 16:30 hours.
8. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by e-mail) by 26th
August 2022, 14:00, Local time, and be clearly marked “Individual Consultant for Preparation of Technical
Specifications, Procurement and Supervision on the Implementation of Energy Efficient Lighting.”
9. The addresses referred to above are as follows:
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. (EDM)
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP)
Att: Project Director
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267, 5o Andar Esquerdo, Maputo
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz
Maputo, August 08, 2022
Iluminando a Transformação de Moçambique
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AVISO
MIGRAÇÃO DE PENSIONISTAS DO ESTADO
PAGOS ATRAVÉS DA EMPRESA CORREIOS PARA OS BANCOS
Através do Decreto nº 32/2021, de 31 de Maio, o Conselho de Ministros extinguiu a Correios de
Moçambique, EP, tendo, em seguida, sido nomeada uma Comissão Liquidatária para conduzir o
processo de liquidação da empresa, num período de 18 meses.
Em 2003, o Ministério da Economia e Finanças, através do Instituto Nacional da Previdência Social
(INPS) delegou a Empresa Correios de Moçambique o serviço público de pagamento de pensões,
através de um Contrato de Prestação de Serviços. Desde então, a empresa efectua o pagamento de
pensões nas suas Estações Postais em todo o país.
Por força da extinção da empresa e dos avanços das tecnologias de informação e comunicação, há
necessidade de reorganizar o serviço de pagamento de pensões, com vista à sua melhor prestação e
permitir que os pensionistas usufruam das oportunidades que o mercado financeiro oferece.
Assim, informa-se a todos os pensionistas que o pagamento de pensões vai passar a ser efectuado
por via de transferência bancária (e não mais em numerário) e, para isso, cada pensionista
deve proceder à abertura de CONTA BANCÁRIA, no banco da sua preferência. A abertura de
contas bancárias deve ser feita até ao dia 30 de Setembro de 2022.
Para facilitar a abertura de contar, os bancos interessados estarão disponíveis nos locais de pagamento
de pensões e cada pensionista deverá estar munido, de entre outros, dos seguintes documentos:
1. Bilhete de Identidade;
2. Cartão de NUIT ou Declaração de NUIT, emitido pela Autoridade Tributária de Moçambique;
3. Declaração de residência do bairro, e
4. Declaração de rendimentos.
O pensionista que já tiver conta bancária singular activa poderá apresentar o documento
comprovativo dessa conta bancária, para efeitos de validação pelo respectivo banco.
Os documentos validados de cada conta bancária aberta e as cópias autenticadas do BI, NUIT e NIB
válidos deverão ser apresentados na Estação Postal pagadora de cada um dos pensionistas.
Maputo, aos 4 de Agosto de 2022
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MAIS
VALOR.
menos

PROMOÇÕES VÁL

IDAS

3 MÊS

Mais do que você esperava.

01 JULY- 30 SEPT
2022

agora disponível em

2 POR MT650

ANY 3 POR MT550

2 POR MT800

Cereais De Milho Kelloggs 1,2kg

Sumo De Frutas Diverso Liquifruit 2l

Bebida De Malte Com Chocolate Milo Da 500g

4 POR MT320

3 POR MT500

6 POR MT240

Sabonete Diversos Lifebuoy 175g

AFMOGA272 | OFFERTAS VALIDAS : 01 JULY - 30 SEPTEMBER 2022
Game está comprometido em oferecer-lhe o melhor serviço com o menor preço. No caso improvável de encontrar o mesmo
produto anunciado por um concorrente a um preço mais baixo, garantimos bater preço! . T & C aplicáveis.

Briquetes Campmaster 4kg
• Item no: 814949
MAPUTO, TRIUNFO

151 Avenida da Marginal Bairro
Telefone: (0025) -214 53000

GAME possui o direito de controlar as quantidades de qualquer produto posto em promoção. Todos os preços, ilustrações e exemplares encontram-se correctos no momento da impressão, no entanto, GAME não se pode
responsabilizar por quaisquer alterações ou erros de impressão que possam surgir. Preços excluindo acessórios São usados para fins publicitários. Erros e omissões são permitidos e aceitáveis. O preço não inclui custos de entrega.

www.facebook.com/GameStoresMozambique

Tigela Snap-It Otima 1.2L
• Item no: 778441
MATOLA

Av. Da Namaacha Km6, Parcela Nr. 728 Talhoes 7A e 7B,
Municipio Da Matola, Provincia de Maputo,
Telefone: (+258) 21 788020

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
• Seg - Sexta
• Sabado-Domingo
• Feriados Nacionais

09h00 as 18h00
09h00 as 18h00

09h00 as 15h00

Veja este catalogo online www.game.co.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES
NOTARIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
CAROLINA GUILANDE GUITICUA

COMANDO DA POLÍCIA MUNICIPAL

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no
dia cinco de Agosto de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento
e quarenta e nove a cento e cinquenta, do livro de notas para escrituras
diversas número quarenta e um, traço “B”, da Terceira Conservatória do
Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, AMÉLIA GONÇALVES
MACHAVA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em
exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de CAROLINA GUILANDE GUITICUA, de então
oitenta e seis anos de idade, natural de Inhambane, no estado que era
de solteira, com última residência habitual em Marracuene-sede, filha
de Guilande Tiane Guissano e de Maifasse Lipezane Macuácua, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens,
seus filhos: AUGUSTO ANTÓNIO DOS SANTOS e FLÁVIA CAROLINA
GUILANDE, solteiros, maiores, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 5 de Agosto de 2022
A Notária
(Ilegível)
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade e
Tributos Autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:
Concurso

Data, Hora e Local de abertura Garantia
do concurso
Provisória
Compatível
Dia: 15/8/2022
Lotes I e II - Fornecimento de géneros aliao objecto do
Entrada: 9.00 horas
N/A
metícios e material de higiene e limpeza
Concurso
Abertura: 9.15 horas
Compatível
Dia: 15/8/2022
Lotes I e II- Fornecimento de ração e trataao objecto do
Entrada: 10.00 horas
N/A
mento para cães
Concurso
Abertura: 10.15 horas
Objecto do Concurso

Concurso Limitado nº OM02/CMM/CPM/G/22
Concurso Limitado nº OM03/CMM/CPM/G/22

Alvará

7032

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do concurso no endereço abaixo indicado, no horário
das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 5/8/2022.
4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).
O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO
MILLENIUM BIM, através do NIB 000105610000000243263 e posterior levantamento do respectivo recibo na Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl
Marx, n.º 173.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão
permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas:
Conselho Municipal de Maputo
Comando da Polícia Municipal
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
A Entidade Competente
6959

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Sociedade do Notícias, SA, uma empresa do
Sector Empresarial do Estado (SEE) convida a

todas empresas nacionais interessadas e que
reúnam condições de elegibilidade a apresentarem

Objecto do concurso

Data e hora-limite da entrega
de propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

01/SN/2022

Fornecimento de água mineral

15/8/2022
às 8.30 horas

15/8/2022
às 9.00 horas

02/SN/2022

Fornecimento de água potável com camião
cisterna

15/8/2022
às 9.30 horas

15/8/2022
às 10.00 horas

03/SN/2022

Prestação de serviços de Despacho Aduaneiro

04/SN/2022

Prestação de serviços de segurança para
Delegação da Beira

05/SN/2022

Prestação de serviço de transporte de carga da
sede para províncias

06/SN/2022

Fornecimento de produtos alimentares e de
higiene

15/8/2022
às 10.30 horas
15/8/2022
às 10.30 horas
15/8/2022
às 11.30 horas
15/8/2022
às 12.30 horas

15/8/2022
às 11.00 horas
15/8/2022
às 11.00 horas
15/8/2022
às 12.00 horas
15/8/2022
às 13.00 horas

07/SN/2022

Fornecimento de uniforme e material de
protecção

15/8/2022
às 13.30 horas

15/8/2022
às 14.00 horas

08/SN/2022

Fornecimento de material eléctrico

15/8/2022
às 14.30 horas

15/8/2022
às 15.00 horas

09/SN/2022

Fornecimento de material de prevenção e
protecção contra Covid-19

10/SN/2022

Reparação e manutenção de aparelhos de frio

11/SN/2022

Prestação de serviços de manutenção predial

12/SN/2022

Fornecimento de rolos de fio de sisal

13/SN/2022

Fornecimento de lubrificantes industriais

14/SN/2022

Fornecimento de material pneumático e
hidráulico

15/8/2022
às 8.30 horas
15/8/2022
às 9.30 horas
15/8/2022
às 10.30 horas
15/8/2022
às 11.30 horas
15/8/2022
às 12.30 horas
16/8/2022
às 8.30 horas

15/8/2022
às 9.00 horas
15/8/2022
às 10.00 horas
15/8/2022
às 11.00 horas
15/8/2022
às 12.00 horas
15/8/2022
às 13.00 horas
16/8/2022
às 9.00 horas

Nº do
concurso

15/SN/2022
16/SN/2022

propostas seladas para os concursos constantes
da tabela abaixo:

Manutenção de equipamento eléctrico
Consumíveis gráficos- Lote I

17/SN/2022

Consumíveis gráficos - Lotes II e III

18/SN/2022

Prestação de serviços de segurança patrimonial
na Sede e Unidade Gráfica na Matola

19/SN/2022

Fornecimento de material de escritório

20/SN/2022
21/SN/2022
22/SN/2022

Fornecimento de consumíveis informáticos
Serviços de limpeza e gestão de resíduos sólidos
na SEDE
Serviços de limpeza e gestão de resíduos sólidos
na Unidade Gráfica

16/8/2022

16/8/2022

às 9.30 horas
16/8/2022
às 10.30horas
16/8/2022
às 11.30 horas
16/8/2022
às 12.30 horas
17/8/2022
às 8.30horas
17/8/2022
às 10.00 horas
17/8/2022
às 11.30horas

às 10.00 horas
16/8/2022
às 11.00 horas
16/8/2022
às 12.00 horas
16/8/2022
às 13.00 horas
17/8/2022
às 9.00 horas
17/8/2022
às 10.30 horas
17/8/2022
às 12.00 horas

17/8/2022
às 13.00 horas

17/8/2022
às 13.30 horas

1.

Os Documentos do concurso estarão disponíveis a partir do dia da publicação deste anúncio. A hora-final para a
entrega das propostas será trinta minutos antes da hora da respectiva abertura, devendo as mesmas serem entregues
no endereço indicado nos Termos de Referência.

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levantá-los
no endereço indicado nos Termos de Referência, nas horas normais de expediente.

3.

Para aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1.000,00MT (mil
meticais) não reembolsável, na conta n.º 294971278 - Millennium BIM - Notícias Netshop - NIB: 0001 0000
0029 4971 2785 7 a favor da SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA devendo o respectivo comprovativo ser apresentado
na Direcção de Administração e Finanças - Departamento de Património e Aprovisionamento, sita na Rua do Timor
Leste, n.º 58, 1º andar, PORTA 15, Maputo - Moçambique e na Delegação da Sociedade do Notícias, SA na cidade da
Beira, sita na Rua Luís Inácio, n.º 321, R/C-Cidade da Beira, para Concurso de Segurança Patrimonial da Delegação
da Beira.

4.
5.
6.

O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura das mesmas.
Não serão aceites propostas enviadas por via electrónica, bem como as que forem entregues fora do prazo.
As sessões de abertura poderão ser assistidas pelos concorrentes que assim o desejarem.
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COMUNICAÇÃO
A Florista Byotina, EI - Alice
Fernandes Zita, sediada em
Maputo, vem por este meio
comunicar
aos
estimados
clientes e ao público em geral que
o Sr. ALEXANDRE MANGUANA
SITOE deixou de pertencer ao
seu quadro de pessoal, a partir
do dia 1 de Agosto de 2022.
Maputo, aos 4 de Agosto de 2022
Alice Fernandes Zita
(Gerente)
Busque o
aplicativo
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES, UGEA-06

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos Regularizados a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:
Concurso

Objecto do Concurso

Visita

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

Aquisição de electrodomésticos

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

Aquisição material de higiene e limpeza

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

Reparação e manutenção de câmaras frigoríficas das
Morgues do Cemitério de Michafutene e Centro de Saúde
da KaTembe

N/A
N/A
Visita
Obrigatória nos locais
10/8/2022

Alvará

Data, Hora e Local de abertura do
Concurso

Garantia
Provisória

Compatível ao Objecto
da Contratação

Dia:17/8/2022
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

N/A

Compatível ao Objecto
da Contratação

Dia: 19/8/2022
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

N/A

Compatível ao Objecto
da Contratação

Dia: 23/8/2022
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

N/A

NB: Visita à Morgue do Cemitério de Michafutene será às 9.00 horas, e Centro de Saúde da KaTembe às 11.00 horas do dia 10/8/2022.
2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para os Concursos Limitados.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos Concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 9.00 até às 15.30 horas, a
partir do dia 5/8/2022.
4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito
directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB 000105610000000243263.

notícias digital

5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016,
de 8 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão.
7.

Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas:
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Saúde e Acção Social
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-06
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, 1° andar, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21)21305580

República de Moçambique
Instituto Nacional da Juventude, IP
Unidade de Gestão do Projecto

Republic of Mozambique
National Youth Institute
Project Implementation Unit

PROJECTO DE APROVEITAMENTO DO DIVIDENDO DEMOGRÁFICO

HARNESSING THE DEMOGRAPHIC DIVIDEND

FINANCIAMENTO IDA 555
O Governo de Moçambique (doravante denominado “Mutuário”) através do Instituto Nacional
da Juventude (INJ), IP recebeu um financiamento do Banco Mundial para suportar os custos do
Projecto de Aproveitamento do Dividendo Demográfico e pretende aplicar parte desses recursos
para pagamentos no âmbito. Aquisição e Distribuição de 327.208 Uniformes Escolares para
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Manica, Sofala, Maputo-Província e Cidade de Maputo
1. Para este contrato, o Mutuário deve processar os pagamentos utilizando o método de desembolso de Pagamento Directo, tal como definido nas Directrizes de Desembolso para Financiamento de Projectos de Investimento do Banco Mundial.
2. O INJ convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para a Aquisição e
Distribuição de 327.208 Uniformes Escolares para Cabo Delgado, Nampula, Zambézia,
Manica, Sofala, Maputo-Província e Cidade de Maputo
3. O Concurso será regido pelas normas de concurso internacional utilizando o modelo de Solicitação de Proposta (RFB) conforme especificado no “Procurement Regulations for IPF Borrowers” do Banco Mundial, Julho 2016 (“Procurement Regulations”), revisto em Novembro
2020 (“Procurement Regulations”), e está aberto a todos concorrentes elegíveis, conforme
definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários do Banco Mundial.
4. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter informações adicionais
(informacoesdoconcurso@gmail.com) e conferir ao detalhe o documento de concurso durante o horário de expediente (8.00 às 15.30 horas) no endereço indicado
abaixo.
5. O documento do concurso em língua inglesa poderá ser acedido pelos concorrentes interessados mediante a apresentação de uma solicitação por escrito para o endereço abaixo indicado.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia 13 de Setembro
de 2022. Propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na
presença dos representantes designados dos Concorrentes e de qualquer pessoa que opte por
comparecer no endereço abaixo indicado no dia 13 de Setembro de 2022 às 14.30 hora local.
7. Atenção que o Regulamento de Aquisições exige que o Mutuário divulgue informações sobre o
concorrente vencedor em termos de entidade proprietária e titular do mandato e direitos de
propriedade, como parte do Aviso de Adjudicação de Contrato, utilizando o “Beneficial Ownership Disclosure Form”, tal como incluído no documento do concurso”.
8. O endereço acima referido é :
Unidade de Gestão do Projecto
Av. 10 de Novembro, n.º 74, praceta 1196, R/C - Esquerdo
Email: informacoesdoconcurso@gmail.com
Cidade de Maputo

6958

GRANT IDA555
The Government of Mozambique (hereinafter called “Borrower”) through the National Youth

Institute (INJ) has been allocated Financing from the World Bank toward the cost of the Harnessing
the Demographic Dividend Project and intends to apply part of the proceeds toward payments
under the Supply and Distribution of 327.208 School Uniforms for Cabo Delgado, Nampula,
Zambezia, Manica, Sofala, Maputo Provincia and Cidade de Maputo
1.

For this contract, the Borrower shall process the payments using the Direct Payment disbursement method, as defined in the World Bank’s Disbursement Guidelines for Investment Project
Financing.

2. The INJ invites sealed Bids from eligible Bidders for the Supply and Distribution of 327.208
School Uniforms for Cabo Delgado, Nampula, Zambezia, Manica, Sofala, Maputo Provincia
and Cidade de Maputo
3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for
Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers”, July
2016 (“Procurement Regulations”), reviewed in November 20208 (“Procurement Regulations”),
and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.
4. Interested eligible Bidders may obtain further information (informacoesdoconcurso@gmail.
com) and inspect the bidding document during office hours (08.00 to 15.30 hours) at the address
given below
5.

The bidding document in English language may be accessed by interested Bidders upon the
submission of a written application to the address below.

6.

Bids must be delivered to the address below on or before 13th September 2022 Electronic
Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the
presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the
address below on 13th September 2022 at 14.30 Hours Local Time

7.

Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose
information on the successful bidder’s beneficial ownership, as part of the Contract Award
Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the bidding document.”

8. The address referred to above is:
Project Management Unit,
Av. 10 de Novembro, n.º 74, praceta 1196, G/F – Left
Email: informacoesdoconcurso@gmail.com
Maputo City
6978

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

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 8 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL
E FUNÇÃO PÚBLICA
CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO DE MOÇAMBIQUE, IP

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
(CR25A002541CP00012022)
1. O Centro Nacional de Documentação e Informação
de Moçambique (CEDIMO, IP) convida pessoas
singulares ou colectivas, nacionais e interessadas,
que reúnam requisitos para o efeito, a apresentarem
propostas fechadas para fornecimento de três (3)
viaturas 4x4, cabina dupla.
2. Os concorrentes poderão obter mais informações,
examinar os Documentos do Concurso no endereço
referido no n.º 4, adquirir em formato electrónico
(gratuitamente), ou em formato de papel pelo preço
unitário de 500,00MT (não reembolsável), a serem
depositados na Conta Millenium BIM nº 913062 –
MZN; Titular: Centro Nacional de Documentação e
Informação de Moçambique.
3. O prazo de validade das propostas é de 90 dias, cuja
garantia provisória exigida é de 1,5% da proposta
para cada Lote.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço
indicado a seguir, até às 10.00 horas do dia 31
de Agosto de 2022, cuja abertura será em sessão
pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do
mesmo dia, na presença dos concorrentes que
desejarem participar:
CEDIMO, IP: Av. 10 de Novembro, n.º 110, R/C, Praceta
n.º 1196
Contacto: 21 306132; 827366350
5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes vai
ter lugar em sessão pública para os interessados no
dia 6 de Setembro de 2022, pelas 10.00 horas no
local referido no n.º 4.
6. O concurso será regido pelo Regulamento de
Contratação Pública (Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março).
Maputo, aos 8 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
6995

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
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GAZA EM FOCO

Segunda-feira, 8 de Agosto de 2022

Superfície 75 334 km²
População 1 228 514 (2007); 12 Distritos

Mais de 25 mil toneladas
de titânio retidas em Chibuto

Oportunidades
de negócios serão
apresentadas na FACIM

M

A PROVÍNCIA tem na sua Zona Económica Especial e de Agro-negócios do
Limpopo o principal activo para a 57.ª
Edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), que vai decorrer este mês
em Ricatla, província de Maputo.
Gaza aposta forte nas suas culturas
de bandeira nos ramos da agricultura,
pesca, pecuária e turismo, como potencialidades a serem apresentadas aos
investidores, de várias partes do mundo, que se farão presentes neste fórum
comercial.
Aliás, a província já ensaiou a sua
participação na FACIM ao acolher a IX
edição do Economic- Briefing, organizado pela Confederação das Associações
Económicas CTA, no distrito de Chibuto.
Na ocasião, o governo e o sector privado fizeram uma análise crítica da situação empresarial, dando a conhecer
as oportunidades, incentivos e também
alguns desafios e constrangimentos na
área de negócios.
Entretanto, de acordo com Dalilo
Latifo, porta-voz da XII sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial de
Gaza, o principal desafio será de buscar
parceiros com forte capacidade para revitalizar economicamente a província,

AIS de 25 mil toneladas de titânio estão armazenadas à
espera da construção de uma doca,
em Chongoene, que permita
o escoamento, via marítima,
deste minério produzido no
Chibuto.
O minério tem mercado
assegurado na China e na
Europa, mas ainda não pode
ser exportado porque a província de Gaza não possui
uma doca para assegurar o
escoamento via marítima.
O Secretário do Estado na província de Gaza,
Amosse Macamo, que visitou o empreendimento, semana passada, acredita na
aprovação, a breve trecho,
do projecto do impacto ambiental de modo à viabilizar
a construção desta infra-estrutura, que é o “único
constrangimento neste momento”.
Macamo lembrou que o
estudo de viabilidade, feito
pela empresa Ding Sheng
Minerais, mostra que o escoamento via Porto de Maputo, que seria exequível
neste momento, encarece os
custos. Daí que, se apontou
como “uma das saídas a via
marítima, a partir de Gaza,
tendo sido elaborado o estudo do impacto ambiental

incremento de mais 350
pessoas, das actuais 850,
sendo 160 locais.
Ainda segundo Macamo
a construção das restantes
oito unidades de processamento dependem, em grande medida, da aprovação
da licença de construção da
doca que depois vai impulsionar o resto.
De acordo com o projecto inicial, avaliado em 400
milhões de dólares, a Ding
Sheng Minerais, SA irá ter
instaladas duas plantas de
processamento de minérios,
devendo empregar cerca
de cinco mil trabalhadores
efectivos, dos quais 80 por
cento serão cidadãos de nacionalidade moçambicana,
na fase de pico da produção.
Lembre-se que devido à implementação deste
projecto de areias pesadas,
cerca 30 famílias foram
reassentadas numa nova
área residencial que possui
escola, centro de saúde e um
posto policial.

Exploração das areias pesadas carece de uma infra-estrutura para seu escoamento

e todas recomendações já
foram cumpridas. Assim,
estamos à espera da aprovação da licença para a construção da doca para que se
possa fazer o escoamento”.
Macamo disse ter recebido garantias dos respon-

sáveis da empresa de que
até ao dia 30 de Setembro
serão concluídas duas unidades de processamento,
aumentando a capacidade
de produção diária para 20
toneladas.
Assegurou que quando

tiver as unidades de processamento concluídas o
projecto de areias pesadas
do Chibuto vai garantir “a
maior produção do mundo”.
Em termos de mão de
obra tal, vai significar um

Reduz uso de redes
mosquiteiras
AS autoridades de saúde em
Gaza estão preocupadas com o
facto de apenas 80 por cento da
população usar redes mosquiteiras, apesar de 93 por cento
da população ter acesso a este
método de prevenção da malária.
Segundo a directora Provincial da Saúde de Gaza, Mulássua Simango, no âmbito do
Programa Nacional de Pulve-

rização inter-domiciliária do
ciclo 2021/22, implementado
em seis distritos, a cobertura
passou a situar-se em 109 por
cento de residências, alcançando cerca 93 por cento das
pessoas previstas.
Contudo, continuam a
verificar-se o uso das redes
mosquiteiras para feitura de
capoeiras, vedação de hortas
e como rede para pesca, entre

outras práticas nocivas.
Simango disse terem sido
notificados, no primeiro semestre, 190334 casos de malária, que resultaram em cinco
óbitos.
Esta cifra representa um
aumento de 11 mil casos em
comparação a igual período de
2021, em que foram registados
176452 pacientes e cinco óbitos.

Com vista a inverter o quadro, as autoridades sanitárias
têm estado a reforçar a mobilização da população em torno
da importância da promoção
do saneamento básico, eliminação de focos de lixo e vegetação junto das zonas residenciais, bem como o uso de redes
mosquiteiras, como medidas
de combate ao mosquito, vector da doença.

A VOZ DO CIDADÃO

fotos de N. Bambo

Residentes do Bairro 9 pedem
encerramento da lixeira

Lino Sitoe

Hélio Ernesto

MORADORES do Bairro 9, na cidade de
Xai-Xai, pedem o encerramento da lixeira de “Xiguidine” por, alegadamente, estar a invadir a zona residencial e a
colocar em risco a saúde pública. Referiram que o excesso de lixo tem estado a
dificultar, inclusive, a circulação de viaturas e pessoas.
Lino Sitoe, residente do bairro, disse
ser necessária a intervenção das autoridades “porque o lixo está a perigar a
nossa saúde”.
Clarificou que os resíduos sólidos
estão a invadir as casas porque este é
depositado sem obediência de algumas
regras, havendo gente que não deposi-

Enoque Milagre

ta nos contentores existentes. Observou que tem sido registados casos de
doenças como diarreias e malária, facto
que tem sido associado à existência da
lixeira.
Hélio Ernesto considera que a lixeira “constitui um perigo à saúde dos residentes e também põe em causa a nossa integridade física, visto que um dia
pode vir a desabar”.
Ernesto disse ainda que por inúmeras vezes foi solicitada a edilidade de Xai-Xai no sentido de fazer algo, mas  nunca houve uma resposta satisfatória.
Enoque Milagre disse estar desapontado pelo facto de o Município insistir

Deolinda Matavele

em depositar lixo naquele local mesmo
sabendo das condições em que se encontra.
“Temos visto camiões a se fazerem
ao local mesmo vendo que já não há espaço para mais nada”, apontou.
Por sua vez Deolinda Matavele disse estar cansada de tantas promessas
sem resultado. “O município tem vindo
a prometer resolver a situação, mas esse
dia nunca chega e a lixeira, aos poucos,
está a invadir as casas. Estamos a viver
assim desde o ano transacto, razão pela
qual chegámos a consenso de que temos
que impedir que os tractores depositem
mais lixo aqui”, referiu.

visando a sua auto-suficiência.
Tendo em vista a participação da
província no maior fórum de negócios
nacional, o executivo local já está a mobilizar fundos junto do empresariado
local e a recolher produtos para a exposição.
“Vamos levar à FACIM as nossas
principais culturas. O nosso arroz não
vai faltar. A castanha de caju, hortícolas
também. Temos a pecuária e a avicultura em franco desenvolvimento e também o turismo, com uma vasta costa e
cadeias de lagoas com grande potencial
para os negócios e serão o grande destaque”, referiu.
Contudo, devido a questões conjunturais de ordem financeira, a província
vai redimensionar o seu staff comparativamente às anteriores participações.
Por exemplo, em 2019 a província ocupou uma área de 152m² sendo que este
ano vai reduzir para 52m².
Estabelecida pelo governo em 2021,
a Zona Económica Especial de Agro-negócios do Limpopo (ZEEA-L) cobre uma
área de 7,2 mil a 8,6 mil quilómetros
quadrados (km²), ou seja, mais de sete
milhões de hectares e abarca os distritos
de Chókwè, Guijá, Limpopo, Xai-Xai e
Chongoene.

A PARTIR DE 2024

Produção pesqueira poderá
aumentar para 3800 toneladas
GAZA prevê atingir, até ao final de 2024, uma capacidade
de produção máxima de 3800
toneladas de peixe em cativeiro, o que permitirá ao executivo um encaixe de cerca de
530 milhões de meticais em
receitas.
Para o efeito, deverão ser
investidos mais de 274 milhões de meticais para o aumento da produção, das actuais cerca de 2900 toneladas
para cerca 3800 por ano. As
acções irão incidir na criação
de 600 gaiolas com capacidade de 2950 toneladas de peixe
por ano e ainda 700 tanques
que vão resultar num incremento anual de cerca de 1200
toneladas.
O director Provincial da
Agricultura, Pecuária e Pescas
de Gaza, Dalilo Latifo, referiu
que com o volume do investimento em curso a província
poderá ter, nos próximos dois
anos, uma produção aceitável
para suportar as necessidades
locais.
“As projecções indicam
que com este volume de investimento as receitas fiscais
serão de 530 milhões. É um
investimento que vale a pena

Aquacultura em franco crescimento

fazer”, vaticinou.
Para este programa serão
privilegiados os privados, assim como associações que estejam interessadas em desenvolver aquacultura comercial.
A estratégia do executi-

vo inclui ainda a produção
de ração, facilidade de acesso
aos tanques, condições para
o acesso ao mercado e financiamento dos projectos nessa área, que ainda constitui
grande constrangimento para

o desenvolvimento da cadeia
de valor da aquacultura.
O actual potencial aquícola situa-se em 800 mil toneladas, das quais 730 mil toneladas de água doce e duas mil
toneladas do mar.

Falta de quadros
constrange o Executivo
A MOBILIDADE e transferência de quadros está a condicionar o funcionamento
da máquina administrativa do Conselho
Executivo Provincial de Gaza.
A governadora de Gaza, Margarida
Mapandzene Chongo, disse que o seu
Executivo tem sido penalizado pela saída massiva de quadros para instituições
de outros órgãos, a destacar Autoridade
Tributária, INSS, entre outras instituições públicas, facto que dificulta, em
grande medida, o atendimento das necessidades públicas.
Não menos importante, referiu, é a
questão da fuga massiva do pessoal da
Educação e Saúde para fora da província. Nestes dois sectores a situação é ainda mais grave, a julgar pelo número de
pedidos de transferência que chegam a

atingir cerca de 300, anualmente.
Segundo ela, a província enfrenta
um défice elevado de técnicos, situação
que preocupa as autoridades que tudo
fazem para inverter a realidade.
“A insuficiência de recursos humanos é uma realidade. Deparámo-nos
com situações de funcionários que pedem transferências para outras províncias e, a continuar assim nunca vamos
conseguir superar o défice porque o número de saídas é superior ao das admissões. A transferência é um direito, sim,
mas tem de haver limites, porque com
esta saída em massa se torna difícil promover o desenvolvimento da província
e melhorar a qualidade de vida da população ”, frisou.
Margarida Mapandzene disse que

esta situação podia ser contraposta com
a criação de condições para admissão de
pessoal, o que seria um alívio.
Criticou ainda o caso de funcionários
que forjam motivos para conseguirem
transferências.
Alguns chegam mesmo a “declarar
que os progenitores morreram, enquanto estes estão vivos. Outros inventam
doenças dos filhos. Isso cria um enorme
constrangimento no funcionamento do
Conselho Executivo Provincial”, lamentou.
Salientou ainda que os quadros devem ser baluartes do desenvolvimento
da província, tendo em conta que a actual conjuntura requer grande capacidade de comunicação e de troca de ideias
entre os funcionários administrativos.

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

FELEX MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com

Anabela Massingue
anmassingue@gmail.com

A interdependência
OS músicos, poucas vezes cantam trivialidades. O que idealizam e colocam no género lírico é,
muitas vezes, das mais puras verdades que até inspiram os que os ouvem. Algumas dessas verdades são dolorosas e causam emoções. Outras ajudam a entender o que nos rodeia, sobretudo
quando se está perante uma obra de intervenção social.
Hoje, veio-me o nome do saudoso Alberto Machavele, o trovador: O homem da canção
“Mpazamo wa xitsungo ni GOAM”, retratando uma falha generalizada do Gabinete de Organização de Abastecimento da Cidade de Maputo (GOAM), no processo de organização dos consumidores para a compra de produtos alimentares e não só, em plena crise dos anos oitenta.
Marcou a trajectória deste homem da canção moçambicana a célebre “wa deva” (está em
dívida), e o show feito pelos regressados da extinta República Democrática Alemã, com as suas
motorizadas MZ, que lhes colocou num status que chegou a abanar lares.
O Machavele era um exímio falante do Xitswa, uma das línguas locais da província de
Inhambane.
Como parte do vocabulário Xitswa se assemelha a um idioma originário do Tsonga que
entendo e falo, escuto com atenção e gosto as canções deste que foi o criador do grupo coral
“nkava vanga heti”.
Do seu vasto repertório, veio-me à memória o número que retratava a interdependência das
pessoas em relação ao que fazem na vida e que, no fim do dia, ninguém trabalha para si: todos
trabalhamos ou servimos uns aos outros, directa ou indirectamente e nem há dinheiro que fique
eternamente com o seu dono.
Tenho estado a observar esse fenómeno de interdependência, num dos pontos de maior mobilidade da cidade de Maputo, a zona baixa. São aos milhares as pessoas que nesta urbe buscam
o seu “ganha-pão” a cada dia que o sol nasce.
Para se fazerem à cidade, muitos recorrem ao transporte público para o qual têm que tirar
parte dos seus recursos e fazer subir a renda dos transportadores. Os que usam viaturas particulares, dividem o dinheiro com as gasolineiras, gestores de portagens que também o aplicam para
outras finalidades.
Antes de iniciarem a sua actividade, os condutores partilham o seu dinheiro com gestores
do espaço para parqueamento e controladores dos carros, uma vez que a segurança não é uma
garantia. Depois, havendo necessidade, dão parte desse dinheiro aos polidores de modo a terem
a viatura higienizada.
Na hora do almoço, quem não é fiel à sua lancheira procura restaurar-se para manter as suas
energias, quer em casas de pasto existentes em várias esquinas, quer recorrendo às confeiteiras
que, usando as suas viaturas, vão se constituindo em “restaurantes móveis”, vendendo comida.
Já que muitos vêm à cidade para o emprego informal, vendendo de agulha até ao computador,
a dado momento, devem tirar desse dinheiro para comer, pagar as dívidas contraídas à terceiros,
comprar mais produtos para a venda do dia seguinte, um xitique e uma infinidade de aplicações.
As cidades albergam tantas pessoas durante o dia, mesmo sem muitas condições para tanto.
Trabalhadores de lojas e da rua que não se querem sujeitar ao atentado ao pudor na hora das necessidades biológicas, tiram parte dos seus recursos para garantir o pagamento de casas de banho
públicas, onde existirem, garantindo o salário de quem faz a limpeza desses espaços.
O lixo retirado das casas de banho é depositado nos contentores, onde outros trabalhadores,
verdadeiros heróis anónimos, dão o seu destino final, em troca do salário que, em muitos casos,
vem das contribuições dos outros.
É caso para afirmar que todos trabalhamos, uns para os outros.

CÁ DA TERRA

Osvaldo Gêmo
osvaldoroque7103@gmail.com

O Lobolo do Zaqueu (Concl.)

FICHA TÉCNICA

MORREU ontem, às 20 horas, de uma congestão, o mendigo Zaqueu Saranga, como veio a se
saber da identificação encontrada num dos foros quase roto do sobretudo que o acompanhava, faz
longos meses.
Era um homem sórdido, com barba rija. 41 anos acabados de completar e muito por gozar.
Durante três anos dei-me com ele sem saber quantos anos tinha ou onde nascera. Apenas na hora da
sua morte é que dei de caras com a triste realidade.
Este é o Zaqueu que nas suas vestes encardidas e mal-cheirosas, continuava a cantar o seu amor
por Tina, sem, no entanto ser entendido. Para muitos não passava de um indigente que tinha escolhido o velho edifício como sua última morada.
É ali onde se abrigava, sobretudo nas noites de chuva e no banco do jardim de onde contava as
estrelas em dias de lua cheia. Nunca tomava banho e pedia pouco, apesar da sua condição.
Teria tido vida melhor se tivesse lobolado a Tina?- Ninguém sabe dizer.
A notícia da sua morte apareceu estampada no jornal com o título “morreu um indigente”. Teria
preferido que o tratassem por vagabundo, mas tanto faz, já não restava nada mesmo.
Ao vê-lo passar parecia carregado de um fardo de tudo- sabedoria, amor, ódio e muito sofrimento.
Costumava vê-lo a ler jornais que o Zé, do café da esquina, o passava.Também lia livros, reportagens, crónicas e poesias. O que eu não sabia é se ele entendia o que andavam por ali a escrever
sobre os jornalistas. Recordo-me apenas de o ouvir dizer, um dia desses, parecia estar a falar com o
Zé, que odiava jornalistas.
– Não acredito nos jornalistas. São uns mentirosos. Mentem para ganhar algum.
Esta parecia que me era dirigida. Será que ele terá me reconhecido?
Ainda tentei balbuciar algumas palavras, mas de pronto o Zé, que parecia ter ganho o coração
do vagabundo, tratou de me interromper.
- É inútil meu irmão...ele sempre diz isso.
Sentou-se num degrau da escada e comeu o que parecia frango e arroz que o dono do café da
esquina tinha lhe estendido.
A primeira vez que o vi foi junto ao mercado. Tinha um sobretudo preto, umas botas soviéticas
rotas. O cabelo à Bob Marley, há muito reclamava água e pente. Era um tipo alto, forte, bem parecido, apesar do seu olhar desconfiado. Com o tempo ele mudou, mais parecia para lá do que para cá.
Estava inteiramente dominado, escravizado pelo amor.
Achei-o original. Com o tempo, habituei-me àquela figura quase familiar. Soube do desaparecimento do homem da Tina, mas longe de imaginar que estivesse tão perto de mim e eu não sabia.
Definitivamente a Tina nunca mais iria casar com o seu Zaqueu. O tio Ernesto tinha razão. Não
se pode desafiar as tradições... os antepassados.
Certo dia socorri-lhe, algures, quando meninos da rua queriam-lhe assaltar. Isso valeu-me uma
valente repressão.
- Nunca te pedi nada porquê me incomodas? Eu me viro sozinho- disse taciturno.
- A tua vida é exemplar. Não mereces isso - tentei dizer.
Nesse instante recordei-me das palavras do Zé, que me tinha advertido da inutilidade de trocar
afecto com o nosso vagabundo.
E desde então nunca mais me aproximei, mas o acompanhava de longe. Já não me recordo de
quantas vezes fui à Polícia por ele, quando parecia em apuros e quantas o procurei quando não o via.
Ao saber da sua morte corri à casa mortuária, não fosse o seu corpo levado à vala comum.Não
era possível! Zaqueu jazia ali, desarrumado, no meio da tralha, como tinham sido os piores dias da
sua vida.
Enfim morreu. Mais ninguém disse da sua morte, senão aquele pequeno enredo publicado no
jornal. Afinal também tinha amigos entre os jornalistas que ele dizia odiar.
No foro do casaco, para além do BI, quase desbotado, uma carta dirigida à Tina.
- “Morri por amor. Fracassei contigo porque não fiz direito e fui castigado pelos espíritos.
Carreguei a minha cruz. Afinal, na vida tudo é inteiramente inútil”.
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Promovendo a escolha e os direitos
por meio da parceria global de PF2030
BÉRANGÈRE BOËLL*
EM Julho de 2022, exactamente 10 anos após o lançamento
da parceria original PF2020, que reuniu cerca de 130 parceiros - desde governos, membros da sociedade civil até
o sector privado - o Governo de Moçambique anunciou o
compromisso de aumentar o acesso aos serviços de planeamento familiar.
Dados estatísticos mostram que o planeamento familiar
salva vidas, dá autonomia a mulheres e raparigas e tem impacto económico, pois permite uma maior flexibilidade na
escolha de número de filhos e no espaçamento entre os nascimentos conforme a preferência individual.
Durante os últimos dez anos, Moçambique fez grande
progresso no cumprimento dos seus compromissos nacionais, atingindo o seu objectivo de aumentar a taxa de prevalência de contraceptivos, de cerca de 11% (2011, IDS) para
quase 35% (2020, projecções do PF2030).
No entanto, essa taxa é particularmente baixa quando
comparada com a de países da região da África Oriental e
Austral, que estão acima de 60% (Relatório sobre o Estado
da População Mundial 2022, UNFPA).
Em Moçambique, 23% de mulheres em idade fértil (1549 anos) têm ainda necessidades de planeamento familiar

(IMASIDA 2015). No entanto, se trabalharmos juntos, envolvendo todos os sectores, podemos eliminá-la até 2030.
Por exemplo, nos últimos cinco anos foram mobilizados
cerca de 56 milhões de dólares americanos, para garantir
que a necessidade dos métodos contraceptivos no país fosse eliminada. O UNFPA (Fundo das Nações Unidas para a
População) foi responsável pela aquisição de contraceptivos
em cerca de 40% deste valor.
O UNFPA também tem apoiado financeiramente e tecnicamente nas diferentes componentes: expansão de opções
de métodos de planeamento familiar disponíveis, provisão
de contraceptivos nas escolas e nas comunidades, capacitação de provedores de saúde em aconselhamento e oferta de
métodos contraceptivos, bem como na melhoria da logística
de consumíveis de planeamento familiar.
Apesar deste investimento, devemos manter o ímpeto
para o futuro.
A análise da lacuna financeira para os próximos dois
anos revela uma lacuna de sete milhões de dólares em média por ano. Se não se registar mudanças no panorama do
financiamento, a tendência da lacuna ao longo dos anos será
crescente. Este aumento irá ameaçar a tão almejada ambição de eliminar as necessidades de planeamento familiar em
Moçambique.

Mas, não o podemos fazer sozinhos.
Precisamos de um contínuo e renovado apoio ao investimento nacional e internacional para a prestação de assistência técnica ao programa de planeamento familiar, inclusive
de um sistema de gestão da cadeia logística de abastecimentos mais forte e eficiente.
Ao fazê-lo, podemos garantir que qualquer mulher, homem, rapariga e rapaz, incluindo os que vivem nas áreas
mais remotas de Moçambique possam exercer o seu direito humano, de acesso contínuo a serviços de planeamento
familiar, incluindo informação, aconselhamento e métodos
contraceptivos.
Além de fortalecer e exercer os direitos humanos, aumentar o acesso ao planeamento familiar é a coisa certa e
inteligente a fazer para a sociedade e o desenvolvimento
económico de Moçambique, pois espera-se que o país atinja
60 milhões de pessoas em 2050 (INE).
O organismo continua empenhado em trabalhar com o
Governo para fazer avançar o planeamento familiar e impulsionar o progresso para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em última análise, transformando assim a vida de mulheres, jovens e comunidades
para as gerações vindouras.
*Representante, UNFPA Moçambique

Parabéns, PRM!
VASCO BRUNO CAIFAZ MATUSSE
SE “o sucesso da segurança mede-se por aquilo que poderia
acontecer, mas não aconteceu” porque alguém fez algo para
impedir, então parabéns à Polícia da República de Moçambique!
As redes sociais e até alguma imprensa retrataram a agitação que se fez sentir no mês passado. E o assunto não era só os
quantitativos da Tabela Salarial Única (TSU) e todas nuances
em que desembocou. Quão boa nova, não chegou sozinha:
houve auspícios duma greve nacional.
Uma associação anónima, como se tal fosse possível, convocou os seus para uma greve geral. Literalmente pararia tudo
na já fragilizada produção e produtividade nacional. Ninguém
se mexeria: os professores não leccionariam, como se tivéssemos tempo de sobra para ensinar o “bê-à-bá” às crianças
depois das restrições impostas pela Covid-19; os escassos

médicos não iriam ao encontro dos doentes que em alguma
situação certamente dependem deles para a salvá-los ou esse
anónimo nunca precisou de intervenção médica urgente, porque em caso afirmativo saberia quão valioso é ter um, “precisamente no instante em que precisamos”; as “mamanas”
vendedeiras e outros informais que dependem de negócio
para que se faça fogo em casa, estariam lá, impotentes, contando chapas no desconforto do lar e sob o olhar “vermelho”
da criança que chora por não ter nada para comer. Tudo isso e
suas consequências óbvias, só porque os anónimos afiliados à
“Associação dos Grevistas” estariam de serviço!
Mas qual serviço? O de vandalizar lojas, saquear produtos
e destruir infra-estruturas públicas que amanhã precisaremos?
O de vandalizar e empobrecer cada vez mais aquele comerciante ou automobilista que diferentemente do ilegitimado
associado, não reclama parado, porque entendeu que a vida
está difícil para todos?

Então PARABÉNS PRM! Reconhecemos que despidos
das fardas fazem parte do povo e sentem os efeitos desse
custo de vida resultante de toda conjuntura macroeconómica, que aliás atinge e desgraça outras geografias, com a diferença destes outros entenderem que isso se resolve com trabalho e não escaramuças, conforme se pretendia entre nós.
Parabéns à PRM! por não ter perdido de vista a tarefa
decorrente da Constituição da República de Moçambique
que a este organismo assevera a obrigatoriedade de garantir
a lei e ordem, a salvaguarda da segurança de pessoas e bens,
a tranquilidade pública, o respeito pelo Estado de Direito
Democrático e a observância estrita dos direitos e liberdades
fundamentais dos cidadãos.
Parabéns à PRM! Combateram “o bom combate” e
vossas acções profiláticas e sem derramamento de sangue,
perante aquelas condições adversas, são dignas de hinos de
glória.

CARTAS
ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as
suas reflexões sobre temas da actualidade política, económica
e social. Os originais das cartas de opinião não devem ter mais
de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam de análise.
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CONSTRUÇÃO DE MINI-REDES

FUNAE adopta
paradigma amiga
do ambiente

O

FUNDO de Energia
(FUNAE) está a implementar um novo paradigma na execução
de mini-redes fotovoltaicas, destinadas à geração
e distribuição de energia eléctrica nas comunidades rurais.
A nova técnica consiste no
uso de uma central montada
pelo fabricante num contentor
de mercadoria, onde ficam as
baterias, inversores com um
sistema de gestão e monitoria,
incluindo todos os sistemas
auxiliares para o seu funcionamento.
Além de conferir maior
rapidez à construção, conclusão e colocação da mini-redes
em serviço, a nova abordagem constitui igualmente uma
abordagem amiga do ambiente.
A central, fabricada e pronta para usar, conecta-se ao gerador fotovoltaico na entrada e
à rede de distribuição na saída.
O FUNAE adoptou recentemente, a título experimental,
a abordagem na construção da
mini-rede do posto administrativo de Mapulanguene, distrito de Magude, província de
Maputo, que consistiu numa
central de 100 kWp, com uma
rede de distribuição de sete
quilómetros, à qual foram até
então ligadas 209 famílias. A
obra decorreu entre 2021 até
meados de 2022.
Em projectos antes executados pelo FUNAE usava-se
o modelo convencional, que
consistia na construção de um
edifício e colocação dos equipamentos.
Todavia, o modelo, segundo Nelso Bila, chefe da Divisão
de Sistemas Solares e Eólicos
no FUNAE, tem algumas desvantagens, na medida em que
leva muito tempo a desenvolver além da imobilidade da
infra-estrutura.
“Constatámos que levá-

ficação da infra-estrutura e o
tempo para a sua conclusão levaram, segundo Bila, à necessidade de identificar e encontrar
equipamentos mais compactos, porquanto a tecnologia das
energias fotovoltaicas continua
a evoluir e com tendências de
redução de preços.

Vantagens das baterias de lítio
DESTA feita, o FUNAE enveredou pelas
baterias de lítio que oferecem uma diversidade de vantagens, desde a densidade e eficiência energética, além de
um ciclo de vida muito mais longo, de
cerca de 20 anos, quando comparadas
às baterias de chumbo, cuja vida útil
varia entre oito e 10 anos.
“Ao contrário das baterias de
chumbo, as baterias de lítio não têm
riscos de derrames e, por conseguinte, não são prejudiciais ao ambiente. O
espaço ocupado por uma bateria de lítio é muito menor quando comparado
às de chumbo. Não têm necessidade
de manutenção”, sublinhou Bila.
A utilização das baterias de lítio,
na óptica da fonte, gera diversos ganhos para a concretização das metas do
FUNAE, desde o tempo de execução
dos projectos ao manuseamento dos
equipamentos da própria central. Mas
acima de tudo, um contributo à preservação ambiental.
Segundo Bila, a primeira mini-re-

cessidade de a instituição obedecer
às normas estabelecidas em relação
às questões ambientais”, ressaltou a
fonte. O painel solar, factor primário
na produção de energia fotovoltaica,
tem um tempo médio de vida estimado em 25 anos. No entanto, ao atingir
este tempo ele não pára de produzir a
energia, apenas reduz a potência máxima para a qual foi concebido, isto
é, baixa a eficiência na conversão da
energia fotovoltaica em energia eléctrica”.
Todavia, para efeitos de substituição de painéis danificados ou que
atingiram o tempo máximo de vida
útil, o FUNAE tem a fábrica na província de Maputo que intervém em
situações semelhantes.
O FUNAE é uma instituição pública cuja missão é promover maior
acesso à energia de forma sustentável
e racional, que contribua para o desenvolvimento económico e social do
país.

Elogiadas potencialidades
de pesquisa do INS

Central contentor

vamos muito tempo a desenvolver este tipo de projectos,
além da própria imobilidade
da infra-estrutura, nos casos em que a rede eléctrica
convencional chega ao local.
Ficávamos com um edifício

que basicamente já não tem
utilidade”, disse Bila, anotando que as primeiras centrais
usam baterias feitas de chumbo.
Mais ainda, factores como
os custos envolvidos na edi-

O INSTITUTO Nacional de Saúde (INS) tem uma abordagem
filosófica e única na medida em
que combina a saúde pública e
as pesquisas, facto que facilita as
suas políticas e programas.
Este posicionamento foi
defendido por Otto Chabikuli,
director de Saúde Global, População e Nutrição na Organização
Internacional FHI 360, numa
visita efectuada recentemente à
instituição.
Durante a visita, Chabikuli
elogiou as potencialidades dos
laboratórios de pesquisa do instituto. Na companhia do director-geral do INS, Ilesh Jani, Otto
Chabikuli conheceu as diversas
componentes do edifício e ficou
impressionado com os laboratórios de referência.
“Ao visitar as instalações do
INS fiquei muito impressionado
com tudo o que vi. Não esperava
isto. Na verdade, imaginava talvez uma estrutura rudimentar.
Estou surpreso com as potencialidades de pesquisa inovadoras e só me resta felicitar a liderança do instituto pelo trabalho
até aqui realizado”, sublinhou.
A Entomologia foi o primeiro ponto da visita. Neste
laboratório, o director do FHI

Laboratórios de pesquisas do INS

360 conheceu duas salas, uma
de insectos imaturos e outra
onde são testadas todas as redes mosquiteiras que chegam
ao país, avaliando-se o tempo
que o insecticida fica impreg-

Estudo avaliou os efeitos dos invertebrados na decomposição de detritos vegetais em ribeiros a nível global

detritos vegetais em ribeiros a
nível global.
A investigação analisou os
factores que controlam o papel
dos invertebrados no processo
de decomposição e envolveu
uma meta-análise técnica,
disse Verónica Ferreira, investigadora.
Deste modo, foram considerados 141 estudos que cumpriam
critérios específicos e contribuíram com 2.707 observações

em ribeiros não poluídos distribuídos principalmente pela
América do Norte e do Sul, Europa, Ásia Oriental e Oceânia.
Sobre a importância de
estudar estes processos, a investigadora realçou que os ribeiros constituem a maioria
das linhas de água numa bacia
hidrográfica.
“Eles recebem grande quantidade de detritos vegetais
produzidos pela vegetação cir-

cundante que sustentam, em
grande parte, as cadeias alimentares nestes ecossistemas
e também a jusante, incluindo
grandes rios e zonas costeiras”,
sublinhou.
Acrescentou que a decomposição de detritos vegetais é
um processo fundamental em
ribeiros, porque sustenta as cadeias alimentares aquáticas e é
parte integrante dos ciclos de
nutrientes e de carbono a nível
global.
O estudo verificou como a
presença de invertebrados estimula a decomposição de folhadas em média de 74 por cento.
A pesquisa mostrou ainda que
as características ambientais
como acidez da água, concentração de oxigénio, temperatura e propriedades da folha
são importantes para regular o
papel dos invertebrados na decomposição.
Face aos resultados obtidos,
os investigadores destacaram a
importância de se considerar os
invertebrados em modelos globais de decomposição de detritos vegetais em ribeiros, para
melhor descrever e antecipar
os fluxos de carbono a nível
global. (Lusa)

nado na rede, assim como o
intervalo que o mosquito leva
para morrer depois de entrar
em contacto com a rede.
Ilesh Jani informou que este
laboratório tem vindo a traba-

lhar com o Programa Nacional de Combate à Malária que,
além da colónia de mosquitos,
vai incluir outro tipo de insectos nos próximos tempos.
Outros laboratórios visi-

tados são os de Microbiologia,
Biologia Molecular e de Tuberculose. Durante as sessões de
apresentação, o visitante ficou
a saber que cada um deles usa
uma tecnologia de alta qualidade, com destaque para o Cobas 6800, utilizado na testagem
de Covid-19 e outros patógenos
como vírus do Papiloma Humano, Tuberculose e Hepatite
B.
Otto Chabikuli manifestou
o desejo de continuar a trabalhar com o INS em diferentes
programas de saúde, tais como
HIV, tuberculose e saúde materno-infantil.
A FHI 360 é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para melhorar a saúde e o
bem-estar das pessoas nos Estados Unidos da América (EUA)
e no mundo, tendo como áreas
de actuação a sociedade civil,
saúde, educação, nutrição,
pesquisa, tecnologia, juventude, comunicação e marketing social, o desenvolvimento
económico, meio ambiente e
género.

PUBLICIDADE

Alterações climáticas
afectam detritos vegetais

O EVENTUAL desaparecimento de pequenos animais
que vivem nas areias, pedras e
plantas aquáticas dos ribeiros,
face às alterações climáticas,
terá impacto nos ciclos dos
nutrientes e do carbono, alerta
um estudo internacional.
A pesquisa foi produzida por
uma equipa de 13 investigadores de sete países, que avaliaram os efeitos dos invertebrados na decomposição de

de edificada com recurso ao modelo de
central contentorizada, montada no
posto administrativo de Mapulanguene, está orçada em cerca de 80 milhões
de meticais.
O valor de aquisição no mercado
poderá, a breve trecho, baixar ainda
mais, segundo garantias da multinacional norte-americana Tesla, um dos
fabricantes de baterias usadas em sistemas contetorizados.
O armazenamento em sistemas de
energia fora da rede, constitui cerca
de 40 por cento do valor total da infra-estrutura.
Quanto ao destino dado às baterias
que sofrem algum dano ou avarias irreparáveis, a fonte afirmou que a instituição pública tem um contrato com
a Visaqua, uma empresa vocacionada
para a gestão de infra-estruturas e
serviços ambientais, que faz a recolha
e o devido tratamento.
“O FUNAE ostenta certificação de
qualidade e, por conta disso, há ne-
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ATRAVÉS DE UM CONCERTO

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Músico MindTigallo conta
história do afrobeat no país

PREVISÃO DE TEMPO
8 de Agosto de 2022

PEMBA
LICHINGA

24 /9

TETE

NAMPULA

32 /20

O

MÚSICO e produtor
moçambicano Ivan
Paulo Goba, mais conhecido por MindTigallo e considerado
pioneiro do afrobeat no país,
apresenta, na quarta-feira, o
concerto “Nova Onda africana”, no espaço 16Neto, cidade
de Maputo.
Esta será uma experiência
musical que narra a evolução
do afrobeat no país e o seu estado actual, trazendo histórias
de amor e superação vividas
no quotidiano a partir do seu
casamento com estilos musicais como reggae, dance hall,
R&b soul, pandza e o rap.
Também modelo e estilista, MindTigallo assinou, em
2019, um contracto de distribuição musical com a produtora nigeriana Plugg Records
e ganhou destaque em Moçambique com o lançamento
das músicas “Fine Boy” e “The
Vibe”.
Esteve na primeira posição
na iTunes Nigéria Top Chart
2020. E em Janeiro último,
lançou uma EP distribuída oficialmente pela Vidisco Portugal.
Este é o primeiro espectá-

culo de vários que acontecerão
no 16Neto este mês, cujas noites se caracterizarão pelo teatro e música, conforme indica
a sua agenda. Ainda no campo
musical, no dia 24, o rapper
e compositor moçambicano
Dércio Pinto Ferreira, mais
conhecido como Kenobi da
Kaia, realizará o espectáculo
“Espelho”.
O concerto carrega o nome
da sua sua última EP na qual
apresenta temas originais
abordando assuntos como
saúde mental, estigma e auto-estima.
E porque não só de música
se viverá, haverá teatro com
Nélia Gilberto e Paulo Lhamine a interpretarem, no dia 17,
o espectáculo “Entre Corpo
e Alma”, sob a encenação de
Ramadane Matusse.
A peça apresenta uma discussão sobre os clichés à volta
do corpo e da alma no entendimento religioso e étnico. O
projecto, explicou a curadoria,
resulta de uma pesquisa académica feita em 2017, no campo das expressões artísticas,
com objectivo de perceber o
significado e a simbologia que
o corpo humano carrega nas

MindTigallo é considerado pioneiro do afrobeat no país

diferentes religiões e etnias.
A agenda chegará ao fim
no dia 27 com teatro infantil,
que por sua natureza é o único
que não acontece à noite, mas
no período da manhã.
A proposta chama-se
“Sifa”, é encenada por Cesária Vuende e interpretada por
Amélia Massango, Dánio Pelembe e Edmilson Macamo.
Retrata o drama de uma
criança de 12 anos obrigada a
casar-se com um homem de
30 anos, mas esta, com a ajuda de amigos, foge e cria um
mundo de fantasia real onde
após viver vários sonhos repletos de alegrias, brincadeiras
e estudos, regressa à família e
muita coisa começa a mudar.
Mesmo assim, o Agosto do
16Neto começou recentemente com uma mostra de cinema
dinamizada por Cecília Mahumane, uma estudante de psicologia e fundadora da iniciativa “Chamanculo é Vida”.
Mahumane apresentou o
seu documentário “Perspectivas do Meu Gueto”, sobre o
contraste que existe na forma
como se olha para os bairros
periféricos, numa abordagem
artística e social.

Destina-se a galardoar, em
edição única, um inédito de
poesia de autor moçambicano
com ou sem obra publicada,
escrito em língua portuguesa.
Ferreira morreu vítima de
cancro pulmonar aos 37 anos
de idade a 30 de Junho de 1959.
A sua obra, publicada postumamente num único livro,
“Poemas” (1960), mereceu
elogios, tendo sido comparado
ao poeta português Fernando

Pessoa.
“Este prémio pretende
celebrar e evocar Reinaldo
Ferreira, também poeta de
Moçambique, da moçambicanidade, do amor e das denúncias sociais”, explicou a
organização, referindo que o
galardão também concorre
para a valorização da literatura
moçambicana.
O vencedor será conhecido
entre Outubro e Novembro.

Benjamin Dube em
“Época de Louvor”

O MÚSICO e bispo sul-africano Benjamin
Dube realizará uma “Época de Louvor” em
Maputo, que se resume em dois concertos,
na terça e quarta-feira, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano e
no Estádio Nacional do Zimpeto, respectivamente.
Para esta aventura, a primeira em Moçambique, o artista tem como convidados os
músicos moçambicanos de gospel Alfa Thulana, Edson Matavel, Mais Bênçãos, Zamane

Thomas, Jenny Adoradora, Bikiza, Lázaro
Sampaio, Brother Peter, Banda Pentecostal, Coral Tchatchus e Atija Monteiro, que se
juntam ao dinamarquês Bjørn Vidø.
Benjamin Dube, de 60 anos, alcançou
notoriedade no início dos anos 80 e ao longo
de décadas lançou vários álbuns que alcançaram o status de ouro e platina no ranking
da música sul-africana.
É também pastor líder do High Praise
Center em Voslorus, de Joanesburgo.

QUELIMANE

28 /15
CHIMOIO

26 /14
BEIRA

25 /16

VILANKULO

25 /17
INHAMBANE

26 /20
XAI-XAI

32 /17
MAPUTO

29 /17
MARÉS
PREIA-MAR - Às 06.30 horas,
às 18.23 com 3.10 e 3.20 metros,
respectivamente

BAIXA-MAR - Às 0.50 horas e
às 12.12, com 0.90 e 0.80 metros,
respectivamente

FASE DA LUA
Lua Cheia - Será 12 de Agosto de 2022 às 3:36 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Errar, superar, aprender e recomeçar”.
- Provérbio popular

05:40		HINO NACIONAL		
05:45		GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM LUCINDA - “AFRODANCE” 		

Morre comediante
Jô Soares
MORREU o apresentador,
actor, humorista e escritor Jô
Soares, na madrugada da última sexta-feira.
Estava internado, desde
28 de Julho, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para
tratar de uma pneumonia.
A confirmação da morte
foi feita pela ex-mulher, Flávia Pedra, numa postagem
no Instagram.
Longe da TV desde 2016,
Jô tornou-se famoso por
causa dos seus programas de
humor entre as décadas de
1970 e 1980, além de trabalho como apresentador. No

GOSPEL

29/18

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

Concurso de poesia
honra Reinaldo Ferreira
UM prémio de poesia em celebração do centenário de Reinaldo Ferreira, poeta português com toda a sua obra feita
em Moçambique, foi recentemente instituído pela Gala-Gala Edições.
Com um prémio pecuniário de 37 mil meticais, e a publicação da obra vencedora, até
Abril de 2023, o concurso tem
inscrições abertas até 25 de Setembro.

27/20

final de 1990, comandou o o
programa “Jô Soares Onze e
Meia”, na SBT e, a partir de
2000, o “Programa do Jô”, na
Globo.
Foi nesses programas que
realizou entrevistas antológicas algumas delas que se tornaram virais até hoje. Além
do próprio humor, a sua marca registada passou a ser frase
“Beijo do Gordo”, que usava
na hora de fechar cada edição
do talk-show.
Durante
esse
período como apresentador, sua
imagem na TV tornou-se tão
icónica que “virou” persona-

gem da Marvel. Numa edição
da revista Thunderbolts, desenhada pelo brasileiro Mike
Deodato, Jô Soares é retratado
em um programa dentro do
gibi falando sobre o super-grupo.
Só que, antes das conversas, Jô Soares já se tinha tornado ícone da comédia brasileira. Estreou na TV em 1956,
com “Praça da Alegria”, na
Record TV, e trabalhou tanto
como actor e como guionista. Em “Família Trapo”, por
exemplo, exerceu as duas
funções no seu último trabalho na emissora.

06:00		BOM DIA MOÇAMBIQUE		
DIRECTO
08:00		RODA VIVA: “DIREITO A SAÚDE”
REPETIÇÃO/INHAMBANE
08:30		DOMINGO FAMILIAR		
REPETIÇÃO
09:00		NOTÍCIAS		
09:05		ASAS: RESILIÊNCIA DAS MULHERES FACE ÀS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS
REPETIÇÃO
09:30		A HORA DO CTP - QUELIMANE:
“OGUMANA” 		
GRAVADO / QUELIMANE
10:00		NOTÍCIAS		
10:05		TUDO ÀS 10		
DIRECTO – 1.ª PARTE
11:00		NOTÍCIAS		
11:05		TUDO ÀS 10		
DIRECTO – 2.ª PARTE
12:00		NOTÍCIAS		
12:05		GRANDE ENTREVISTA: ISAC
CHANDE/PROVEDOR DE JUSTIÇA		
REPETIÇÃO
13:00		JORNAL DA TARDE 		
DIRECTO
14:00		A HORA DO CTP - INHAMBANE:
“INHAMBANE EM DIÁLOGO”		
DIRECTO - INHAMBANE
15:00		NOTÍCIAS		
15:05		JUNTOS À TARDE		
DIRECTO
16:00		NOTÍCIAS		
16:05		ENCONTROS DA MALTA		
DIRECTO
17:00		JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS		
DIRECTO
17:45		GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM LUCINDA - “AFRODANCE” 		
18:00		CHAT COM SHEILA IBRAIMO		
DIRECTO
19:00		SAÚDE E BEM-ESTAR		
PROGRAMA N.º 77
19:25		DESPORTO: ESTAMOS EM VILANKULO		
5.ª EDIÇÃO
19:50		PUB		
20:00		TELEJORNAL		
DIRECTO
21:00		FAN ZONE		
DIRECTO
22:00		DOMINGO FAMILIAR		
EPISÓDIO 12
22:30		DOCUMENTÁRIO: MÚSICAS DO
PARAÍSO 		
EPISÓDIO 01
23:00		3600 SEGUNDOS		
REPETIÇÃO
00:00		TUDO ÀS 10		
REPETIÇÃO
02:00		CHAT COM SHEILA IBRAIMO		
REPETIÇÃO
03:00		ENCONTROS DA MALTA		
REPETIÇÃO
04:00		JUNTOS À TARDE		
REPETIÇÃO
04:50		A HORA DO CTP - INHAMBANE:
“INHAMBANE EM DIÁLOGO”		
REPETIÇÃO
05:40		HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:00- NGOMA MOÇAMBIQUE- 2022
01:10- MÚSICA
02:10- GENTE DA NOSSA TERRA
03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO
03:40- MÚSICA
04:30- ENERGIA PARA TODOS
04:35- MÚSICA
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TODOS
08:15- INSS
08:20- O NOSSO PORTUGUÊS
08:25- MÚSICA
08:30- A CAMINHO DA FACIM
08:45- ENERGIA PARA TODOS
08:50- MÚSICA
09:30- REPORTAGEM SOBRE IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO
FÍSICO PARA A SAÚDE
10:10- MÚSICA
11:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS
11:10- MÚSICA
11:20- ENERGIA PARA TODOS
11:30- PARABÉNS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- MÚSICA
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- MÚSICA
15:10- CONSULTÓRIO JURÍDICO
15:30- MÚSICA
16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:30- MÚSICA
17:10- ECONOMIA PARA TODOS
17:15- COMPASSO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:15- MÚSICA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- CARTAS NA MESA
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10- É DESPORTO
23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL
23:10- O SENTIDO DAS PALAVRAS
23:15- INSS
23:20- MUSICA
23:30 – ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 , 21.00 HORAS
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VIRGÍLIA
BERNARDO NETO
ALEXANDRE
DOS SANTOS
MATABELE

NÉRCIA
MUIANGA

VIRGÍLIA
BERNARDA NETO
ALEXANDRE
DOS SANTOS
MATABELE

FALECEU
Os ex-estudantes da UFICS comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico
de NÉRCIA MUIANGA, esposa do seu ex-colega
Marcelino da Barca, ocorrido na África do Sul, no
dia 2/8/2022, cujo funeral se realizou no dia 5/8/2022,
no crematório do Cemitério de Lhanguene. Neste
momento de dor e consternação endereçam à família
enlutada as mais sentidas condolências. Que a sua
alma descanse em paz.

(Gila)
(1952-2022)

FALECEU
Seus alunos das turmas 7ª A, 7ª B, 7ª D (1976), 8ª
G (1977), 9ª A e 9ª B (1978) da Escola Comercial
de Maputo comunicam com indescritível mágoa
e consternação o falecimento da sua professora,
directora de turma, conselheira e mãe espiritual,
VIRGÍLIA BERNARDO NETO ALEXANDRE DOS
SANTOS MATABELE (mãe Gila), ocorrido no dia
6/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza
amanhã, terça-feira, dia 9/8/2022, pelas 11.00 horas,
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de missa
de corpo presente, pelas 8.30 horas, na Sé Catedral.
À família enlutada endereçam os mais profundos
sentimentos de pesar. Muito obrigado por ter nos
dado tanto de ti. Seremos sempre, os teus alunos.
Descansa em paz, Gila.					
9033

ISABEL BILA
CHICHAVA
FALECEU

FALECEU
Seu esposo António Matabele, filhos Paulo e
Tatyana Matabele, nora Marcela da Costa, genro
Jeremias Nuvunga, netos Kwame, Kauã, Kayo
Matabele e neta Sarah Nuvunga comunicam
com imensa tristeza e dor o desaparecimento
físico do seu ente querido VIRGÍLIA BERNARDA
NETO ALEXANDRE DOS SANTOS MATABELE,
ocorrido no sábado, dia 6/8/2022, cujo funeral se
realiza amanhã, terça-feira, dia 9/8/2022, pelas
11.00 horas, no Cemitério São José de Lhanguene, antecedido de missa de corpo presente,
pelas 8.30 horas, na Sé Catedral. Amamos-te,
Gila. Paz à tua alma.
7015

7025

ANA BEATRIZ
CHIHAU
FALECEU

A Direcção, docentes, CTA e estudantes da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da
Universidade Eduardo Mondlane comunicam com
profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico da sua colega, Srª ANA BEATRIZ CHIHAU,
ocorrido no dia 4/8/2022, a caminho do hospital,
cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia
8/8/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Campoane, em Boane, antecedidas de velório, pelas
9.00 horas, na sua residência, no Bairro Campoane,
em Boane. À família enlutada apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
7010

VIRGÍLIA BERNARDO
NETO ALEXANDRE DOS
SANTOS MATABELE

HADIJA SUFIANA
MANGUEZE

FALECEU

(6 meses de eterna saudade)

(Gila)

Seus filhos José, Francisco, João, Judite,
Sandra, Carlos, Domingos, Antoninho,
Félix e Salomão, noras, netos e bisnetos comunicam com profunda dor
e consternação o falecimento do seu
ente querido ISABEL BILA CHICHAVA,
ocorrido no dia 7/8/2022, no Hospital
Provincial de Xai-Xai, vítima de doença,
cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 9/8/2022, pelas 10.00 horas,
no cemitério da família, em Nuvunguene (3 de Fevereiro), distrito de Limpopo,
Gaza. Descanse em paz, mamã Isabel.
7018/7019/7020

ISABEL BILA
CHICHAVA
FALECEU
Foi com profunda dor que a família
ESCOPIL recebeu a notícia do desaparecimento físico da Srª. ISABEL BILA CHICHAVA, mãe do sócio José António
da Conceição Chichava, ocorrido no dia 7/8/2022,
no Hospital Provincial de Xai-Xai, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia
9/8/2022, pelas 10.00 horas, no cemitério da família,
em Nuvunguene (3 de Fevereiro), distrito de Limpopo, Gaza. À família Chichava, endereça os maiores
sentimentos de pesar. Paz à sua alma.
7017

Felisberto Ferrão e Esperança Bias,
Márcia, Jéssica e Euler comunicam
com profunda tristeza o falecimento da sua comadre,
amiga e madrinha VIRGÍLIA BERNARDO NETO ALEXANDRE DOS SANTOS MATABELE, ocorrido no dia 6/8/2022,
na África do Sul, vitima de doença, cujo funeral se realiza
amanhã, terça-feira, dia 9/8/2022, pelas 11.00 horas, no
Cemitério São José de Lhanguene, precedido de missa
de corpo presente, às 8.30 horas, na Sé Catedral. Ao
compadre António Matabele e aos filhos Paulo e Tatiana,
endereçam profundos sentimentos de pesar. Que a sua
alma descanse em paz.

VIRGÍLIA BERNARDO
NETO ALEXANDRE DOS
SANTOS MATABELE

Passam hoje 6 meses que o destino nos privou de
ti. Teu marido Jorge Mangueze, filhos Tatiana, Karina, Abdul, Gizela, Lulú, Yuran, Yara, Jamil e netos
te recordam com muita saudade. Tenha o eterno
descanso.
7021

ETELVINA PACHECO
CHITSEMBE
FALECEU
Seus filhos Martinho (em memória), Lúcia,
Celeste, Silvério, Etelvina, Vicentinho,
Silvino, Justino, Sónia e Julitos, genros,
netos e demais familiares comunicam com profunda dor
o desaparecimento físico da vovó ETELVINA PACHECO
CHITSEMBE, ocorrido no dia 6/8/2022, em Xai-Xai, cujo
velório se realiza amanhã, dia 9/8/2022, pelas 8.00 horas, na
Igreja Santo Ambrósio de Inhamissa, seguido de funeral em
Mangudzi, distrito de Manjacaze.
PUBLICIDADE

(Gila)

FALECEU
(1952-2022)

Seus irmãos Helena, Alexandrina, Flávia e Ana Paula, cunhados Joaquim Monteiro e Eduardo
Fernando, sobrinhos, netos e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido VIRGÍLIA BERNARDA NETO ALEXANDRE DOS SANTOS MATABELE, ocorrido
no sábado, dia 6/8/2022, cujo funeral se realiza amanhã,
terça-feira, dia 9/8/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério
São José de Lhanguene, antecedido de missa de corpo
presente, pelas 8.30 horas, na Sé Catedral. Amamos-te,
Gila. Paz à tua alma.
7015

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

VIRGÍLIA BERNARDO NETO
DOS SANTOS MATABELE
(Gila)

FALECEU

Seus primos Beatriz (Nina), Héber (Bebiba), Elsa, Belmira (Nininha),
Luísa (Luisinha), Emanuel e respectivos cônjuges comunicam com
profundo pesar o passamento de VIRGÍLIA BERNARDO NETO DOS SANTOS MATABELE
(Gila), ocorrido no sábado, dia 6/8/2022, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia
9/8/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério São José de Lhanguene, precedido de missa
de corpo presente, pelas 8.30 horas, na Sé Catedral. Paz à sua alma.		
7016
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

ARRENDA-SE

CASA tipo 2, na Malhangalene, com
cozinha moderna, 3 ar-condicionados,
2 termoacumuladores, fogão e forno
imbutidos, num R/C, garagem para 2
carros, vende-se por 5 000 000,00. Contacto: 84-4456072 ou 84-5181186, sem
intermediários.			

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

6813

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

MORADIA tipo 5, com jardim e piscina,
na Sommerschield 1; apartamento duplex, com vista para o mar, na Polana;
instalações com 5800m², em Beluluane
(Mozal); apartamento com vista para o
mar, na Av. Fred. Engels; geminada, 1º
andar, na Av. A. Cabral; moradias novas,
num condomínio fechado, vendem-se.
Contacto: 82-4795100 ou 84-4075915.
6953

VIVENDA de luxo, tipo 2, com suite, cozinha moderna e dependência, no Bairro
de Malhazine, à beira da estrada, vendese por 2 600 000,00MT e duas lojas bem
espaçosas, cada a 1 700 000,00MT.
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019,
Imbondeiro.
6930

FLAT tipo 3, num 1º andar, climatizada,
com cozinha moderna, prédio pequeno,
na Malhangalene, Praceta Mbombi,
vende-se por 4 500 000,00MT; flat tipo
3, num 3º andar e último, com 2wc, 3
varandas, parque para 2 viaturas, no B.
Central, próximo à Escola de Condução
ETPM por 7 500 000,00MT. Contacto:
86-6020282, Edson.
6940

VIVENDA independente, tipo 5, com
4 suites, 2 salas, cozinha americana
grande, escritório, piscina, jardim, dependência completa, parqueamento
para 7 carros, com área de 1400m², bem
localizada, na Sommerschield, próximo
da Embaixada da França, zona nobre,
vende-se. Contacto: 84-6018957 ou
87-6018959.
7013

FLAT tipo 3, com suite, 2wc, cozinha
americana e garagem, num prédio
pequeno, na Sommerschield, próximo
da Igreja Santo António da Polana; flat
tipo 4, num 1º andar, com 2 suites, 2wc,
cozinha grande e garagem para 2 carros,
no B. Central, vendem-se. Contacto: 846018957 ou 87-6018959.
7013

FLAT tipo 2, num 5º andar, parque para
2 viaturas, no B. Central, vende-se por 35
000 000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar,
na Malhangalene por 4 500 000,00MT; flat
tipo 3, num 2º andar, com garagem fechada, no B. Central por 8 000 000,00MT; flat
tipo 3, com 3wc, cozinha moderna, no B.
Central por 6 000 000,00MT. Contacto:
7012
87-4277003 ou 82-1387740.

MORADIA familiar, ideal para embaixadas ou ONG's, no Condomínio
Miramar; loja com 124m², na baixa
da cidade; apartamento tipo 3, com
suite, na Ponta Vermelha; apartamento com vista para o mar, na Polana,
arrendam-se. Contacto: 82-4795100,
84-4075915 ou 86-4670073.
6953

INSTALAÇÕES para restaurante, com
e sem equipamento, espaço interior e
exterior, prontas a usar, no Alto Maé, na
Av. Tanzania, nº 114, R/C, arrendam-se.
Contacto: 84-6948857, Hamina ou 821368026, Hermínia.
6889

COWORK/escritórios partilhados: gabinetes arrendam-se por 15
000,00MT; mesas de trabalho por 8
500,00MT; sala para reuniões, restaurantes, cabeleireiros e festas, tudo
negociável. Grátis: internet, recepção,
limpeza, água e luz. Transversal à
Mao Tsé-Tung, na R. da Justiça. Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou
87-8945040.		 6858

PRECISA-SE
HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, vivendas, apartamentos, fábricas,
armazéns, projectos e/ou outros tipos
de imóveis comerciais ou habitacionais, precisam-se para comprar,
vender ou arrendar. Contacto: Agência
Imobiliária O. Mz, Facebook: organizersmz, 84-5171252, 82-8945040,
Email: comercial@organizersmz.com
6858

EMPRESA privada precisa para vender e arrendar, em tempo recorde, flat,
apartamento, vivenda, geminada, duplex, moradia, ruína, loja e armazéns,
nos bairros do Alto Maé, B. Central,
Polana, Coop, Sommerschield, Triunfo
e Malhangalene. Contacto: 86-6020282
ou 84-0140351, Edson.
6940

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros Sommerschield, Polana, Coop, Central,
Malhangalene ou Alto Maé, precisa-se
com muita urgência para comprar, pagamento cash, de 3 000 000,00MT a 45
000 000,00MT. NB: Se for mais, podese negociar. Contacto: 84-6018957 ou
87-6018959.
7014

TRESPASSA-SE
DOIS (2) terrenos: 1 de 50x50m e
outro de 60x30m, em Muntanhana,
trespassa-se. Contacto: 84-7278453
ou 86-2278453.

VIATURAS
MAHINDRA Scorpio, ano 2017, cabina
dupla, 4x4, manual, com 55 600km,
vende-se por 900 000,00MT; Mazda
Axela Sport, ano 2010, automático, com
44 100km por 400 000,00MT. Contacto:
84-2194528.
7007

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.
Use:

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz

Internet

(ebanking)

*Termos e condições aplicáveis

7011
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LIGA DOS CAMPEÕES FEMININOS

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

“Canarinhas”
goleadas na estreia

O

COSTA do Sol entrou
com pé esquerdo nas
Liga dos Campeões
Africanos em futebol
feminino, ao perder
com as sul-africanas do Mamelodi Sundowns, por 1-8,
em jogo da primeira jornada do
Grupo “A” das eliminatórias da
região da COSAFA que decorrem, em Durban, África do Sul.
No Estádio Sugar Ray Xulu,
nos arredores de Durban, a
equipa moçambicana não
aguentou a pressão das “canarinhas” sul-africanas, e cedo
já estava a sofrer uma rajada de
golos.
O Costa do Sol só fez o tento de honra já perto do fim, um
golo anotado pela internacional
moçambicana Ninica, recém-regressada do futebol swati.
Entretanto, a equipa moçambicana volta a entrar em
competição na quinta-feira,
defrontando o Double Action
Ladies, do Botswana, naquele que será o segundo e último
desafio da fase de grupos.
O outro grupo “A” é composto por Green Buffaloes
(Zâmbia), Young Buffaloes (Eswatini) e Olympique de Moroni
(Comores).
Os dois primeiros classificados de cada grupo qualifi-

Ninica, que controla a bola sobre duas adversárias, foi a marcadora do golo de honra das “canarinhas”

cam-se para as meias-finais,
em que jogarão no sistema
cruzado para o acesso à final,

enquanto os terceiros classificados são automaticamente
eliminados.

Recorde-se que somente
o vencedor desta fase é que se
apura para a próxima fase, a ser

disputada em Marrocos. Em
2021, a fase final foi disputada
no Cairo, capital do Egipto.

Royal vence com
Dominguez em campo
O ROYAL AM, de Dominguez,
entrou a vencer na Premier
Soccer League (PSL), edição
2022-2023, o Kaizer Chiefs,
por 1-0, com o único golo a
ser marcado pelo defesa central brasileiro, Ricardo Nascimento, logo aos dois minutos.
Dominguez, que na época
passada só realizou oito jogos
na PSL, começou no banco,
mas entrou aos 77 minutos
para o lugar de Ndlovu, o que
pode ser um bom indicador
para o capitão dos “Mambas”.
O campeão Mamelodi
Sundowns, o Royal AM, Richards Bay e Orlando Pirates são as equipas que sábado
triunfaram no arranque da
maior prova do futebol sul-africano.
“MADEIRENSES”
EM DIA DE MÁ MEMÓRIA
Os futebolistas moçambicanos, nomeadamente Zainadine Jr., Clésio e Witi, por sinal
todos eles a jogarem em equipas da Ilha da Madeira, tiveram
uma estreia para esquecer nas
respectivas ligas.
O Marítimo, com Zainadine
a titular, e Clésio a não sair do
banco de suplentes, foi goleado, 5-1, no confronto diante
do campeão FC Porto a contar
para a primeira jornada da I Liga
portuguesa. Na primeira parte,
os maritimistas já perdiam, por
3-0.
Já Witi começou o jogo no
banco, entrou aos 58 minutos,
mas acabou expulso aos 85 por

Dominguez volta a ser aposta no Royal da África do Sul

acumulação de cartões amarelos. Foi realmente um sábado
de má memória para o internacional moçambicano, visto
que o Nacional perdeu em casa
diante do Tondela, por 1-0,
na ronda inaugural da II Liga.
Aliás, Witi tinha sido lançado
com o claro objectivo de dar
maior pendor ofensivo à turma
da Madeira, uma aposta falhada do técnico português, Filipe
Cândido.
BORDÉUS GOLEIA
AINDA SEM MEXER
O Bordéus, ainda com

Mexer fora dos planos do
treinador francês, David
Guion, alcançou a primeira vitória na II Liga francesa,
batendo o Rodez Aveyron FC,
por 3-0.
Na primeira jornada, os
“girondinos” tinham empatado em casa com o Valenciennes a zero, passando,
deste modo, a somar quatro
pontos.
O Bordéus tem como
meta regressar à I Liga, após
ter sido despromovido na
temporada passada.

LIGAS EUROPEIAS

City entra à campeão, United frustrado em casa
O MANCHESTER City entrou
de forma categórica na edição-2022/23 da Liga inglesa, ao
triunfar na visita ao West Ham
(2-0), enquanto o seu rival
da cidade, o Man. United saiu
derrotado na estreia do técnico
Ten Hag, numa ronda em que
o Liverpool não foi além de um
empate.
Num jogo completamente
dominado pelo City, foi Erling
Haaland a ser a grande figura.
Em estreia na Premier League,
o avançado norueguês apresentou-se aos relvados ingleses
com um bis (35’ gp e 65’), selando a vitória dos comandados de Pep Guardiola.
Um triunfo simbólico para
arrancar a época, já que o Manchester City não vencia no
Olímpico de Londres há duas
temporadas.
Em Old Trafford, no jogo
que marcou a estreia oficial de
Ten Hag no comando técnico
do Man. United, o Brighton fez
história ao conquistar a primeira vitória (2-1) em casa dos
“red devils”.
Os “red devils” não esconderam o nervosismo, apesar das estatísticas mostrarem
mais posse de bola, com os seagulls desinibidos, colocando
problemas a De Gea desde os
primeiros minutos.
A vantagem chegou à passagem da meia hora, com a
defesa do United a “dormir”:
jogada rápida, com Wellbeck a
ir à linha de fundo enviar a bola
para a área, que rolou rasteira
diante da baliza, e Gross, ao segundo poste, a meter o pé.
Volvido nove minutos,
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Gross aproveitou da melhor
forma a defesa incompleta de
David de Gea, após remate de
March, para bisar.
O Man. United ganhou
mais caudal ofensivo com a entrada do Ronaldo e, num lance
confuso, com Diogo Dalot e o
guarda-redes Robert Sánchez,
Mac Allister acabou por marcar
na própria baliza. Até ao apito
final a equipa de Manchester
pressionou, Rashford teve duas
perdidas incríveis e viu o Brighton escrever um novo capítulo no livro da sua história.
O Chelsea foi a Goodison Park bater o Everton, por
1-0. O único golo da partida
foi marcado por Jorginho, de
grande penalidade, assinalada
ao nono minuto de compensação da primeira parte (o jogo
esteve interrompido devido a
lesão de Ben Godfrey).
Já o Liverpool empatou (22) na visita ao reduto do Fulham, equipa que acabou de
subir para a primeira divisão.
O sérvio Aleksandar Mitrovic colocou os anfitriões em
vantagem duas vezes, mas os
“reds” buscaram o empate
com o uruguaio Darwin Núñez
e o egípcio Mohamed Salah. O
Fulham controlou os primeiros
minutos do jogo e criou algumas jogadas de perigo. Aos 32
do primeiro tempo, o holandês
Kenny Tete cruzou na área e
Mitrovic subiu de cabeça para
abrir o placar.
Na segunda etapa, Núñez
empatou para o Liverpool aos
19 minutos, mas aos 27 o atacante sérvio do Fulham sofreu
penalte do defesa Van Dijk, que

ele mesmo cobrou para colocar
a equipa caseira mais uma vez
em vantagem.
Aos 35, Salah fez o segundo
do Liverpool, que ainda teve
a chance de marcar o golo da
vitória num remate de fora da
área de Henderson, que explodiu no travessão.
O Nottingham Forest, que
voltou à primeira divisão depois de 23 anos, foi derrotado
pelo Newcastle por 2 -0, mesmo placard da vitória do Bournemouth sobre o Aston Villa.
Em Elland Road, o Leeds
bateu por 2 -1 o Wolverhampton, que tinha saído na frente
mas acabou sofrendo reviravolta
As restantes partidas da
Premier League fornceram os
seguintes resultados: Crystal
Palace perdeu com Arsenal
(0-2), o Tottenham goleou o
Southampton (4-1), o Bournemouth venceu o Aston Villa (20), o Leicester empatou com
Brentford (2-2).
FRANÇA
Com dois golos de Messi
e um golo de Neymar, o Paris
Saint-Germain goleou o Clermont-Ferrand por 5-0, na primeira ronda da Liga Francesa.
O atacante brasileiro abriu
o placard aos nove minutos
com um remate cruzado que
não deu hipóteses de defesa ao
guarda-redes.
Ainda no primeiro tempo, o
PSG chegou ao 3-0 com Hakimi e Marquinhos. Na segunda
parte, Messi fechou a goleada
balançando por duas vezes.
Na ausência de Mbappé,
lesionado, Neymar foi também

destaque da equipa parisiense,
com um golo e três assistências
na partida.
Quem também estreou
no campeonato com vitória
foi o Mónaco, que bateu o Estrasburgo por 2-1. Os golos da
turma do Principado foram
marcados por Krépin Diatta e
Sofiane Diop, enquanto Habib
Diallo reduziu para os donos da
casa.
ALEMANHA
O Bayern de Munique iniciou a defesa do título germânico com uma goleada no

Nico Schlotterbeck à sua estreia
na Bundesliga com uma camisa
do Dortmund.
Gerardo Seoane expressou
a sua insatisfação com a derrota
na taça em Elversberg com cinco mudanças no onze inicial. A
nova contratação Adam Hlozek
começou no banco de suplentes. Karim Bellarabi e Jeremie
Frimpong voltaram ao onze
inicial depois de muito tempo.
Ambas as equipas começaram a temporada com altos
padrões e queriam dar o exemplo desde o início. No estádio

lotado, o Leverkusen começou
o jogo com mais vigor e forçou
o Dortmund a cometer erros.
Para piorar a situação, Gerardo Seoane teve de fazer uma
substituição forçada: Charles
Aranguiz entrou no lugar do
lesionado Robert Andrich (13’).
O treinador do Dortmund também teve de fazer uma mudança precoce, já que Adeyemi saiu
de maca aos 23 minutos e Thorgan Hazard o substituiu.
No final, o Dortmund conseguiu respirar fundo e garantiu três pontos importantes em

Pavard (11), Mané (29) e Gnabry
(43) fizeram os restantes golos
da equipa bávara, enquanto,
pelo meio, o francês Kolo Munai reduziu para o Eintracht,
aos 64.
O seu rival, Borussia Dortmund, venceu ao Bayer 04 Leverkusen, por 1-0, com Marco
Reus (10´) a marcar o único
tento do encontro que termi-

nou com Lukas Hradecky a ver
cartão vermelho (90 +2).
Edin Terzic fez apenas uma
mudança na equipa titular, que
foi bem sucedido na Taça de
Munique 1860, há uma semana
- Mats Hummels entrou para o
lugar de Niklas Süle, que sofreu
uma lesão na coxa. Além disso,
Karim Adeyemi chegou ao seu
primeiro jogo da Bundesliga,

Halland bisou na vitória do City.

campo do Eintracht Frankfurt,
por 6-1, com o jovem avançado
Jamal Musiala em destaque, ao
assinar um ‘bis’.
O jogador de 19 anos marcou aos 35 e 85 minutos, num
encontro que a formação de
Munique, vencedora das últimas 10 edições da Bundesliga,
já ganhava ao intervalo por 5-0.
Kimmich (cinco minutos),

um jogo muito disputado. O
Leverkusen esteve muitas vezes perto do empate, mas falhou várias vezes o 1-1.
PORTUGAL
O FC Porto teve uma entrada a campeão na edição
2022-2023 da Liga Portuguesa,
ao impor uma goleada por 5-1
ao Marítimo, de Zainadine Jr. e
Clésio, colocando um ponto de
ordem na corrida para o título.
Durante a primeira dúzia
de minutos, o jogo foi do Marítimo e, ao longo desse período,
o início da defesa do título foi
problemático para o FC Porto.
Porém, a primeira (de muitas)
displicência madeirense não
teve perdão por parte dos “dragões” e, a partir daí, o filme do
jogo foi outro. Perante um Marítimo que se ficou pelas boas
intenções, o FC Porto entrou na
I Liga 2022/23 com uma exibição segura e uma goleada, num
jogo onde Taremi (12’ e 42’),
Evanilson (40’), Marcano (68’)
e Toni Martinez (77’) fizeram os
golos, Winck reduziu perto do
final.
Uma semana depois de
conquistar a Supertaça sem
qualquer tipo de sobressaltos,
Sérgio Conceição voltou a não
contar com Otávio (cumpriu
castigo) e, sem surpresa, manteve quase tudo na mesma.
Em relação à primeira partida
em Aveiro, contra o Tondela, a
única novidade foi o regresso
de Diogo Costa à baliza. Com
Marcano a manter o lugar ao
lado de Pepe (David Carmo
estava castigado) e Grujic a
confirmar-se como o par de
preferência para Uribe, a exi-

bição positiva de Danny Loader
na Supertaça foi premiada com
nova titularidade.
Com uma pré-temporada
positiva (nenhuma derrota em
oito jogos), o Marítimo apresentou-se no Dragão com os
mais recentes reforços (Moreno
e Ramírez) no banco, mostrando audácia. A equipa de Vasco
Seabra entrou em campo sem
amarras defensivas, procurando fazer um futebol positivo.
Apostando preferencialmente a atacar pelo lado de
Zaidu, o Marítimo conseguiu
nos primeiros minutos retirar
a bola ao FC Porto e, com um
futebol de posse, precisou de
pouco mais de 120 segundos
para assustar: Xadas utilizou o
principal trunfo (pé esquerdo)
para ficar perto do golo, a bola
raspou na barra.
Entretanto, no jogo inaugural da prova, o Benfica cilindrou Arouca por 4-0, com
golos de Rafa (bis), Gilberto e
Enzo Fernández, na noite de
sexta-feira, na Luz.
Perante quase 54 mil espectadores, o Benfica entrou
muito forte no jogo e aos oito
minutos o lateral Gilberto ao
estilo de um ponta de lança
abriu caminho para o triunfo.
Os instantes finais da primeira parte tiveram diversas incidências. Aos 43’ Rafa aumenta
a vantagem e aos 45+2’ Quaresma, defesa do Arouca, viu o
cartão vermelho directo. Antes
do regresso aos balneários novo
golo das águias, agora por intermédio de Enzo Fernández.
O último golo foi de Rafa e surgiu aos aos 86 minutos’.
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O contexto da luta pelo
título, a Black Bulls,
campeã, é que se pode
considerar vencedora
da sétima jornada do
Moçambola-2022, prova que
regressou no fim-de-semana,
mais de um mês depois devido
aos compromissos da Selecção
Nacional. É que os “touros”
foram à Matola C bater a Liga
Desportiva de Maputo por 1-0,
ganhando dois pontos ao líder

mando ao pelotão da frente,
somando agora 12 pontos, em
quarto lugar. O resultado mais
desnivelado da ronda foi conseguido pelo Ferroviário de
Maputo, que foi a Nacala golear
o seu homónimo local por 3-0.
É, até ao momento, a melhor
exibição dos “locomotivas” da
capital do país, que com esse
triunfo pularam para o quinto lugar, agora com 11 pontos.
Quem também não deixou os

União Desportiva do Songo e ao
Costa do Sol, que empataram a
uma bola na tarde de sábado,
naquele que foi o jogo de cartaz
da jornada.
Os “hidroeléctricos” lideram com 19 pontos, mais
quatro que os “canarinhos” e
mais cinco que o Ferroviário
de Nampula, que recebeu e
bateu e o Incomáti por 2-1, na
tarde de sábado. A Black Bulls,
de pé coxinho, vai-se aproxi-

tchedje, com as derrotas do
fim-de-semana, continuam a
ocupar os três últimos lugares.
A próxima jornada é a oitava,
sendo de destacar o escaldante Ferroviário da Beira-Costa
do Sol. Os restantes embates
são ABB-Ferroviário de Nacala,
Incomáti-Matchedje, UD Songo-Ferroviário de Lichinga, AD
Vilankulo-Liga e Ferroviário de
Maputo-Ferroviário de Nampula, este último um clássico.

seus créditos em mãos alheias
foi o Ferroviário da Beira, que
foi a Quelimane derrotar o Matchedje de Mocuba por 2-0,
agravando a já delicada situação dos “militares” na prova,
que teimosamente continuam
no último posto com apenas
um ponto. O Ferroviário de
Lichinga recebeu e venceu a
AD Vilankulo por 2-1, fixando-se em sexto lugar. Liga
Desportiva, Incomáti e Ma-

Jaime Machel

Songo travado
campeão ganha terreno

Nené quebra o gelo

Jaime Machel

SALVADOR
NHANTUMBO

Nené festeja o único golo que deu vitória à Black Bulls

quele lance em que o atacante
Keyns se antecipou ao guarda-redes Ivan, mas não em condições de se fazer ao lance com
perfeição e a bola saiu desenquadrada com a baliza. A abertura da Liga permitiu à ABB
jogar em melhores condições,
já que esta é a sua característica
peculiar. Imprimiu velocida-

entradas perigosas da Liga que
resultaram em lances de bola
parada.
A segunda parte arranca
com uma Liga a abrir-se e a
jogar abertamente ao ataque,
mas com muitas cautelas defensivas. Isso permitiu-lhe
ganhar algum fôlego e teve a
oportunidade de marcar na-

COSTA DO SOL, 1 – UD SONGO, 1

Grande propaganda
de futebol

LIGA DESPORTIVA, 0- ABB, 1

A BLACK Bulls foi, no cômputo
geral, a equipa mais produtiva
e conseguiu, na sequência disso, chegar vezes sem conta ao
último reduto da Liga. Porém,
não conseguiu traduzir em golos as oportunidades criadas e o
motivo foi o fraco atrevimento no capítulo da finalização,
sobretudo na primeira parte,
em que esteve por várias vezes próxima da baliza de Jonas.
Teve até alguns lances de bola
parada desperdiçadas.
Se a ABB se destacava na
circulação de bola e era flexível nas demarcações que lhes
davam espaço de manobras
ofensivas, faltou-lhe, porém,
alguma visão com a baliza nesse período. Vejamos só: Mark
e Melque atrapalharam-se em
vantagem sobre os defesas em
jogada de contra-ataque e, finalmente, o segundo foi estorvado quando demoradamente
procurava ângulo para atirar.
Antes havia desperdiçado vários livres. Nesta fase, a Liga
limitou-se a acompanhar o
adversário, sem alternativas
ofensivas e bem retraída na sua
defesa. A dado momento jogou
com três centrais por temer o
pior.
O árbitro da partida pecou
por não sancionar algumas

Cremildo sob pressão de Muzaza

de e obrigou a Liga a cometer
faltas que resultaram em mais
lances de bola parada. Num
deles, o “central” Thauzene
atirou para a defesa incompleta de Jonas. Em mais um livre
frontal, aos 61 minutos, Jesus,
que entrou a substituir Manucho, rematou para a defesa
incompleta de Jonas para can-

to. Depois, num chamamento
a Kadre de Victor, o “capitão”
cabeceou pouco por cima. Este
lance antecedeu o golo da ABB.
Em mais um pontapé de canto
batido desta feita por Stephen,
Nené apareceu na confusão a
fazer o 1-0. Depois seguiram-se as tentativas inglórias de
a Liga empatar o jogo e a ABB
dilatar.
A equipa de arbitragem
esteve em cima dos acontecimentos, pecando apenas no
capítulo disciplinar, por não
punir alguns infractores.
FICHA TÉCNICA
ÁRBITRO: Artur Adriano,
auxiliado por Zacarias Balói e
Luísa Brizilião. O quarto árbitro
foi Paulo Jones.
LIGA DESPORTIVA: Jonas;
Sampaio, Mairoce, Denny e
Gegório; Sassi (Pene), Nazir
(Mambucho), Ligrete e Keyns
(Naftal); Ivan e Michel (Orlando).
ABB: Ivan (German); Fidel,
Nenê, Thauzene e Manucho
(Jesus); Mapangane, Kadre e
Rume; Stephen (Helton), Mark
(Victor) e Melque (Djibril).
DISCIPLINA: Cartões amarelos para Jonas, da Liga, e Jesus, da ABB. “Amarelo” também para o treinador da Dário
Monteiro por contestações,
fora do limite, às decisões da
equipa da arbitragem.

NARCISO NHACILA
O COSTA do Sol e a União Desportiva de Songo empataram
no último sábado a um golo,
no jogo mais importante da sétima jornada e que assinalou a
retoma da disputa do Moçambola-2022, depois de 33 dias
de interrupção para dar lugar
aos compromissos da Selecção
Nacional.
Mesmo estando em casa do
adversário, foram os visitantes
que, particularmente na primeira parte, criaram e tiveram
maior número de oportunidades de golo.
Aos seis minutos, Lau King
ganhou a ala direita e arrancou
um centro rasteiro para o interior da área, mas, em desequilíbrio por estar a ser pressionado
pela defesa, o malawiano John
Banda não conseguiu melhor
que um remate sem a intensidade e colocação desejada,
com a bola parar nas mãos seguras do guarda-redes Victor.
Passaram apenas quatro
minutos e a UD Songo voltava
à carga, agora com Dário a receber pelo corredor esquerdo e
sacrificando a descompensada
defesa do Costa do Sol, mas não
teve destreza suficiente e o seu
remate saiu frouxo e ao lado do
alvo.
Aos 12 minutos, Infren ganhou o lance a Jorge pela direi-

ta e, já dentro da área, cruzou
para Lau King, que viu o seu
toque subtil parar nas mãos de
Victor.
A melhor oportunidade de
golo dos dominantes visitantes
surgiu aos 26 minutos, quando John Banda libertou Dayo,
que, encostado ligeiramente à
esquerda e livre de marcação,
rematou escandalosamente ao
lado. A UD Songo desperdiçava
a mais soberana oportunidade de golo de toda a primeira
parte. De seguida, abrandou o
ritmo e viu o Costa do Sol equilibrar as acções em campo e
criar, de logo depois, a sua primeira e única jogada de golo de
toda a primeira parte.
Aos 32 minutos, Beto combinou bem com Jorge em posição frontal, mas o remate passou por cima do travessão da
baliza de Ernan.
Já no arranque da segunda parte, cumpriu-se a máxima segundo a qual “quem
não marca se arrisca a sofrer”.
Foi assim que, aos 50 minutos,
Telinho pegou a bola no grande círculo e lateralizou perfeito para a direita, solicitando a
entrada de Widson, que, por
sua vez, cruzou tenso e à meia
altura para o segundo poste da
baliza de Ernan. Vindo de trás
para frente lançado, Beto cabeceou colocado a inaugurar o
marcador.

A festa durou apenas seis
minutos. Antes, aos 54 minutos, o sérvio que treina a UD
Songo reagiu com uma dupla
substituição, lançando Nelson e Foken para os lugares de
Jimmy e Dayo, respectivamente. Com apenas dois minutos
em campo, Nelson arrancou
um cruzamento com conta, peso e medida para a zona
da grande penalidade, onde
Lau King saltou para o terceiro andar para fazer o golpe de
cabeça. O empate estava restabelecido e arrastou-se até ao
apito final de Celso Alvação,
que teve, quanto a nós, uma
boa arbitragem.
FICHA TÉCNICA
Campo do Costa do Sol, em
Maputo
ÁRBITRO: Celso Alvação,
assistido por Venestâncio Cossa
e Inicêncio Virgílio. Quarto árbitro: Wilson Muianga.
COSTA DO SOL: Victor,
Jorge, Chico, Ciganinho (Mexer) e Danilo I; Quaresma,
Cremildo (Sataca Jr.), Danilo II
(Dilson) e Beto, Widson (Marcel) e Telinho (Jacob).
TREINADOR: Artur Semedo
UD SONGO: Ernan, Infren,
Macaime, Danito e Bheu; Sidique (Amadou), John Banda
e Dário; Jimmy (Nelson), Dayo
(Foken e Muzaza) e Lau King.
TREINADOR: Serdan Zivojnov
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QUADRO DE RESULTADOS
E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

ITALÍS
S DIG
NOTAÍCLQIA
O PA
UER LUGAR D
EM QU

Costa do Sol-UD Songo 						(1-1)
Fer. Nampula-Incomáti 						(2-1)
Fer. Nacala-Fer. Maputo 						(0-3)
Liga Desportiva- Black Bulls 					
(0-1)
Fer. Lichinga-AD Vilankulo 						(2-1)
Matchedje-Fer. Beira 							(0-2)

1. UD SONGO		
2. Costa do Sol		
3. Fer. Nampula		
4. Black Bulls 		
5. Fer. Maputo 		
6. Fer. Lichinga		
7. Fer. Beira			
8. Fer. Nacala 		
9. AD Vilankulo		
10. Liga Desportiva		
11. Incomáti			
12. Matchedje			

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
4
4
3
3
3
2
3
2
1
1
0

E
1
3
2
3
2
2
3
0
0
2
1
1

D
0
0
1
1
2
2
2
4
5
4
5
6

B
14-2
8-4
6-5
14-6
8-5
7-6
7-6
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

CHADE

Líder da junta militar em Doha
para assinar acordo de paz

O

LÍDER da junta militar no poder no Chade, Mahamat Idriss
Déby Itno, voou
sexta-feira
para
Doha, para a esperada assinatura de um acordo de paz
com os rebeldes prevista para
hoje, segundo o “site” oficial
da Presidência do Chade.
As conversas entre o Governo e os grupos armados
começaram em Março, após
vários adiamentos, para encerrar décadas de agitação e
instabilidade neste país com
16 milhões de pessoas, que
passou por vários golpes de
Estado.
No dia seguinte à mor-

te do Presidente Idriss Déby
Itno, na frente de combate
contra os rebeldes em Abril
de 2021, o seu filho, o general
Mahamat Idriss Déby Itno,
foi proclamado Presidente
do país, liderando, assim, o
Conselho Militar de Transição composto por 15 generais.
Na altura, Mahamat Idriss
Déby Itno prometeu eleições livres e democráticas no
prazo de 18 meses, após um
“diálogo nacional inclusivo”
com toda a oposição política
e todos os inúmeros movimentos rebeldes para a negociar a paz com cerca de 50
grupos armados.

Mahamat Idriss Déby Itno espera assinar hoje acordo de paz com os rebeldes

Guterres pede
desarmamento
nuclear global
O SECRETÁRIO-GERAL da ONU disse
no sábado em Hiroshima que a humanidade está “a brincar com uma arma
carregada” nas actuais crises nucleares, num discurso no 77.º aniversário do
bombardeamento atómico dos EUA ao
Japão.
Numa cerimónia anual na cidade japonesa para assinalar as vítimas do ataque de 1945, António Guterres fez um
forte apelo aos líderes mundiais para
removerem as armas nucleares dos seus
arsenais.
Há setenta e sete anos, “dezenas
de milhares de pessoas foram mortas
de uma só vez nesta cidade. Mulheres,
crianças e homens foram incinerados
num incêndio infernal”, lembrou.
“Os edifícios transformaram-se em
pó. Os sobreviventes foram amaldiçoados com um legado radioactivo de cancro e outras doenças”, acrescentou.

Hoje, “as crises com tons nucleares
estão a alastrar-se rapidamente, desde
o Médio Oriente à península coreana,
passando pela invasão russa à Ucrânia. A humanidade está a brincar com
uma arma carregada”, disse Guterres,
repetindo avisos feitos semana passada numa conferência de signatários do
Tratado de Não-Proliferação Nuclear em
Nova Iorque.
Cerca de 140 mil pessoas morreram
em resultado do atentado de 6 de Agosto
de 1945, o bombardeamento de Hiroshima, uma contagem que inclui aqueles
que sobreviveram à explosão, mas que
mais tarde morreram devido à radiação.
Três dias mais tarde, os Estados Unidos lançaram outra bomba nuclear sobre a cidade portuária japonesa de Nagasaki, matando cerca de 74 mil pessoas
e pondo fim à Segunda Guerra Mundial.
(LUSA)

Após cinco meses de negociações em Doha, a assinatura de um acordo de
paz entre a junta militar no
poder no Chade e os grupos
armados está prevista para
hoje, segundo diplomatas e
negociadores.
Porém, um dos principais grupos armados, o
Front pour l’Alternance et
la Concorde au Tchad (FACT
– Frente para a Alternância
e Concórdia no Chade), na
origem da ofensiva a partir
da Líbia, que custou a vida
do ex-líder Idriss Déby,
ainda não anunciou se vai
ou não assinar o acordo.
(LUSA)

ELEIÇÕES NO QUÉNIA

Mulheres em campanha
vítimas de violência
AS mulheres foram vítimas
de violência durante a campanha eleitoral do Quénia,
advertiram duas organizações de direitos humanos no
país, que vai realizar amanhã as suas eleições gerais.
A campanha “foi manchada pela violência contra as mulheres” apesar
dos avisos e promessas do
Governo para enfrentar o
problema, afirmaram a Federação Internacional dos
Direitos Humanos (FIDH) e
a Comissão dos Direitos Humanos do Quénia (KHRC),
através de uma declaração.
As organizações referem-se, nomeadamente, a
“vários casos” de violação

durante a campanha, incluindo quatro situações à
margem de um comício que
foi cancelado em 19 de Junho.
Amanhã, 22,1 milhões
de eleitores vão eleger o seu
Presidente, mas também
os membros do Parlamento, governadores e cerca de
1500 eleitos locais.
As candidatas - três das
quais concorrem à presidência - têm sido “confrontadas com linguagem
sexista e agressiva (…), estereótipos de género, abuso
e assédio sexual”, alegam as
duas organizações.
“Estas tácticas são deliberadamente
utilizadas

para impedir que mulheres
políticas ou candidatas participem na política”, consideram.
As eleições no Quénia
têm registado repetidamente surtos de violência,
incluindo violência baseada
no género e sexual.
No mês passado, peritos
da Organização das Nações
Unidas (ONU) exortaram
as autoridades quenianas a
“assegurarem que as mulheres possam participar livremente no processo eleitoral sem discriminação,
assédio ou medo de uma
possível recorrência de violência sexual e baseada no
género”. (LUSA)

PR marfinense concede
UA condena ataques de indulto a antigo rival
Israel na Faixa de Gaza
O PRESIDENTE da Comissão da União Africana (UA) condenou ontem os ataques israelitas na Faixa de Gaza, alegando que a
escalada da violência dos últimos dias vai
complicar a procura de uma solução para o
conflito.
“Moussa Faki Mahamat condena fortemente os contínuos ataques aéreos de Israel em Gaza, que mataram mais de 30 civis
palestinos, incluindo seis crianças”, disse a
UA, em comunicado.
“O ataque a civis, bem como a contínua
ocupação ilegal de territórios pelas forças
de segurança israelitas, constitui uma violação flagrante do direito internacional e
complica a procura de uma solução justa e
duradoura”, acrescenta a organização.
Este é o confronto mais sério desde a
batalha de 11 dias registada no passado neste território costeiro que abriga cerca de 2,3
milhões de palestinos.
Em Maio de 2021, o conflito causou a
morte de 260 palestinianos e 13 israelitas.
A Jihad Islâmica Palestina lançou quase
600 rockets contra Israel desde sexta-feira, segundo dados divulgados ontem pelo

exército israelita, que, por sua vez, atacou
cerca de 140 alvos do grupo na Faixa de
Gaza.
O exército israelita informou ontem que
pelo menos 585 rockets foram lançados de
Gaza pelo grupo Jihad Islâmica desde que
teve início o actual pico de tensão.
O actual pico de tensão começou após
a detenção, na segunda-feira, do alto dirigente da organização na Cisjordânia, Bassem Saadi.
Face a rumores sobre a possibilidade de
acções armadas de retaliação a partir do
enclave palestino, Israel lançou um ataque
preventivo contra alvos do grupo em Gaza.
O movimento palestiniano Hamas mantém-se, por enquanto, à margem do conflito, o que conseguiu conter a sua intensidade, mas já condenou Israel, considerando
que está “novamente a cometer crimes”.
Entretanto, Israel aceitou ontem uma
trégua na Faixa de Gaza proposta pelo
Egipto, disse uma fonte dos serviços de segurança egípcios à AFP, acrescentando que
Cairo aguarda agora a resposta palestina.
(LUSA)

A EMBAIXADORA dos Estados Unidos da América (EUA) nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, admitiu ontem, na Praia,
a disponibilidade norte-americana para uma reforma do Conselho
de Segurança, incluindo o alargamento a África dos membros permanentes.
“Apoiamos a reforma do Conselho de Segurança. Temos sido
claros sobre isso desde o início. Estamos preparados para ter essas
discussões”, disse a diplomata durante a conferência de imprensa
na Praia, escala da visita a três países africanos que a levou ontem a
reunir-se com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia
e Silva.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas
(ONU) é composto por cinco membros permanentes (EUA, Rússia, França, Reino Unido e República Popular da China) e dez não-permanentes, que são eleitos para mandatos de dois anos pela
Assembleia-Geral. Contudo, África é o único continente sem um
país como membro permanente daquele órgão máximo da ONU.
“Discutimos com vários países as diferentes configurações do
que eles estão a propor, em termos de novos membros permanentes, e esperamos continuar essas discussões com a ideia de
que chegaremos a uma decisão sobre a realização de algumas reformas”, disse ainda a embaixadora, que antes da escala em Cabo
Verde visitou também o Uganda e o Gana.
“Também apoiamos muito, muito, uma reforma recente na
Assembleia-Geral que exige que qualquer país que use seu poder
de veto seja convocado perante a Assembleia-Geral para explicar
porque achou necessário vetar uma resolução do Conselho de Segurança, e achamos que os países devem estar preparados para se
defender se usarem o poder de veto”, recordou Thomas-Greenfield. (LUSA)

O PRESIDENTE da Costa do
Marfim, Alassane Ouattara,
anunciou sábado um indulto presidencial ao antecessor e antigo rival Laurent
Gbagbo, sobre quem impendia uma pena de prisão
de 20 anos no seu país devido à crise pós-eleitoral de
2010-2011.
“Numa tentativa de reforçar a coesão social, assinei um decreto concedendo
um indulto presidencial a
Laurent Gbagbo”, anunciou Ouattara, num discurso que assinala o 62.º aniversário da independência
da Costa do Marfim.
O Chefe de Estado
anunciou ainda que pediu
que as contas de Gbagbo
“fossem descongeladas e
que as anuidades em atraso
fossem pagas”.
Ouattara indicou ainda que assinou um decreto

em que concedeu a “libertação condicional” de duas
antigas figuras do aparelho
militar e de segurança do
regime de Laurent Gbagbo
– o contra-almirante Vagba
Faussignaux, antigo chefe
da Armada, e o major Jean-Noël Abéhi, antigo chefe
do esquadrão blindado da
gendarmaria de Agban em
Abidjan, condenadas pelo
seu papel na crise de 20102011.
Laurent Gbagbo, 77
anos, absolvido em Março
de 2021 de crimes contra a
humanidade pelo Tribunal
Penal Internacional (TPI)
em Haia, para onde foi
transferido no final de 2011,
regressou ao seu país em
Junho de 2021.
Embora nunca tenha
sido preso desde o seu regresso, Gbagbo enfrentava uma pena de 20 anos de

prisão na Costa do Marfim
por “roubo” ao Banco Central dos Estados da África
Ocidental (BCEAO) durante
a crise de 2010-2011.
A crise foi desencadeada pela recusa de Gbagbo
em reconhecer a vitória de
Alassane Ouattara nas eleições presidenciais no final de 2010, o que levou a
um surto de violência que
provocou cerca de três mil
mortos até à detenção de
Laurent Gbagbo em Abidjan, em Abril de 2011.
Em Outubro de 2021,
Laurent Gbagbo lançou o
Partido do Povo Africano-Costa do Marfim (PPA-CI, na sigla em francês),
uma nova formação política
pan-africanista de esquerda, anunciando a intenção
de se manter politicamente activo até à sua morte.
(LUSA)

Mais de 30 mortos
em ataques na RDCongo
MAIS de 30 civis foram mortos e 16 ficaram gravemente feridos
em ataques atribuídos a rebeldes “jihadistas” e milícias no leste
da República Democrática do Congo (RDCongo), anunciaram
no sábado o exército e autoridades locais. Rebeldes do grupo
armado Zaire entraram na noite de sexta-feira em Damasco,
uma aldeia no território de Djugu, na província de Ituri, e mataram 22 pessoas, disse o porta-voz do exército congolês, Jules
Nongo, condenando o ataque. De acordo com Pilo Maka, líder
de um grupo de aldeias na área, os milicianos do Zaire invadiram Damasco enquanto os seus moradores participavam de
uma vigília e dispararam contra a multidão. Além dos 22 mortos, a mesma fonte acrescentou que outras 16 vítimas ficaram
gravemente feridas.

Forças etíopes matam
mais de 800 extremistas
MAIS de 800 combatentes do grupo extremista somali Al-Shebab, incluindo 24 líderes, foram mortos desde 21 de Julho perto
da fronteira entre a Etiópia e a Somália numa operação militar
das Forças Armadas etíopes, confirmaram na sexta-feira fontes militares. Segundo o major-general Tesfaye Ayalew, que
liderou a operação militar, citado pela Agência de Notícias da
Etiópia (ENA, na sigla em inglês), a Força Aérea da Etiópia conseguiu destruir conjuntos de armas e depósitos de alimentos
pertencentes ao grupo terrorista em colaboração com as forças
especiais da região somali (leste). O Al-Shabaab, grupo ligado
à rede Al-Qaeda desde 2012, realiza frequentemente ataques
terroristas em diferentes partes da Somália para estabelecer um
Estado Islâmico ao estilo “wahabita” (ultraconservador) e ataca países vizinhos como o Quénia ou, recentemente, a Etiópia.

Blinken inicia
périplo por África
O SECRETÁRIO de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken,
iniciou ontem, na África do Sul, o seu périplo por África, numa
viagem que o levará a três países do continente. Blinken tem
agendada para hoje uma reunião com a chefe da diplomacia
sul-africana, Naledi Pandor, encontro no qual se espera que
seja anunciada a nova estratégia do Governo americano para
África. Esta é a segunda viagem do chefe da diplomacia americana para o continente africano desde que assumiu o cargo
no ano passado. Na primeira visitou Quénia, Nigéria e Senegal.
Depois da África do Sul, o secretário de Estado dos EUA irá escalar a República Democrática do Congo e o Ruanda.

Papa saúda retoma
das exportações de cereais
O PAPA Francisco saudou ontem a retoma das exportações de
cereais da Ucrânia, que classificou como “um sinal de esperança” e prova de que “é possível dialogar” para acabar com
a guerra. “Gostaria de saudar com satisfação a saída dos portos
ucranianos de cargas de cereais. Este passo demonstra que é
possível dialogar e alcançar resultados concretos que beneficiem a todos”, declarou o chefe da Igreja Católica, diante dos
fiéis reunidos na Praça de São Pedro, em Roma, no final da tradicional oração do Ângelus. “Este é também um sinal de esperança e espero sinceramente que, seguindo este caminho, seja
possível acabar com os confrontos e alcançar uma paz justa e
duradoura”, acrescentou.

