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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode ser transmitido em TODAS 
AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e húmido. Independentemente do clima, adopte medidas 

de protecção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência. 0
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País possui potencial para 
dinamizar economia africana

Reabilitação da EN1
custa 400 milhões de USD

ABB e Costa do Sol 
disputam título amanhã

Mantém-se impasse 
no futuro aterro 
de Mathlemele

MANTÉM-SE o impasse entre o Conselho Muni-
cipal da Matola e as famílias que residem na área 
de construção do aterro sanitário de Mathlemele, 
na província de Maputo. São no total vinte e uma 
famílias que se recusam a abandonar o local, para 
dar espaço às obras de implantação da infra-es-
trutura, que tem como objectivo melhorar a ges-
tão dos resíduos sólidos nas cidades de Maputo e 
Matola. (RM)

Rinocerontes regressam 
a Moçambique

OS governos de Moçambique e da África do 
Sul anunciam a reintrodução planeada de 
rinocerontes no Parque Nacional do Zinave, 
este ano. Depois de extinto localmente há 
mais de 40 anos, a empresa Exxaro Resources 
está a liderar um projecto para reintroduzir 
tanto o rinoceronte preto como o rinoceronte 
branco no parque.

HOJE, elegemos dois assuntos para o nosso editorial. E, neste 
caso, não é para menos! É que, por um lado, é Sexta-feira San-
ta, uma das festividades mais importantes do cristianismo que 
termina com a Páscoa, período em que se apregoa o perdão e o 
amor ao próximo, uma oportunidade para a paz e reconciliação 
(valores que se pretende cultivados na sociedade), e, por outro, 
é aniversário do jornal Notícias, fundado a 15 de Abril de 1926. 
Começaremos por falar de nós, sobre o nosso percurso longo já 
a pensar no centenário que vai acontecer dentro de quatro anos.
Ao longo deste tempo todo, o jornal Notícias tornou-se uma 
verdadeira instituição. Fora a apreciação que cada um possa 
fazer, é consensual que se trata de um jornal indispensável nas 
famílias e ou em escritórios de muitos moçambicanos. Tem um 
público fiel que o lê diariamente e, em muitos casos, gerando, 
esta relação, hábitos que nessas famílias, por exemplo, vão sen-
do transmitidos de geração para geração: o hábito de ter sempre 
o “Notícias” presente em casa para ser lido, relido e conservado, 
porque documento (este jornal com o estatuto de um dos gran-
des depositários de material da história deste país).

São estes que colocam o jornal onde se encontra hoje. A es-
tes, como sempre o fizemos, endereçamos hoje o nosso agra-
decimento, sobretudo pela fidelidade, que esperamos que se 
mantenha e aumente cada vez mais. Comprometemo-nos a 
continuar a servi-los, respeitando os valores da verdade e da 
responsabilidade plasmados no primeiro editorial deste matuti-
no, publicado a 15 de Abril de 1926. Certamente, são estes valo-
res que mantém essa franja de leitores ligada ao nosso matutino. 
Por isso, continuaremos, como diz o nosso lema, comprometi-
dos, acima de tudo, com os factos.

O 96.º aniversário assinala-se numa altura em que estamos 
a dar passos largos, gigantescos no inadiável caminho ao en-
contro de um novo tipo de leitor que nos prefere ler na versão 
digital. Os números de adesão são animadores. Estamos aten-
tos a este leitor e, por isso, queremos acelerar esses passos na 
nossa viagem iniciada em 2006, com a criação do jornal digital 
e, mais tarde, o “Online”.  Mas, mesmo assim, para evitarmos 
chegar à fase do “Ananás”, continuamos também a inovar 
para manter o nosso produto físico cada vez mais atractivo, 
procurado e preferido pelos antigos e novos leitores, e a pensar 
também nos muitos públicos que vão surgindo e cada vez mais 
exigentes.

Dizíamos, no início, que, pelo seu significado, decidimos 
fazer também um olhar sobre a Sexta-feira Santa, esta que é 
uma das festividades mais importantes para o cristianismo, 
na medida em que relembra a crucificação, morte e ressur-
reição de Jesus Cristo. Os cristãos entendem que a morte de 
Cristo foi um sacrifício voluntário com o propósito de salvar a 
humanidade dos seus pecados. Entendem ainda ser por meio 
desse sacrifício que a humanidade ganhou novas oportuni-
dades, uma das quais é a dedicação à penitência para lembrar 
os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que 
ele suportou na cruz. Para os cristãos, a celebração da Páscoa 
serve igualmente para a remissão dos pecados, uma oportu-
nidade para a paz e reconciliação entre os irmãos. Aliás, não é 
preciso ser-se cristão para saber perdoar. Todos nós precisa-
mos de perdoar um ao outro, consolidar a união para melhor 
construirmos o nosso país. Precisamos, mais concretamente, 
de unir sinergias para fazermos face às ameaças terroristas no 
norte do país, uma guerra que não poupa vidas e nem infra-
-estruturas e que destrói na plenitude o tecido social. Preci-
samos de nos unir cada vez mais para enfrentarmos com co-
ragem os efeitos causados pelas calamidades naturais que, de 
forma cíclica, têm fustigado o nosso país. Exemplos recentes 
são os ciclones tropicais Ana e Gombe, cujas marcas de des-
truição continuam frescas nas zonas centro e norte do país.

A Semana Santa para cristãos terminará no próximo Do-
mingo da Páscoa, com a celebração da ressurreição de Cristo e 
a sua primeira aparição entre os seus discípulos.

O COLECTIVO de juízes do Tri-
bunal de Apelação do Reino 
Unido decidiu, a 4 de Abril, que 
Moçambique pode recorrer da 
decisão tomada em Março de 
2021, favorecendo a Privinvest, 
sobre se o Tribunal de Londres 
tinha ou não competência para 
julgar as reivindicações do Es-
tado moçambicano, indica um 
comunicado da Procuradoria-
-Geral da República (PGR) a que
o “Notícias” teve acesso. 

Neste processo, decidido pe-
los juízes Lord Hodge, Lord Leg-
gatt e Lady Rose, a PGR instau-
rou, em representação do Estado 
moçambicano, junto da Secção 
Comercial do Tribunal Judicial 
de Londres, em 2019, um pro-
cesso contra a Privinvest, cons-
trutora naval do Médio Oriente.  
Neste caso, o Estado solicita o 
pagamento de todas as perdas 
incorridas com as “dívidas não 
declaradas”, fundamentando 
que estas foram contratadas por 

causa de subornos que a Privin-
vest pagou a altos funcionários 
do Estado moçambicano.

Em disputa está o foro com-
petente para julgar o caso inicia-
do pela PGR (de Moçambique) 
contra a Privinvest. 

Assim, Moçambique quer 
que o caso seja julgado pelo tri-
bunal de um Estado soberano, 
enquanto a Privinvest defende 
que o caso deve ser julgado em 
foro arbitral. 

Depois de o caso ter sido 
admitido pelo Tribunal lon-
drino, a Privinvest defendeu-
-se, rejeitando a competência
da instância. Na altura, alegou
que o Tribunal de Londres não
tem competência para julgar o
caso, pois as partes (as empresas
EMATUM, ProIndicus e MAM
vs. Privinvest) convencionaram
que seria a arbitragem a julgar
eventuais conflitos emergentes
dos contratos de fornecimento
de equipamentos e serviços ce-

lebrados entre as partes. 
A disputa do foro já pas-

sou por duas instâncias e, com 
a autorização que Moçambique 
obteve para recorrer, agora será 
julgada pela instância mais alta 
da justiça britânica. 

Em primeira instância, o Tri-
bunal Superior de Londres de-
cidiu, através do juiz Waksman, 
que seria este mesmo Tribunal a 
julgar o caso. 

A Privinvest recorreu ao Tri-
bunal de Apelação de Londres e 
o caso foi julgado nos dias 17 e 18 
de Fevereiro de 2021, resultan-
do daí a anulação da decisão da
instância inferior. Na altura, três
juízes, nomeadamente Launce-
lot Henderson, Rabinder Singh
e Sue Carr, decidiram a favor da
Privinvest.  Nestes termos, o Es-
tado moçambicano tinha o prazo 
de 14 dias para confirmar a in-
tenção de submeter as suas ale-
gações e fê-lo ontem, dia 14 de
Abril de 2022.

O JORNAL Notícias, o diário de maior circu-
lação do país, completa hoje 96 anos de exis-
tência. Com efeito, foi a 15 de Abril de 1926 que 
o matutino, fundado pelo capitão Manuel Si-
mões Vaz, saiu pela primeira vez à rua, com o
compromisso de informar o público com pro-
fissionalismo e ética.

Quando foi criado, o jornal tinha apenas 
quatro páginas em formato tabloide e sem ilus-
tração, que começaria a ser incluída a partir de 
1929. Hoje, possui 16 páginas editoriais em for-
mato “brodadsheet” e é impresso a cores desde 
2010. 

O “Notícias” é, dentre os jornais moçam-
bicanos, o pioneiro, orgulhando-se por encar-
nar em si a história, escrita desde a sua funda-
ção por gerações de jornalistas que desde 1926 
se vêm destacando, tanto pelo seu profissiona-
lismo, como pela responsabilidade de informar 
o país sobre Moçambique e o mundo. 

Hoje, aos 96 anos, a actual geração de jor-
nalistas do matutino reitera esse velho com-
promisso, ao mesmo tempo que traça novos 
horizontes, ditados por paradigmas do tempo, 
que requerem profissionais mais arrojados para 
manter o jornal na liderança das preferências 
dos leitores moçambicanos.

E no esforço de diversificação de conteúdos 
na tentativa de satisfazer os leitores, o “Notí-
cias” vai, a partir da segunda-feira, inserir no-
vas rubricas e fazer mudanças nalgumas pági-
nas.

Por exemplo, a página “Província em 
Foco”, diária, passará a publicar “A Voz do Ci-
dadão”, a ser alimentada com pequenas entre-
vistas a cidadãos sobre o que acontece nos seus 
bairros, comunidades e província.

A página “Infanto-Juvenil”, que sai aos 
sábados, terá uma rubrica denominada “O 
Cantinho da Escrita”, em que serão publicadas 
poesias e prosas de alunos do ensino secun-
dário, como forma de incentivá-los à leitura e 
escrita. Neste pacote de mexidas, a página três 
mudará de designação de “Cidade de Maputo” 
para “Região de Grande Maputo”, envolvente 
das cidades de Maputo e Matola e as vilas de 
Boane e Marracuene.

O jornal vai ainda adoptar o uso da seta no 
fim dos textos que, publicados na primeira pá-
gina, têm continuidade nas interiores.

Estas mudanças fazem, na verdade, par-
te de um pacote de mexidas nas páginas que 
estão a ser implementadas desde Janeiro últi-
mo, com a inserção da rubrica “Tsevele”, que 
sai na página “Cultura, Recreio e Divulgação”, 
com periodicidade quinzenal, virada para a di-
vulgação de matérias ligadas a artes, cultura e 
gastronomia tipicamente moçambicana. Nes-
ta senda, foi ainda introduzida, desta feita na 
página de “Ciência, Tecnologia e Ambiente”, a 
rubrica “Ele e a Ciência”, semanal, que partilha 
os resultados de pesquisas feitas em Moçambi-
que, algumas das quais com impacto na vida 
das comunidades. 

“Notícias” aos 96 anos CONTRA A PRIVINVEST

País autorizado 
a recorrer ao 
TS de Londres

JOANA MACIE

O 
MUSEU Samora Ma-
chel, inaugurado on-
tem no município de 
Lobatse, representa o 
maior tributo e solida-

riedade do povo do Botswana 
com a nação moçambicana, 35 
anos após o desaparecimento 
físico do primeiro Presidente 
de Moçambique independente, 
considerou o Chefe do Estado 
moçambicano, Filipe Nyusi, na 
inauguração da infra-estrutura, 
acto que contou com a presença 
do seu homólogo tswana, Mak-
gweetsi Masisi, e de altas indivi-
dualidades das duas nações.

Para Nyusi, o museu é igual-
mente uma homenagem à he-
roica história da libertação da 
África Austral porque imortaliza 
um dos seus protagonistas e to-
dos os outros combatentes que 
queriam ter os seus povos livres 
e detentores do seu próprio des-
tino.

O Chefe do Estado disse que 
não se pode falar do Museu Sa-
mora Machel sem evocar a his-
tória que motivou a sua criação. 
“O Botswana, perante várias 
adversidades e limitações im-
postas pelas circunstâncias pre-

A MOÇAMBIQUE

Museu Samora Machel
maior tributo do Botswana

ria de todos como se fosse on-
tem. Os dois permaneceram 
em Lobatse de Março a Junho 
de 1963, acolhidos pela família 
Kaboasine, depois de uma lon-
ga marcha e uma passagem por 
Suazilândia (actual Eswathini) 
e África do Sul.  Segundo Nyusi, 
o povo moçambicano reserva,
para sempre, a sua vénia a todos 
aqueles que apoiaram os liberta-
dores da pátria moçambicana.
“Nesta casa, depois de atribu-
ladas peripécias, encontraram
o alento, enquanto aguardavam
pela criação de condições para
continuarem com a viagem para
a Tanzania”, sublinhou, agrade-
cendo ao povo tswana pelo ges-
to. Afirmou que é importante
informar à nova geração que o
povo tswana e o Botswana, ao
prestarem apoio à luta de liber-
tação na África Austral, pagaram
um preço alto, traduzido em
bombardeamentos e privações
económicas, exercidas pelos
regimes opressivos que consi-
deravam a emancipação dos po-
vos da região uma ameaça à sua
existência.

“Hoje, a região está livre e a 
prosperar para o bem dos seus 
povos. A visão dos seus líderes 
icónicos, o Presidente Seretsi 

Kama, do Botswana; Samora 
Machel, de Moçambique; Julius 
Nherere, da Tanzania; Kenneth 
Kaunda, da Zâmbia; e Agostinho 
Neto, de Angola, foi de tão longo 
alcance que, compreendendo 
que a independência política só 
podia ser sustentável com uma 
emancipação económica, enve-
redaram pela criação da SADC, 
que esteve na génese da Comu-
nidade para o Desenvolvimento 
da África Austral”, salientou.

Por seu turno, o Presidente 
do Botswana, Makgweetsi Ma-
sisi, disse que o museu ontem 
inaugurado é um monumento 
que recorda os libertadores de 
África. “É um local histórico 
para recordar a nova geração 
sobre onde começa a história da 
região e do continente”, disse 
Masisi.

Já para Samora Machel Jú-
nior, filho do Presidente Samo-
ra, Lobatse e, em particular, a 
família Kaboasine permanece-
rão como as raízes de um vín-
culo que, a partir de 1975, ano 
da Independência de Moçam-
bique, serviu de base para as 
relações políticas e económicas 
sociais e de enorme proximida-
de que floresceram entre os dois 
estados.

Presidentes Nyusi e Masisi, descerrando a lápide do Museu Samora Machel em Lobatse

valecentes nos anos 60, princi-
palmente decorrentes dos actos 
de desestabilização do então 
regime do ‘apartheid’ e da pre-
sença do colonialismo na nos-
sa região, abriu o seu território 
para acolher e servir de ponto de 

passagem e, ao mesmo tempo, 
retaguarda segura para vários 
nacionalistas do movimento de 
libertação”, disse, sublinhando 
que o município de Lobatse foi 
trampolim e projectou os na-
cionalistas da FRELIMO, ANC, 

SWAPO e outros para a Tanza-
nia.

Nessa trajectória, o papel 
que Lobatse teve de acolher Sa-
mora e o seu companheiro Ma-
tias Boa, presente na cerimónia 
de ontem, continua na memó-
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Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais 
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de preven-

ção da COVID-19 para proteger a si e a seu bebé

“Notícias” jornal fiável e credível
ANA RITA TENE

O 
JORNAL “Notícias” 
destaca-se pela pu-
blicação de histórias 
que reflectem a reali-
dade dos factos, sen-

do fonte fiável e credível de 
informação para os moçam-
bicanos e aqueles que procu-
ram saber o que acontece no 
país.

A tese é do presiden-
te do Fundo Bibliográfico de 
Língua Portuguesa (FBLP), 
o Professor Doutor Nata-
niel Ngomane, que orientou,
quarta-feira, uma conversa
com jornalistas do matutino
“Notícias” e dos semanários
“Domingo” e “Desafio”.

A palestra, subordinada 
ao tema “O Papel do Jornal 
‘Notícias’ como Instrumen-
to de Instrução e Promoção 
de Leitura”, está inserida nas 
celebrações dos 96 anos da 
Sociedade do Notícias, que se 
assinalam hoje, 15 de Abril.

Segundo Ngomane, o 
matutino posiciona-se na 
dianteira de outros jornais 
da praça, sendo o mais lido, 
procurado, no qual mais se 
confia, sendo que, quando os 
leitores querem ter certeza de 
um facto, é a ele que recor-
rem. 

“Temos a certeza de que 

isto é verdadeiro se vier no 
jornal ‘Notícias’. Em relação 
a outros jornais, temos dúvi-
das. O ‘Notícias’ é o jornal em 
Moçambique”, enalteceu.

O interlocutor começou 
por dizer que o convite para 
falar sobre o papel do jornal 
como instrumento de instru-
ção chegava num excelente 
momento, assemelhando-

-se à chuva que cai dentro da
época, fazendo com que os
agricultores ganhem forças
para ir aos campos lançar a
semente à espera que cresça e
dê boa colheita.

“A situação neste mo-
mento no país relativamente 
a mídia é mais ou menos esta. 
É como se o ‘Notícias’ fosse o 
agricultor e a palestra, a se-

mente. Vamos aqui atirar a 
semente ao campo (público) 
na esperança de que venha dar 
boa colheita”, afirmou.

Disse ser momento certo 
para reflectir sobre esta temá-
tica porque o país tem carência 
de instrumentos de instrução 
e promoção da leitura, que 
são coisas importantes para 
um país em desenvolvimento 

como Moçambique.
“Considero também que 

o momento foi bom tendo em
conta o tema que me foi dado.
Sou suspeito se gostei deste
título, porque eu costumo tra-
balhar um pouco com instru-
ção, sou professor de profissão, 
e com a promoção da leitura”,
frisou.

Destacou que, à semelhan-

ça do papel que o “Notícias” 
desempenha na promoção dos 
hábitos de leitura, foi precur-
sor do Clube do Livro, ideia 
que começou na cidade de 
Maputo e rapidamente se foi 
expandindo por todo o país.

“Criámos o clube em No-
vembro de 2018, tivemos o 
primeiro encontro no Jardim 
Tunduro, onde decidimos que 

os encontros seriam sema-
nais. Já em Dezembro recebe-
mos, através das redes sociais, 
uma mensagem de Namuno, 
em Cabo Delgado, onde nós 
acabámos criando o segundo 
Clube do Livro”, conta.

A réplica dos espaços de 
leitura continua a crescer e já 
existem clubes em Xai-Xai, 
Inhambane, Maxixe, Massin-

ga Vilankulo, Beira, Chimoio, 
Namacurra, Guruè Quelima-
ne, Nampula, Tete e Chitima, 
Moatize, Pemba, entre outros.

Defendeu ainda a neces-
sidade de o país produzir as 
suas próprias significâncias, 
celebrando os dias nacionais, 
à semelhança do Dia do Jor-
nalista Moçambicano, que se 
assinalou a 11 de Abril.

Meio de instrução 
e promoção da leitura

O “NOTÍCIAS” é um instrumento para elevação 
dos níveis de literacia, posicionando-se com 
como um actor-chave no processo de ensino e 
aprendizagem devido ao seu papel informativo-
-formativo.

Segundo Nataniel Ngomane, não há dúvidas 
que o “Notícias” é um instrumento de instrução 
e promoção de leitura, ao mesmo tempo que 
transmite valores morais e eleva a cultura geral 
dos moçambicanos.

“Em 2018, tive o privilégio de ser convidado 
para a comemoração dos 92 anos do ‘Notícias’. 
Sentei-me ao lado do Presidente Joaquim Chis-
sano e falámos do papel dos meios de comuni-
cação e do ‘Notícias’, em particular, na instru-
ção e educação das massas de um modo geral”, 
conta. Para o professor, os órgãos de comunica-
ção social podem desempenhar um papel pre-
ponderante em formar as pessoas para enrique-
cerem o seu conhecimento e darem saltos para 
frente como indivíduos, famílias, comunidades 
e país.

“Precisamos cada vez mais de instrumentos 
para formar pessoas e a sua consciência para que 
percebam onde se encontram e o que precisam 
de fazer para andar para frente e levar o país 
adiante, saindo dos actuais níveis de pobreza”, 
defendeu. A imprensa, segundo o académico, 
tem a capacidade de conduzir as pessoas para 
saberem aquilo que é bom e deixarem de lado 
aquilo que é mau, começando, inclusive, pela 

forma como os jornalistas escrevem as coisas 
correctas e não incorrectas.

Refere que tem sido comum, hoje, encon-
trar na imprensa escrita ou falada erros crassos, 
num cenário em que o leitor ou ouvinte está à 
espera de aprender e, por acreditar que se apa-
rece no jornal é verdadeiro e correcto, captam e 
vão reproduzindo as falhas. 

“Temos de dar oportunidade para que estas 
pessoas possam escolher o melhor, isto significa 
que temos de investir o melhor em nós próprios. 
Há um fenómeno em que se comete um erro e 
rapidamente se multiplica nas nossas falas”, 
afirma.

Um dos contributos dos meios de comu-
nicação na aprendizagem seria de reproduzir 
o máximo possível os erros que se cometem,
mostrando qual seria a forma correcta, assim
como as palavras e as construções frásicas.

“Eu acho que um jornal como o ‘Notícias’, 
o mais procurado, mais lido, credível e refe-
rencial, pode contribuir para corrigir estas si-
tuações. A rubrica ‘Gramaticando’ é um espaço
pequeno, divertido e para o qual a gente corre
porque não vai ler muito, tem muitas imagens e 
instrui, sobretudo”, afirmou.

Com os jornais, segundo Ngomane, apren-
de-se não só a manipulação e conhecimento da 
língua, mas sobretudo sobre o mundo e as rela-
ções do país com outras nações, servindo como 
fonte para alimentar o conhecimento.

A força está nas diferenças!
A PÁGINA “Província em Foco” tem estado a re-
flectir os desafios e realizações do país nas diversas 
áreas, ao mesmo tempo que promove a unidade na-
cional e formação dos moçambicanos.

Trata-se de um espaço que educa e mostra que 
Moçambique não é a apenas a cidade e província de 
Maputo, mas onde todos os moçambicanos se en-
contram. As histórias contadas nestas páginas per-
mitem que os moçambicanos se identifiquem uns 
com os outros em função das dificuldades e con-
quistas do povo.

O presidente do Fundo Bibliográfico de Língua 
Portuguesa, Nataniel Ngomane, defende que o país 
está a fazer esforços para a construção e consolida-
ção da unidade nacional, cabendo aos meios de co-
municação mostrar estas lutas.

“Se tivermos consciência de que o jornal tem 
este papel de instrução, esta responsabilidade vai-se 
elevar cada vez mais. Estamos a construir a unidade 
nacional, independentemente das nossas diferen-
ças. Cada um tem as suas especificidades, mas se 
nós as juntarmos nos tornamos mais fortes, porque 
a força está nas diferenças”, defendeu o professor.

A título de exemplo, o país tem estado a viver 
momentos difíceis devido aos ataques terroristas 
em Cabo Delgado, pandemia da Covid-19, seques-
tros, violação de menores e outras situações adver-
sas. 

Sobre estes aspectos, Ngomane considera que é 
responsabilidade do “Notícias” instruir e formar a 
consciência dos moçambicanos, inclusive do ponto 
de vista de unidade nacional, mostrando que o que 
faz a força são os encontros em momentos diferen-
tes.

No entender do professor Ngomane, cabe ao 
próprio “Notícias” seleccionar os materiais que jul-

ga que podem ter impacto na formação, em ter-
mos de produção de cultura geral e chamada de 
atenção, autocorrecção e autocomportamento.

Defendeu que os profissionais da área devem 
escrever de forma correcta para informar, formar 
e educar o leitor a evitar a normalização de erros 
linguísticos, de conceitos e comportamentais da 

sociedade.
“Pode fazer várias parcerias, além de outras 

coisas que já faz para continuar a contribuir para a 
formação da sociedade. Para tal, deve apostar na 
provisão de materiais que, ao serem lidos, criem 
apetência de continuar a ler, ao mesmo tempo 
que formam culturalmente o indivíduo”, disse.

Exaltado contributo na educação formal
crianças que não têm acesso a 
manuais de leitura.

“Não ter acesso ao livro 
implica também não ter aces-
so a uma cultura geral naquela 
perspectiva que os livros nos 
apresentam e nos oferecem”, 
afirmou. Acrescentou que o pro-
cesso educativo é complexo e 
exige abordagem que tenha em 
conta os níveis de formação dos 
professores do ensino primário, 
as condições materiais e hu-
manas em que se ministram as 
aulas. “A educação é um grande 
desafio e há toda uma série de 
elementos que deve ser olhada, 
inclusive revisitar o tipo de texto 
que deve ser utilizado para ensi-

nar o artigo, o verbo, a constru-
ção frásica e como ler devida-
mente”, defendeu.

No seu entender, os meios de 
comunicação social também po-
dem ajudar a moldar a sociedade, 
seleccionando os textos que ilus-
tram melhor a questão da justiça, 
o respeito aos mais velhos, entre
outros valores. 

“A relação entre os mais 
velhos e os mais novos, vivos 
e mortos e dentro da família. 
Como é que é feita? Será que as 
crianças podem participar direc-
tamente numa cerimónia fúne-
bre? Há textos que nos apontam 
para isso, incluindo vivos, como 
os nossos avôs”, afirmou.

vel a todos quer por causa dos 
custos quer pelo crescimento 
da população nos últimos anos.

“Falamos sobre o que é 
instrumentação, formação, 
leitura e mostramos que o jor-
nal ‘Notícias’, particularmente 
no seu lado impresso, pode ser 

um instrumento de formação e 
promoção da leitura”, afirmou.

Realçou que o crescimen-
to da população moçambicana 
desde a independência não foi 
acompanhado pelo aumento da 
capacidade da disponibilização 
do livro, havendo milhares de 

Aos 96 anos, “Notícias” é o jornal em Moçambique Ngomane destaca papel informativo e formativo

Exaltada contribuição do “Notícias”

Um verdadeiro promotor da unidade nacional

OS meios de comunicação social 
podem desempenhar um papel 
crucial no auxílio da educação 
formal, apresentando textos que 
despertem o sentido crítico e a 
consciência da necessidade de me-
lhorar os níveis de aprendizagem.

Para tal, devem estabelecer 
parcerias e descobrir materiais e 
géneros jornalísticos que ajudem a 
cumprir esta responsabilidade de 
informador/formador.

“O ‘Notícias’, por ser o mais 
referencial, o que chega a todo o 
país, pode desempenhar um papel 
muito melhor para auxiliar a edu-
cação formal, provocando do jeito 
como se deve provocar”, afirmou 
Nataniel Ngomane.

Explicou que a relação entre o 
cidadão e a leitura é uma das prin-
cipais fontes para alimentar a cul-
tura geral, havendo no país grande 
défice porque o livro não é acessí-

A PÁGINA dois que, habitualmente, às sextas-feiras, é dedi-
cada à Mulher, hoje não sairá à rua, em virtude de o dia coin-
cidir com o 96.º aniversário da fundação do jornal Notícias. 
Com efeito, é publicada uma Reportagem sobre a efeméride.  

Notícias

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver COVID-19 sem sintomas, não precisa de tomar 
medicamentos. Mas atenção: é importante ficar em iso-
lamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão, 
porque mesmo sem sintomas pode transmitir a doença a 

outras pessoas.

PUBLICIDADE

UM total de 1259 animais bovi-
nos vai ser vacinado até Julho, 
na cidade de Maputo, contra 
carbuncúlo hemático e sinto-
mático, e dermatose nodular, 
num esforço do Governo para 
impulsionar a produção e pro-
dutividade desta espécie.

Neste momento, os bovi-
nos estão a ser, igualmente, 
vacinados contra a febre afto-
sa, sendo que o processo vai 
terminar este mês e vai reto-
mar em Setembro até Novem-
bro.

Para o efeito, o secretário 
de Estado da cidade de Mapu-
to, Vicente Joaquim, lançou, 
ontem, no distrito municipal 
KaTembe, a Campanha de Va-
cinação de Animais contra di-
versas enfermidades.

Joaquim indicou que se-
rão imunizadas, igualmente, 
86.692 aves contra o newcast-
le, em três fases, uma das quais 
decorreu em Março, outra a ter 
lugar em Julho e a última em 
Novembro.

Ainda este ano, espera-se 
que 12.083 animais, dos quais 

O 
PRESIDENTE do 
Conselho de Ad-
ministração (PCA) 
da Sociedade do 
Notícias, Júlio 

Manjate, disse que os re-
formados desta empresa 
são a força de reserva que, 
a qualquer momento, pode 
ser requisitada para assu-
mir tarefas diversas, prin-
cipalmente no campo da 

formação, capacitação e 
indução de novos quadros.

Falando ontem, em 
Maputo, na despedida de 
15 colaboradores que este 
ano vão à reforma, sete 
dos quais jornalistas, o 
PCA congratulou o grupo, 
considerando que deu o 
melhor de si para manter 
os padrões de crescimento 
do “Notícias” e contribuiu 

para garantir os níveis de 
confiança e qualidade dos 
serviços prestados pela fir-
ma.

O gestor sénior da em-
presa apelou aos profissio-
nais a estarem disponíveis 
para usar a sua experiência 
e ajudar a empresa em mis-
sões específicas. 

“Não estão a ir à refor-
ma. Na verdade, vão à re-

SEGUNDO PCA DO “NOTÍCIAS”

Reformados são 
força de reserva

serva. E mais: um pedido 
muito especial que a em-
presa coloca é que não pen-
sem que já fizeram tudo, 
porque o trabalho só termi-
na quando paramos de res-
pirar”, apelou. 

Por seu turno, Ernesto 
Penicela, que com 39 anos 
de “casa” é um dos traba-
lhadores mais antigos, vai 
ao descanso com a sensação 
de missão cumprida e ape-
lou aos mais jovens a terem 
paciência e, sobretudo, res-
peitarem o trabalho e seus 
colegas, independente-
mente da idade, sexo, tem-
po de serviço e hierarquia. 

Chamou ainda atenção 
para que não se entreguem 
aos vícios, nem ao roubo 
do património institucio-
nal porque inibem o desen-
volvimento profissional e 
podem levar à expulsão, o 
que pressupõe não chegar à 
reforma. “Para vencer este 
grande jogo é só gostar do 
seu trabalho”, explicou. 

Já Margarida Nhaca, 
com 36 anos de serviço, 
que a princípio não espe-
rava ficar tanto tempo na 
empresa, disse que na to-
lerância, entrega e humil-
dade estão as chaves do 
sucesso de quem quer ficar 
muito tempo nesta em-
presa. “É preciso tolerar e 
aprender com os mais ve-
lhos”, referiu.

PCA do “Notícias”, à direita, brinda com reformados

Mais de mil
bovinos imunizados

Maputo vacina mais de mil bovinos

11.833 caninos e os restantes 
felinos, sejam vacinados con-
tra a raiva.

O secretário de Estado 
apontou que a Campanha de 
Vacinação Animal constitui 
uma premissa incontornável 
para se garantir a saúde ani-
mal, pública e da economia 
do país, daí que o Governo 
investe na cadeia de produtos 
de pecuária com foco no me-
lhoramento da genética, na 
sanidade animal e de unidade 
de suplementação animal. 

“Só no ano passado, por 
exemplo, foram produzidas 
7.026,7 toneladas de frango, 
contra 5.326,2 em 2020. En-
quanto isso, a produção de 
carne bovina aumentou de 43 
toneladas em 2020 para 59,7 
toneladas em 2021”, referen-
ciou.

Destacou que a realização 

de campanhas de vacinação 
obrigatória, banhos carici-
cidas e a implementação de 
medidas para o controlo de 
movimento de animais, seus 
produtos e subprodutos con-
tribuíram para o alcance dos 
resultados.

Joaquim referiu ainda que 
há o desafio de encontrar so-
luções consistentes para a 
problemática da prevenção e 
controlo de doenças animais, 
operacionalização dos tanques 
carracicidas, roubo de gado e 
comercialização pecuária.

Assim, exortou aos cria-
dores e população no geral a 
levarem os seus animais aos 
postos de vacinação, para que 
se cumpram as metas traçadas 
para a presente campanha.

A campanha de vacinação 
decorre sob o lema “Defesa da 
saúde pública e da economia”.

J.
 M
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

JOANA MACIE,
 EM GABERONE

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, convidou 
quarta-feira, os 
empresários da 

República do Botswana a 
visitar Moçambique para 
avaliar as oportunidades de 
investimento e  participar 
na Feira Internacional de 
Maputo (FACIM), a ter lugar 
em Agosto próximo.

O Chefe do Estado, que 
falava na abertura do Fórum 
empresarial Moçambique-
-Botswana, fez uma rápida
retrospecção da evolução
do comércio externo entre
os dois países, tendo subli-
nhado que as exportações
de Moçambique para Bo-
tswana nos últimos cinco
anos atingiram um valor
global de 51 milhões de do-
lares americanos, realçan-

do que 40 por cento deste 
valor ocorreu em transac-
ções comerciais em 2019. 

O destaque vai também 
para a exportação de ener-
gia eléctrica e produtos de 
indústria alimentar e de be-
bidas em 2019. Moçambi-
que importou  do Botswana 
no mesmo período, ape-
nas 5.5 milhões de dólares 
americanos.

No que  ao fluxo de in-
vestimentos diz respeito,   
entre 2010 e 2021, segundo 
o Presidente da República,
foram aprovados 10 projec-
tos no valor total de 83 mi-
lhões de dólares america-
nos, sendo que 10 por cento
deste valor corresponde a
participação directa de in-
vestidores do Botswana.

“Estes dados desafiam o 
nosso empresariado, pois o 
peso insignificante do vo-
lume das trocas comerciais 
e de fluxo de capitais é  sinal 

de que há muito por reali-
zar” disse.

Filipe Nyusi entende 
que a aproximação entre os 
dois países deverá incidir 
sobre três vectores sendo o 
primeiro,  a intensificação 
de promoção de informação 
sobre os sectores económi-
cos e as oportunidades de 
investimento, incluindo o 
quadro legal, complemen-
tado por visitas para ex-
ploração de oportunidades, 
actividades que deverão ser 
nos dois sentidos e com fre-
quência anual .

O segundo vector refe-
re-se à facilitação de co-
nectividade e mobilidade 
de pessoas e bens, que  são 
cruciais para o comércio e 
investimentos,  em parte já 
facilitados com instrumen-
tos em vigor no quadro da 
SADC, indicando as liga-
ções áreas como uma opor-
tunidade por explorar. E o 

terceiro  refere-se ao inter-
câmbio cultural e despor-
tivo, elemento importante 
na aproximação e identifi-
cação de povos.

SAIR DE “CAIXA” 
TERRITORIAL
Para o Presidente da 

República, o empresaria-
do nacional precisa de se 
comunicar mais e sair de 
“caixa” territorial. 

“Tivemos tempos de in-
certezas com acontecimen-
tos adversos que afectam o 
mundo, sendo a mais re-
cente  a guerra entre Rus-
sia e Ucrania, cujos efeitos 
se fazem sentir na aspiral 
inflacionista nos produtos 
energéticos e alimentares, 
tendências que pressionam 
as reservas internas dentro 
de países e da região”, afir-
mou. 

Filipe Nyusi explicou 
que apesar destas adver-

sidades, Moçambique re-
gistou uma taxa de cres-
cimento do BIP na ordem 
de 2.16 por cento em 2021, 
com efeito no ano tran-
sacto, sendo que continua 
aposta do país a diversifi-
cação da base económica, 
com destaque para os sec-
tores agrícola e pecuária. 

Por seu turno, o Pre-
sidente do Botswana, 
Makgweetsi Masisi,  mos-
trou-se optimista com as 
relações económicas ente 
os dois países e, tal como 
o Presidente Filipe Nyusi,
acredita que a SADC tem
potencial para produzir e
alimentar os seus povos e
garantir o desenvolvimen-
to.

Considerou que, a rea-
lização do Fórum empre-
sarial e a assinatura dos 
acordos representam exce-
lentes relações de coopera-
ção entre os dois países. 

PR quer empresários 
tswanas na FACIM

O EMBAIXADOR da União 
Europeia em Moçambique, 
Antonio Sánchez-Benedito 
Gaspar, considera que ape-
sar dos inúmeros desafios 
que enfrenta, o país tem 
um enorme potencial para 
crescer e ser o motor de de-
senvolvimento da região e 
do continente.

O diplomata, que falava 
recentemente numa con-
ferência intitulada “Ajuda 
ao Desenvolvimento como 
Forma de Cooperação nos 
Tempos Modernos: Desafios 
e Equívocos”, sustentou a 
sua afirmação destacando 
que os recursos naturais, 
energéticos e humanos de 
que o País dispõe são fac-
tores que podem catalisar o 
desenvolvimento.

“Temos consciência de 
que Moçambique enfrenta 
muitos desafios (é vulnerá-
vel às mudanças climáticas, 
ocupa as últimas posições 
no índice de Desenvolvi-
mento Humano, entre ou-
tros), mas tem condições 
e recursos, sobretudo na-
turais e humanos, para ser 
o País líder na região e no
continente”, frisou.

A conferência foi organi-

SEGUNDO O EMBAIXADOR DA UNIÃO EUROPEIA

Moçambique tem potencial 
para dinamizar economia africana

O embaixador da UE,Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, considera que os recursos naturais e humanos do país podem acelerar 
o crescimento económico

 O MALAWI enfrenta escassez de 
divisas, o que está a pressionar as 
reservas cambiais e a diminuir as 
brutas oficiais e do sector privado.

A situação, que se regista desde 
princípios deste ano, está a pres-
sionar o movimento da taxa de 
câmbio, com o kwacha a depre-
ciar em relação ao dólar, de acordo 
com os números divulgados pelo 
Banco de Reserva do Malawi.

O kwacha, a moeda local, de-
preciou em cerca de 4,33 por cen-
to em relação ao dólar, devido ao 
declínio na oferta de divisas que, 
por sua vez, pressionou as reser-
vas cambiais do país.

Os números mostram que as 
reservas oficiais brutas, sob o con-
trolo directo do Banco Central do 
Malawi, decresceram de 385,40 

milhões de dólares em Fevereiro 
deste ano para 74,48 milhões de 
dólares em Março passado, repre-
sentando uma queda de 2,83%.

Por outro lado, as reservas 
cambiais do sector privado tam-
bém diminuíram em 3,86%, ao 
saírem de 407,22 milhões de dóla-
res em Fevereiro para 391,49 mi-
lhões de dólares em Março último.

A queda na posição de reservas, 
segundo analistas de mercado, é o 
reflexo da sobrecarga imposta ao 
Banco Central em apoiar o merca-
do de câmbio com liquidez, uma 
forma para ajudar a suavizar a taxa 
de depreciação ou pagamento.

Especialistas em economia 
afirmam que a reconstrução da 
posição de reserva cambial é cru-
cial neste momento, pois ajudaria 

o país a manter a liquidez.
O presidente da Associação de

Negociantes do Mercado Finan-
ceiro do Malawi, Mclewen Sikwe-
se, citado pela Rádio Moçambique, 
afirmou que diversificar e fortale-
cer a base de exportação para além 
do que o Malawi tradicionalmente 
produz há anos, é o que o país pre-
cisa para se livrar desta crise.

Segundo Sikwese, não há ata-
lho para a correcção cambial a não 
ser que o país adopte medidas que 
visam assegurar equilíbrios tanto 
da demanda quanto da oferta de 
divisas.

“A substituição de importa-
ções é fundamental para conter 
a crescente demanda por divisas, 
considerando o apetite do país por 
importações e a falta de capacida-

de produtiva doméstica”, afirmou 
a fonte.

Incomodado com a posição 
cambial em declínio, o Banco 
Central do Malawi anunciou re-
centemente que reviu os requi-
sitos para a venda obrigatória de 
receitas de exportação com efeito 
imediato, um movimento desti-
nado a melhorar a liquidez cam-
bial no mercado.

Sob a nova disposição, o Banco 
de reserva do Malawi determinou 
que todos os exportadores devem 
vender um mínimo de 30% de 
suas receitas de exportação para o 
Banco Central por meio de insti-
tuições financeiras revendedores 
autorizados, mantendo, no má-
ximo, 70% das receitas em suas 
contas em moeda estrangeira. 

MINEIROS artesanais e de pequena escala de ouro 
de Nhamize, no posto administrativo de Cavula-
tchie, no distrito de Cahora Bassa, na província 
de Tete, vão beneficiar de um projecto piloto de 
apoio às cooperativas.

O programa, financiado pelo Banco Mundial 
na ordem de dois milhões de dólares, consiste na 
oferta de equipamentos necessários para as acti-
vidades e transferência de conhecimento sobre 
boas práticas. Este apoio vai contemplar, tam-
bém, uma cooperativa de pedras preciosas da 
Zambézia, e outra de materiais de construção em 
Inhambane.

Com o intuito de inteirar-se do nível de pre-
paração dos mineiros de Nhamize para recepção 
de apoio, o inspector-geral dos Recursos Minerais 
e Energia, Obete Matine, fez quarta-feira uma vi-
sita,  tendo constatado haver uma necessidade de 
os mesmos se unirem.

“Os mineiros precisam de se organizar me-
lhor, pois estão a trabalhar de uma forma  indivi-
dual, desenvolvendo actividades em profundida-

des não recomendáveis”, afirmou.
Explicou que, alcançaram profundezas abaixo 

de 50 metros havendo, por isso, uma redução do 
sistema de ventilação, aumento da temperatura, 
ao mesmo tempo que, devido à pressão da rocha, 
as paredes dão indicações de aumento de ocor-
rência de desabamentos, colocando em perigo a 
vida dos mineiros.

Entretanto, assegurou que irá alertar a insti-
tuição que cuida de assistência ao grupo para sa-
nar os constrangimentos identificados. Ainda no 
terreno, orientou os mineiros para incluírem, na 
gestão da sua cooperativa, a componente de se-
gurança.

Maria Mahungue, dona de duas minas em 
Nhamize, disse, em representação dos mineiros, 
que a cooperativa precisa também de um detec-
tor de ouro para se estancar o desvio de linha de 
exploração.

“Precisamos também de uma bomba de água, 
porque quando chove fica impossível de se traba-
lhar”, disse.

Banco Mundial apoia 
mineiros artesanais

OURO EM NHAMIZE, TETE

Impõe-se o aprimoramento de segurança para os mineiros artesanais e de pequena escala de ouro de Nhamize

zada pelo Instituto Superior 
de Altos Estudos e Negócios 
(ISAEN), uma unidade orgâ-
nica da Universidade Poli-
técnica, no âmbito do curso 
de doutoramento em estu-
dos de desenvolvimento.

Na ocasião, o diplomata 
disse que, entretanto, para 
que estes recursos condu-

zam, efectivamente, o País 
ao crescimento sustentável 
e inclusivo, é importante 
que o Governo trabalhe em 
estreita parceria com a so-
ciedade civil, academia e 
sector privado, observando, 
acima de tudo, o respeito ao 
meio ambiente e à política 
de género.

Antonio Sánchez-Bene-
dito Gaspar assegurou que, 
a União Europeia vai con-
tinuar a apoiar o desenvol-
vimento do País, através de 
diversas iniciativas, focadas, 
principalmente, no empo-
deramento da juventude, 
formação profissional, edu-
cação, emprego, governa-

ção, paz e fortalecimento 
das instituições, meio am-
biente, energias renováveis 
e actividades de geração de 
alimentos.

“A União Europeia acre-
dita no potencial de Mo-
çambique e quer continuar 
a participar no seu desen-
volvimento. Somos o maior 
parceiro económico de Mo-
çambique, à frente da África 
do Sul e da China, com uma 
carteira de investimentos 
de mais de 60 mil milhões 
de euros, na sua maioria no 
sector energético”, disse.

Relativamente ao tema 
da conferência “Ajuda ao 
Desenvolvimento como 
Forma de Cooperação nos 
Tempos Modernos: Desafios 
e Equívocos”, o diplomata 
explicou que a ajuda ao de-
senvolvimento não se deve 
limitar à transferência de 
fundos ou ao financiamen-
to. 

“Deve, acima de tudo, 
ser um catalisador de de-
senvolvimento e cresci-
mento do País, através da 
implementação de políticas 
e da criação de oportunida-
des em diversos sectores”, 
afirmou.

Malawi enfrenta escassez de divisas

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  073/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 14 Abril
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,31 4,40      4,36
  Botswana Pula 5,48 5,59      5,54
  eSwatini Lilangueni       4,31 4,40      4,36
  Mauricias Rupia 1,48 1,51      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,64 3,71      3,67

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 503,51 513,54    508,53
  Malawi Kwacha 78,62 80,19     79,41
  Tanzânia Shilling 27,26 27,81     27,54
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,37 13,64     13,51
  Canada Dolar 50,23 51,23     50,73
  China/Offshore       Renminbi 9,89 10,09      9,99
  China Renminbi 9,91 10,11     10,01
  Dinamarca Coroa 9,21 9,40      9,31
  Inglaterra Libra 82,75 84,40     83,58
  Noruega Coroa 7,20 7,34      7,27
  Suécia Coroa 6,65 6,79      6,72
  Suíça Franco 67,42 68,76     68,09
  União Europeia       Euro 68,57 69,94     69,26

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,5515700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.972,53000
Venda..............  1.973,04000

Maputo,  18.04.2022
(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.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 01/SDEJTM/UGEA/2022
1. O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Meconta convida empresas interessadas e

elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados:

2. 

Nº de 
Ordem

Tipo de Concurso Objecto do Concurso

01
Concurso Limitado nº 01/SDEJTM/

UGEA/2022

Fornecimento de material de consumo para escritório, ensino 

e formação

02
Concurso de Pequena Dimensão nº 

01/SDEJTM/UGEA/2022
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

03
Concurso de Pequena Dimensão nº 

02/SDEJTM/UGEA/2022

Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de 

equipamento informático

04
Concurso de Pequena Dimensão nº 

03/SDEJTM/UGEA/2022

Prestação de serviços gráficos de reprodução de papel de 
resposta de exames finais/2022

05
Concurso de Pequena Dimensão nº 

04/SDEJTM/UGEA/2022

Prestação de serviços de transporte de carga e distribuição do 

livro escolar nas ZIPs do distrito

06
Concurso de Pequena Dimensão nº 

05/SDEJTM/UGEA/2022
Confeição de refeições e alojamento

3. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos de
concurso ou levantá-los no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Meconta
na Repartição de Administração e Planificação (RAP) pela importância não reembolsável de
1.000,00MT (mil meticais) para cada conjunto.

4. As propostas do concurso deverão ser formuladas em língua portuguesa e em moeda nacional
(metical).

5. O período de validade das propostas será de 60 dias.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do 28 de Abril de 2022 e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 10.00 horas do mesmo dia, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecerem.

Endereço: Repartição de Administração e Planificação do SDEJT-Meconta 

sita na rua principal da vila de Meconta-Sede.

7. 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.

Meconta, aos 13 de Abril de 2022

O Director Distrital

José Mussa Sarajabo

(Especialista de Educação)
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HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA

Falsos doentes protagonizam
roubos no Banco de Socorros

I
NDIVÍDUOS que se fa-
zem passar por doen-
tes estão a protagonizar 
roubos diversos, com 
destaque para telemó-

veis, computadores por-
táteis e outros objectos no 
Banco de Socorros do Hos-
pital Central da Beira (HCB).

A denúncia foi feita ao 
nosso Jornal pelo porta-voz 
dos Serviços de Urgência 
daquela unidade sanitá-
ria, considerada a maior da 
zona centro do país, Ricar-
do Molinho.

Molinho queixou-se 
ainda de que o proble-
ma prevalece já há muitos 

anos, apresentando-se, por 
conseguinte, como aparen-
temente de difícil solução, 
embora os indiciados, sem-
pre que neutralizados, se-
jam encaminhados ao posto 
policial ali instalado.

De acordo com a nossa 
fonte, os meliantes apro-
veitam-se do momento em 
que os funcionários estão 
ocupados na recepção e 
atendimento dos pacientes 
que afluem ao local à pro-
cura de assistência médica.

Molinho fez questão de 
recordar que o Banco de 
Socorros do HCB conta com 
um espaço físico limita-

Profissionais
desesperados
ENQUANTO isso, os profis-
sionais de saúde afectos ao 
Banco de Socorros do Hos-
pital Central da Beira mos-
tram-se desesperados com os 
constantes casos de roubo e 
furto dos seus bens e não só.

A servente Carolina Ga-
briel, por exemplo, disse que, 
para não correr riscos, uma 
vez que a sua profissão impli-
ca uma constante movimen-
tação, opta por deixar o seu 
telemóvel a um dos segurança 
privada, recolhendo-o no fim 
da sua jornada laboral.

“Só uso o telemóvel no 
final do trabalho de cada dia. 
É preocupante, mas vivemos 
assim. Agora com o relaxa-
mento das medidas de pre-
venção da Covid-19 a situação 
voltou a ficar mais complica-
da”, lamentou.

O mesmo sentimento foi 
partilhado pelo Orlando Ma-
teus, servente, que acrescen-
tou que a situação fica mais 
crítica quando há maior fluxo 
de pessoas, principalmente 
quando dão entrada indiví-
duos vítimas de acidente de 
viação, pois nessa altura tudo 
fica agitado.

“Alguns ladrões até iden-
tificam-se como familiares 
de determinadas vítimas de 
acidentes de viação, tudo 
para ludibriar os funcionários 
e lograrem os seus intentos”, 
acusou.

Confirmou, igualmente, 
que este ambiente se vive há 
bastante tempo, mas a preo-
cupação é maior porque fre-
quentemente são reportados 
casos de roubo dos bens pes-
soais dos funcionários.

“Por isso, há toda a ne-

Ricardo Molinho

Banco de Socorros onde os roubos são preocupantes

do exclusivamente para os 
doentes.

“Infelizmente, nem 
todas as pessoas que ali 
circulam necessitam dos 
serviços daquela unidade 
hospitalar pois está pro-
vado que muitos têm in-
tenções estranhas. Entram 
ali para surripiar bens 
alheios”, repisou.

Num outro pronun-
ciamento, Molinho reve-
lou que, para combater 
este mal, a direcção-geral 
daquele hospital decidiu 
contratar uma empresa 
de segurança privada para 
o controlo interno, refor-
çando assim a actividade
dos guardas da instituição.

Consequentemente, o 
cenário tende a melhorar. 
“Contudo, todo o cuida-
do ainda é pouco porque 
os roubos continuam e os 
meliantes podem estar a 
sofisticar as suas tácticas 
pelo que mantemos os 
apelos de vigilância com o 
intuito de neutralizar mais 
indiciados”.

O porta-voz dos Ser-
viços de Urgência do HCB 
acrescentou que tal ne-
cessidade de vigilância 
deverá ter em conta o re-
laxamento das medidas 
de prevenção da pande-
mia do novo coronavírus 
que voltou a permitir uma 
grande movimentação de 
pacientes, facto que pode 
ser potencialmente apro-
veitado pelos larápios para 
concretizarem as suas ac-
ções.

cessidade de o hospital re-
dobrar a vigilância sobretudo 
nas chamadas horas de ponta 
ou nos momentos de troca de 
turnos”, defendeu.

Por sua vez, Miguel João, 
outro funcionário por nós 
entrevistado, sublinhou que, 
maioritariamente, os indicia-
dos são de idades entre dez 
e 30 anos que se introduzem 
naquele recinto alegando 
serem acompanhantes dos 
doentes.

Apontou que os mesmos 
ladrões são conhecedores 
daquele recinto, dominando 
completamente os acessos e 
nomes de alguns profissio-
nais de saúde em exercício no 
hospital.

Deste modo, esta fonte 
considerou que a missão dos 
agentes de segurança priva-
da incluindo guardas exige 
maior atenção para devolver 
a tranquilidade num local tão 
importante como aquele.

Miguel João lembrou que 
durante o pico da Covid-19 
este cenário negativo tinha 
abrandado significativamen-
te porque não se permitia o 
movimento de acompanhan-
tes, “mas com o relaxamento 
das restrições os larápios vol-
taram a actuar”.

Assim, exortou a toda a 
sociedade no sentido de con-
tribuir para estancar este mal, 
sensibilizando as pessoas a 
abandonarem esta prática 
que afecta a dedicação dos 
profissionais daquele sector 
social.

“Chega. Queremos tran-
quilidade. Infelizmente 
surpreendemos crianças a 
protagonizarem furtos de 
bens no Banco de Socorros”, 
exemplificou, apelando à di-
recção do hospital a intensi-
ficar as acções de prevenção 
deste mal que continua a ser 
uma grande preocupação dos 
funcionários da instituição.

Utentes do Banco de Socorros pedem vigilância permanente

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A máscara evita que os vírus que se encontram nas gotas de saliva e secreções nasais de 
pessoas com COVID-19 infectem outras pessoas ou contaminem os objectos ao redor. 

O 
GOVERNO neces-
sita de 400 milhões 
de dólares norte-
-americanos para 
reabilitar metade 

dos troços críticos da Estrada 
Nacional Número-1 (EN1). O 
ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídri-
cos, Carlos Mesquita, que 
revelou o facto quarta-fei-
ra em Nampula, disse que o 

Executivo continua a mobi-
lizar recursos junto dos seus 
parceiros para assegurar a in-
tervenção noutra metade dos 
troços da rodovia que liga o 
país do Norte ao Sul, em toda 
a sua extensão.

O dirigente revelou que 
o ministério que dirige está a
realizar um estudo profundo
para desenvolver um projec-
to de engenharia, com vista a

dar lugar ao trabalho de rea-
bilitação em alguns troços da 
EN-1 que se encontram em 
estado avançado de degrada-
ção, uma situação que difi-
culta a transitabilidade rodo-
viária.

Para viabilizar este projec-
to, que deverá ser aprovado 
nos princípios do segundo se-
mestre deste ano, o Ministério 
das Obras Públicas, Habitação 

e Recursos Hídricos vai contar 
com o apoio dos parceiros in-
ternacionais, no caso o Banco 
Mundial, e com fundos do Or-
çamento do Estado. Mesquita 
explicou que a EN1 é extensa e 
requer intervenções simultâ-
neas em vários troços.

Indicou que as obras de in-
tervenção de vulto da EN1 de-
vem ter em conta os desafios 
das mudanças climáticas que 

METADE DOS TROÇOS CRÍTICOS DA EN1

Reabilitação custa
400 milhões de USD

se têm registado nos últimos 
anos, para evitar a sua rápida 
degradação. Carlos Mesqui-
ta sublinhou que anualmente 
as tempestades mostram-se 
cada vez mais severas, o que 
demanda soluções de enge-
nharia adequadas para en-
frentá-las.

O ministro falava a jorna-
listas na visita que efectuou à 
ponte sobre o rio Ampuece, 
no distrito de Monapo, onde 
foram removidos os dois en-
contros desta infra-estrutura 
devido ao arrastamento dos 
solos aquando da passagem 
do ciclone tropical Gombe. 
Como consequência, o posto 
administrativo de Lunga, no 
distrito de Mossuril, está iso-
lado do resto da província de 
Nampula.

A ponte sobre o rio Am-
puece permite a ligação entre 
a sede do distrito de Monapo 
e o posto administrativo de 
Quixaxe, no distrito de Mo-
gincual. Mercê da mobilização 
dos empreiteiros da zona, um 
dos encontros da ponte já foi 
construído, faltando apenas 
o segundo. Mesmo depois do
arrastamento dos solos nos
encontros da ponte, a fúria das 
águas não conseguiu remover
os pilares da infra-estrutura,
apresentando-se totalmente
intactos.

“Estes elementos podem 
ser reutilizados. Se o tempo 
permitir, vamos continuar a 
trabalhar para ver se até fi-
nal deste mês, o mais tardar, 
garantimos a transitabilida-
de através deste troço”, disse 
Carlos Mesquita.

AOS 55 anos de idade, 36 dos 
quais ao serviço da Sociedade 
do Notícias, Cristina Rafael 
vai à reforma. Carrega o sen-
timento de dever cumprido e 
muita gratidão por esta em-
presa ter-lhe aberto as portas 
para formar-se e crescer como 
profissional.

Deixou ficar este posi-
cionamento com muita pro-
priedade, afinal tem a certeza 
de que o “Notícias”, que hoje 
comemora 96 anos de exis-
tência, é, em todos os senti-
dos, uma grande referência, 
sobretudo no campo da for-
mação de novos quadros. 

Ela mesma, considerou, 
integra a lista dos vários pro-
fissionais formados pela insti-
tuição, pois chegou à empresa 
para trabalhar na gráfica do 
Notícias, a 13 de Outubro de 

1986, depois de concluir o 
ensino secundário na Esco-
la Secundária Noroeste-1, na 
cidade de Maputo, não tendo 
passado por uma academia 
profissionalizante ou univer-
sidade.

“A pessoa entra sem sa-
ber nada, mas aprende. O que 
se quer é ter mais atenção no 
trabalho e saber cumprir com 
aquilo que é necessário fazer”, 
explicou, dizendo que a refor-
ma não é, necessariamente, 
um adeus, pois está disponível 
para, se necessário, ajudar a 
empresa com a sua experiên-
cia.

A sua trajectória não se 
resume à gráfica, onde traba-
lhou no sector de acabamen-
tos, afinal, 10 depois da sua 
entrada na empresa foi requi-
sitada para integrar a equipa 

CRISTINA RAFAEL

“Notícias” é uma
escola profissional

do Centro Social da instituição, 
na cidade de Maputo. 

Entretanto, passados dez 
anos, pediu para ser transferi-
da de regresso à gráfica, onde 
permaneceu até à reforma. 
Contou que teve, novamente, 
de se familiarizar com os co-
legas, mas, em pouco tempo, 
entrou na linha, e inclusive co-
meçou a ajudar na compreen-
são das escolhas da clientela. 

“O cliente podia não saber 
explicar o que quer, então eu 
devia ajudar com a cor, nume-
ração, entre outros elementos 
que influenciam o seu gosto e 
permitem que não devolva o 
produto por si recomendado”, 
explicou.

Neste sentido, conside-
rou que os mais novos devem 
compreender que estar no 
“Notícias” é, sobretudo, abra-
çar uma grande oportunidade 
de formação profissional e hu-
mana, até porque é ainda uma 
escola que acompanha a evo-
lução das novas tecnologias. 

“A empresa mudou mui-
to em termos de trabalho. As 
máquinas antigas foram subs-
tituídas. Falando em concreto 
da Redacção, no lugar das má-
quinas de dactilografar, foram 
colocados computadores. Na 
gráfica, já não precisamos de 
dobrar com dobradeira, mas 
com máquinas mais moder-
nas”, comentou.

Do mesmo modo, explicou 
que o sucesso está, igualmen-
te, no respeito entre os profis-
sionais mais velhos e jovens. 

“Há que haver mais res-
ponsabilidade e respeito entre 
os colegas, principalmente os 
mais velhos, porque eles é que 
melhor conhecem a casa”, 
disse.

AS autoridades da Saúde anunciaram 
ontem o registo de dez casos positivos 
de Sars-CoV-2 e dois recuperados da 
infecção pelo vírus no país.

De acordo com o Ministério da 
Saúde (MISAU), os infectados foram 
identificados em 849 amostras testadas 
a nível nacional, o que corresponde a 
uma taxa de positividade diária de 1,18 
por cento e a acumulada de 17,27 por 
cento. 

Dois dos contaminados são meno-
res de 14 anos e igual número tem idade 
igual ou superior a 50 anos. Consta que 
quatro dos positivos foram identifi-

cados na província de Cabo Delgado 
e os restantes estão distribuídos pelas 
províncias de Tete, Zambézia, Manica, 
Inhambane, Gaza e cidade de Maputo. 

O comunicado do MISAU indica que 
todos os recuperados foram declarados 
na província de Cabo Delgado, o que el-
eva para 223.060 curados de um cumu-
lativo de 225.314 casos registados desde 
a confirmação do primeiro episódio, 
em Março de 2020. 

Dados desta instituição mostram 
que, de quarta-feira para ontem, o país 
não registou alta hospitalar, nenhum 
doente internado com complicações 

associadas à Covid-19, nem morte por 
esta doença, mantendo-se quatro en-
fermos sob cuidados médicos nos cen-
tros de tratamento desta doença e um 
cumulativo de 2200 óbitos. 

Com estes dados, o número de ca-
sos activos aumentou de 42 na quar-
ta-feira para 50 ontem. 

Informação do MISAU refere ainda 
que, nas últimas 24 horas, o número de 
pessoas completamente vacinadas su-
biu para 13.592.842 com a vacinação de 
11.511 indivíduos, o que significa uma 
taxa nacional de vacinação de 89,4 por 
cento.

Saúde regista dez casos 
positivos da Covid-19 HÉLIO FILIMONE

O JUIZ Efigênio Baptista pondera a possibi-
lidade de adiar a leitura da sentença a recair 
sobre os 19 co-réus do chamado “caso das 
dívidas não declaradas”, marcada para o dia 
1 de Agosto, devido à sobrecarga de trabalho 
relacionado com despachos em torno deste 
processo.   Conforme justificou, as decisões 
às diferentes petições submetidas pelo 
Ministério Público e os advogados dos réus 
devem ser tomadas antes de elaborar a sen-
tença sobre o maior escândalo de corrupção 
pós-independência. 

Para tal, conforme explicou, precisa de 
mais tempo para ler os vários requerimentos 
submetidos, bem como as cerca de 30 mil 
páginas que compõem o processo das “dívi-
das não declaradas”. Grande parte destes 
documentos foi produzida e anexada du-

rante os sete meses de julgamento, sem con-
tar com outros que foram sendo anexados. 

“Se calhar a data já não é praticável. Mas 
estamos a dar o nosso máximo para que a 
sentença possa sair o mais rápido possível 
porque as pessoas têm de saber do destino 
da sua vida” – explicou o juiz da causa. 

Entretanto, ouvido na sessão de ontem, 
que discute o pedido do Ministério Público de 
arrestar bens de 11 dos 19 co-réus, Armando 
Ndambi Guebuza negou ser proprietário de 
uma residência num dos condomínios lux-
uosos na capital do país. Igualmente, disse 
não possuir nenhuma participação social na 
empresa FOCUS 21, pertencente ao seu pai, 
Armando Emílio Guebuza, antigo Presiden-
te da República. 

Na mesma linha esteve o réu Fabião 
Mabunda, que negou ter qualquer imóvel. 
Segundo ele, a residência que figura no ar-

resto preventivo pertence à sua esposa e foi 
na condição de companheiro que viveu nela. 

Já o réu Zulficar Ahmed disse que a casa 
objecto do arresto foi-lhe doada pelo seu 
irmão em 2004, altura em que este decidiu ir 
viver na África do Sul.

Contudo, Cipriano Mutota foi o úni-
co réu que admitiu ser proprietário de três 
imóveis, sendo dois na cidade de Maputo e 
outro no distrito de Marracuene, província 
de Maputo. Segundo ele, apesar de não es-
tarem registadas em seu nome, as casas fo-
ram por si construídas e, se a justiça assim o 
decidir, mostra-se disposto a perdê-las no 
arresto.  

Perante estas justificações, a procurado-
ra Ana Sheila Marrengula reiterou o pedido 
ao tribunal de manter a decisão de arrestar 
os imóveis em causa porque, segundo a sua 
convicção, pertencem aos réus. 

“DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Juiz pondera adiar sentença

PMA retoma assistência  
aos deslocados da “25 de Junho”
O PROGRAMA Mundial de Ali-
mentação (PMA) retomou, há 
dias, na Aldeia 25 de Junho, no 
distrito de Metuge, em Cabo 
Delgado, o processo de distri-
buição de víveres, no âmbito 
da assistência humanitária aos 
deslocados internos ali acomo-
dados, processo que tinha sido 
suspenso em Março findo.

A suspensão do processo por 
aquele organismo das Nações 
Unidas resultou da recusa das 
pessoas a serem verificadas, um 
procedimento interno que visa 
prevenir casos de beneficiários 
ilícitos. A informação foi confir-
mada ontem, em Miéze, posto 
administrativo de Metuge, pelo 
administrador do distrito, An-

tónio Nandanga. De acordo com 
Nandanga, as autoridades admi-
nistrativas tiveram de reunir-se, 
por várias vezes, com os deslo-
cados, para persuadir-los sobre 
a necessidade de serem subme-
tidos àquele procedimento de 
controlo interno.

“Felizmente, os deslocados 
aceitaram e o PMA já retomou o 
processo de distribuição da ajuda 
humanitária”, assegurou Nan-
danga.

O PMA havia suspenso, em 
Março findo, temporariamente, 
a assistência alimentar e nutri-
cional aos deslocados internos da 
Aldeia 25 de Junho, maior parte 
oriundos do posto administrati-
vo de Bilibiza, distrito de Quis-

sanga, por se terem recusado a 
ser submetidos ao processo de 
verificação, um procedimento 
protocolar normal, que permite 
aferir se existem no seio daquela 
população alguns beneficiários 
ilícitos dos apoios concedidos.

O PMA, em coordenação 
com as autoridades, tinha pre-
visto para o mês de Fevereiro úl-
timo a verificação de três centros 
de acomodação e reassentamen-
to, nomeadamente 25 de Junho, 
Ntocota e Pachinuapa (Nangua 
2).  No entanto, os deslocados 
do Centro de Acomodação 25 de 
Junho recusaram-se a participar 
no processo de verificação, o que 
levou à suspensão da alocação 
dos apoios em Março.

WALTER MBENHANE

A AQUISIÇÃO e oferta de cabazes a per-
sonalidades por ocasião do fim de ano era 
uma prática no Ministério do Trabalho, 
que tutela a Direcção Nacional do Tra-
balho Migratório (DTM), tal como refere 
a ré Anastácia Zitha.

Zitha, a última ré a ser interrogada 
no julgamento do caso de desvio de 113 
milhões de meticais da DTM, fez este 
pronunciamento na sessão de produção 
de provas, respondendo a perguntas de 
insistência do tribunal.

A antiga directora confirmou que a 
DTM fez pagamentos a empresas como 
Premier Grupo Mica, onde foi gasto mais 
de um milhão e quinhentos mil de met-
icais, em cabazes, enquanto na Vossa 
Garrafeira foram gastos 250 mil meticais. 
Estes valores foram retirados da conta da 
taxa de contratação de mão-de-obra es-
trangeira.

A ré refere que a conta supracitada e a 
conta juros eram usadas para o pagamen-
to de várias despesas da DTM.  Para além 
da aquisição de cabazes, estas contas fo-
ram usadas para o pagamento do almoço 
de confraternização alusivo à reforma do 
funcionário Carlos Tovela, festividades 
do 1.° de Maio e banquete de saudação aos 
mineiros por ocasião da passagem do fim 
de ano.

Questionada sobre a razão de terem 
usado o dinheiro dos mineiros para a con-
statação de serviços e bens em benefícios 
da DTM, Anastácia Zita respondeu que 
as festas e banquetes beneficiavam aos 
ex-trabalhadores das minas na África do 
Sul.

No entanto, consta dos autos que a ré 
solicitou à ministra Maria Helena Taipo 
autorização para o uso de dois milhões de 
meticais para a aquisição de bens e ma-
teriais que compõem dois projectos não 
celeccionados para o financiamento, no 

âmbito do projecto de reinserção social 
dos ex-mineiros e seus dependentes. 
Perguntada quais são os projectos em 
falta respondeu que não pode precisar, 
tendo em conta que a DTM consentia e 
financiava vários projectos.

Perguntada sobre o contrato de 
ajuste directo com a empresa Dona Tina 
Artes e Decorações de Interiores, pert-
encente à esposa do réu, Pedro Taimo, 
pelo facto de  não ter o visto do Tribunal 
Administrativo(TA), a ré  explicou que as 
contas da DTM não constam do sistema 
financeiro do Estado, mas pertencem a 
particulares, por isso, não houve visto 
do TA.

Consta dos autos que o Ministério do 
Trabalho, representado pela ré Anastácia 
Zita, e a empresa Mulher e Investimen-
tos, representado por Elsa Jonas, (fa-
lecida) celebraram um contrato para o 
fornecimento de material de construção 
para os projectos de reinserção social 

dos ex-mineiros e seus dependentes. O 
preço do presente contrato era de quat-
ro milhões e quatrocentos mil meticais. 
Questionada se reconhecia o contrato e 
a assinatura patente no contrato respon-
deu que “não me recordo”.

Consta dos autos que a empresa 
Mulher e Investimentos recebeu 500 mil 
meticais para o fornecimento de mate-
rial de construção referente aos projec-
tos de reinserção social dos ex-mineiros 
e seus dependentes. Perguntada se foi 
celebrado algum contrato que justifique 
o pagamento do referido valor respon-
deu “tenho dúvidas se o valor tenha sido 
parte do pagamento de um dos contra-
tos existentes nos autos”.

Perguntada a partir de que contrato 
a Mulher e Investimentos subcontratou 
a INDOMOBIL a ré, Anastácia Zita re-
spondeu que não tinha em mente qual 
terá sido o objecto contratual entre as 
duas empresas”.  

Oferta de cabazes e festas eram 
uma prática na DTM

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 15 de Abril de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

O CONSELHO Municipal da Cidade 
de Nampula promoveu, há dias, uma 
campanha de recolha massiva de resí-
duos sólidos que haviam “assaltado” 
quase toda a urbe. Durante os dez dias 
da iniciativa, foi possível a remoção de 
mais de 14.490 metros cúbicos de re-
síduos sólidos em 49 pontos de depó-
sito de lixo na cidade.

Foi um esforço que mereceu o 
aplauso e elogio dos munícipes, tendo 
em conta a magnitude  que a situação 
já tomava. Porém, consideram que a 
campanha devia ser abrangente, no 
sentido de alcançar todos os bairros 
municipais ou seja duradoura.

Na opinião de Albino Francisco, 
residente no bairro de Muahivire-Ex-
pansão, nada melhorou, o que mos-

tra que a gestão de resíduos sólidos 
ainda é deficiente. Acrescentou que a 
campanha de recolha de lixo devia ser 
abrangente e não se circunscrever à 
zona de cimento da cidade.

Hélder Carlos, do bairro de Namu-
tequeliua, disse não ter tido conhe-
cimento da realização da campanha 
em alusão, porque houve pouca di-
vulgação, admitindo que nem todos 
os munícipes têm acesso aos meios de 
comunicação social. Porém elogiou a 
iniciativa e encorajou as autoridades 
municipais a manterem foco na lim-
peza da urbe.

Referiu que o assunto de lixo na 
cidade de Nampula e não só, é com-
plicado porque muitas vezes os muní-
cipes não colaboram.

Michela Smith, da zona do Coto-
cuane, elogiou o município pela cam-
panha realizada, mas sugere que os 
munícipes deviam ser sensibilizados 
pela gestão do lixo.

Segundo acrescentou, não se justi-
fica que o lixo seja deposito nas vias de 
acesso, até por vezes obstruí-las, en-
quanto existe contentores vazios em 
alguns locais.

Por seu turno, Carlos Gaita, é da 
opinião que o município devia traba-
lhar mais com vista a eliminar focos 
de lixo,  para além de investir mais em 
contentores.

Disse ainda que em muitos locais, 
onde se deita o lixo, já não existe con-
tentores e leva com que alguns muní-
cipes “façam das suas”.

Campanha de recolha 
de lixo devia ser abrangente

EM CONDIÇÕES QUE ATENTAM CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

Venda de carne
longe de ser travada

MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

H
Á muito que tem 
sido levado a cabo 
o combate contra a
venda de carne bo-
vina, caprina, suína

e de outras espécies, incluin-
do o peixe, em péssimas con-
dições, principalmente nos 
mercados informais espa-
lhados um pouco por toda a 
urbe, pondo em risco a saúde 
pública.  

Tal combate, que com-
preende também a promoção 
de campanhas de sensibili-
zação dos vendedores infor-
mais de carne diversa sobre o 
perigo que representa para a 
saúde pública, a inobservân-
cia das mínimas condições de 
higiene, sempre envolveu a 
Inspecção Nacional das Acti-
vidades Económica (INAE), o 
Conselho Municipal e o sec-
tor da Agricultura.

O mais grave é que, na 
maior parte dos locais de 
venda, não se sabe onde o 
animal foi abatido e como a 
carne é conservada até che-
gar ao consumidor, para 
além de ficar exposta em 
locais impróprios e perto da 
imundície, o que concorre 
para a contaminação do pro-
duto.  

É triste perceber que se 

trata dum combate que nun-
ca terá surtido os resulta-
dos desejados, a avaliar pela 
persistência na venda, sem 
observância rigorosa de me-
didas higiénico-sanitárias, 
em quase todos os mercados 
informais da cidade.

Quem visita esses merca-
dos e se depara com o triste 
cenário, concluirá que, apa-
rentemente, não há e nunca 
houve um trabalho sério por 
parte das instituições envol-
vidas no seu combate, que 
controle e assegure, de forma 
afectiva, a venda de carne em 
condições adequadas.

São tantas moscas e ou-
tros insectos veiculadores 
de doenças a pousarem, li-
vremente, na carne despe-
daçada de vaca, cabrito e 
porco, trazida aos merca-
dos a partir dos distritos de 
Nampula considerados po-
tenciais criadores de gado, 
como Angoche, Mogovolas 
e Moma.

A nossa Reportagem 
constatou que os mercados 
informais de Naloco, pre-
cisamente no Peixoto, no 
bairro de Muahivire; da Meia 
Via, em Namutequeliua; da 
Cavalaria, no bairro do mes-
mo nome, e da Rua 5000, em 
Napipine, são alguns exem-
plos onde continua a se no-

tar, com incidência, a venda 
de carne diversa exposta e 
em deploráveis condições de 
conservação.

 Em Peixoto, alguns con-
sumidores disseram que 
optam pela carne vendida 
em condições inapropriadas 
por, alegadamente, serem 
cidadãos com poucas pos-
ses, o que não lhes permite 
comprar num talho certifi-
cado.  Amisse Manuel, que 
o encontrámos a comprar a
carne bovina, disse que es-
tava ciente de que além de 
o produto estar exposto e
mal conservado, não tinha
quantia suficiente para ir a
um talho. Contudo, deplo-
rou o que considerou de si-
lêncio absoluto da parte de
quem de direito em verificar, 
sistematicamente, as condi-
ções higiénico-sanitárias em 
que a carne é vendida.

Um outro comprador por 
nós entrevistado foi Aníbal 
João, que referiu que en-
quanto o custo de vida con-
tinuar a agravar, resultante, 
em parte, da subida galo-
pante dos preços dos produ-
tos de primeira necessidade, 
muita gente continuará a 
comprar carne em condições 
deploráveis. Lamentou a fal-
ta de condições higiénicas 
nos locais de comercializa-

ção da cerne por exiguidade 
de água, além do facto de que 
os vendedores não possuem 
equipamento de protecção 
individual apropriado. João 
defendeu a necessidade de 
haver uma fiscalização sani-
tária sistemática e séria, de 
modo a obrigar os vendedo-
res a observarem a higiene e 
comercializarem o produto 
em condições seguras. 

No mercado de Napipine, 
Ana Nicalou disse que em-
bora compre sempre carne 
de porco exposta neste local, 
está ciente dos riscos que 
daí advêm. Ela acredita que 
a prevalência da situação é 
devido à fragilidade das au-
toridades competentes, que 
continuam a assistir “im-
pávidas e serenas”, quiçá, à 
espera que algo de mal acon-
teça, em resultado da prática 
deste tipo de negócio.

Agostinho Mário, vete-
rinário, alertou que a carne 
bovina é um produto pe-
recível e susceptível à dis-
seminação de doenças, em 
face das suas características 
nutricionais, uma vez que é 
rica em nutrientes necessá-
rios para o crescimento das 
bactérias, leveduras e bolo-
res, daí que se deve ter todo 
o cuidado no seu abate, con-
servação e consumo.

TODOS os vendedores ouvi-
dos pela nossa Reportagem 
nos locais escalados reco-
nheceram as condições ina-
dequadas em que praticam o 
seu negócio, não só por es-
tarem ao ar livre, mas tam-
bém pelo facto de os produ-
tos não reunirem condições 
higiénicas. 

Responsabilizaram os 
gestores municipais por, 
alegadamente, continua-
rem a não criar locais apro-
priados, como um mercado 
único para todos, com as 
condições favoráveis, no-
meadamente vedação, re-
frigeração e fiscalização ve-
terinária. 

“Por exemplo, aqui em 
Peixoto, há muito que es-
peramos pela construção 
de um mercado novo, pro-
metido pelo Conselho Mu-
nicipal, destinado, exclusi-
vamente, à venda de carne 

Aguarda-se pelo 
mercado prometido

AFINAL, havia uma comissão 
multissectorial de combate 
à venda de carne em condi-
ções deploráveis na cidade 
de Nampula. A comissão in-
tegrava a INAE, o Conselho 
Municipal e sector da Agri-
cultura.

Razões que se supõem li-
gadas à falta de coordenação 
terão fragilizado a luta. 

“Agora, cada uma dessas 
instituições trabalha sozinha 
no combate a esse mal que 
nos preocupa bastante como 
sector que luta pelo bem-es-
tar das pessoas. A comissão 
multissectorial já não exis-
te”, disse Hélio Rareque, de-

legado provincial da INAE. 
Rareque assegurou que o 

seu sector continua a traba-
lhar, não somente na sensi-
bilização e fiscalização dos 
comerciantes para observa-
rem as mínimas condições 
de higiene, na conserva-
ção e venda de carne, como 
também no que se refere ao 
acompanhamento do pro-
cesso de abate, transporte e 
comercialização. 

O nosso entrevistado re-
feriu que fruto desse traba-
lho, notam-se melhorias em 
alguns mercados informais 
de venda de carne da cida-
de, a exemplo do mercado 

da Meia Via, onde, dantes, o 
exercício deste tipo de acti-
vidade em péssimas condi-
ções já havia atingido ponto 
crítico. 

Por seu turno, o chefe 
do gabinete de Comunica-
ção e Imagem no Conselho 
Municipal, Nelson Carvalho, 
disse que apesar de o negó-
cio continuar a ser exercido 
em condições degradantes, a 
edilidade sempre sensibilizou 
os munícipes, no sentido de 
venderem a carne em locais 
seguros e em condições hi-
giénicas, além de distribuição 
de caixotes e redes para evitar 
contaminação de doenças.   

Extinção da comissão
fragiliza a luta

Hélder Carlos Michela Smith

Carlos Gaita Albino Francisco
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A fiscalização é necessária

fresca, com todas as condi-
ções necessárias, como câ-
maras frigoríficas adequadas 

para a conservação de car-
ne. Queremos que acabem 
as péssimas condições de 

venda de carne na nossa ci-
dade”, disse Lourenço Ma-
nuel. 

Moscas e outros insectos são atraídos pelo mau cheiro que resulta da má conservação da carne

Assim é vendida a carne diversa em alguns mercados e bairros da cidade

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE SUSSUNDENGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Conselho Municipal da Vila de Sussundenga convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem  

requisitos de elegibilidades a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

No de Concurso Objecto de concurso Documentação 

Data e hora 

Entrega de propostas
Abertura de 

propostas

90G000541/CPD/N01/2022
Fornecimento de 

produtos em géneros 
alimentícios

Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
8.00 horas

27/4/2022
8.10 horas

90G000541/CPD/No02/2022
Fornecimento de 

serviços de restauração
Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
8.30 horas

27/4/2022
8.40 horas

90G000541/CL/No 01/2022
Fornecimento de 

serviços de manutenção 
e reparação de viaturas

Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
9.00 horas

27/4/2022
9.10 horas

90G000541/CL/No 02/2022
Fornecimento de 

combustíveis e 
lubrificantes

Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
9.30 horas

27/4/2022
9.40 horas

90G000541/Cl/No 04/2022
Construção de 3 salas 
de aula na EP1 e 2 de 

Nhamezara

Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
10.00 horas

27/4/2022
10.10 horas

90G000541/CL/No 05/2022
Fornecimento de uma 

viatura para Assembleia 
Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
10.30 horas

27/4/2022
10.40 horas

90G000541/CPD/No03/2022
Construção de 1 
residência para 

enfermeiro

Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
11.00 horas

27/4/2022
11.10 horas

90G000541/CL/No 06/2022
Construção do alpendre 
no Mercado 1 de Maio

Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
11.30 horas

27/4/2022
11.40 horas

90G000541/CPD/No04/2022
Construção da praça da 

ONP
Alvará, Cadastro único, 
INSS, INE, C. Quitação

27/4/2022
12.00 horas

27/4/2022
12.10 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concursos ou adquirí-los no Conselho Municipal

da Vila de Sussundenga, Bairro Nhamawaia, n.º 260, Telefone: 873170462, pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), 

para Concurso de Pequena Dimensão e 2000,00MT (dois mil meticais) para Concurso Limitado.

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço citado no número 2, até às horas indicadas na tabela acima e serão abertas em sessão pública, 

no mesmo dia, até às horas (ver a tabela acima) na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. Serão anunciados os posicionamentos dos concorrentes às 10.00 horas do dia 4/5/2022, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal.

6. A garantia provisória é dispensada

7. 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.

Sussundenga, aos 13 de Abril de 2022

Assinatura

(Ilegível) 

A Presidente do Município

Lídia Luís MassuveNicuadala

(Docente N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 25A001652/CP/02/2022 
FORNECIMENTO DE 300 KITS DE PRONTIDÃO 

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD) está a implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e 
Resiliência em Moçambique para um período de cinco anos (2019-2024), e pretende aplicar 
parte dos fundos do Programa (PforR) para o pagamento de despesas relacionadas com 
fornecimento de 300 Kits de Prontidão.

Assim, o INGD convida aos concorrentes interessados e elegíveis a apresentarem propostas 
fechadas para fornecimento de 300 Kits de Prontidão.

 Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou levantá-los na UGEA, na Rua da Gare de Mercadorias, nº 690, Parque do INGD, 
das 8.00 às 14.00 horas, de 2ª a 6ª feira, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT 
(mil meticais), a ser depositada na Conta nº 576569 BIM – Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres. 

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 9.00 horas do dia 10 
de Maio de 2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, pelas 9.30 
horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das 
propostas será de 90 dias.

As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória conforme o seguinte:  
LOTE 1: Zona Sul (100 kits de prontidão), valor da garantia provisória: 300.000,00MT 
LOTE 2: Zona Centro (120 kits de prontidão), valor da garantia provisória: 400.000,00MT.
LOTE 3: Zona Norte (80 kits de prontidão), valor da garantia provisória: 250.000,00MT.

Todas as garantias deverão ter a validade de 120 dias.

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

Autoridade Competente
(Ilegível)

3618

Rua Gare de Mercadorias N° 690 Telefone 21463034/6  Parque do INGD  -  MAPUTO

A RENAMO classifica de 
saudável o ambiente gover-
nativo nas autarquias onde 
lidera na província de Nam-
pula, de acordo com o vice-
-chefe de formação estra-
tégica do partido, Anselmo
Vítor, no lançamento da for-
mação de quadros que irão
integrar os órgãos eleitorais
durante as diferentes fases
dos próximos processos.
“Existe harmonia acolhe-
dora na governação das

autarquias sob liderança da 
Renamo, e a actual capaci-
tação de quadros visa ga-
rantir a renovação dos man-
datos nestes municípios e 
conquistar outras unidades 
territoriais não só aqui em 
Nampula, mas também em 
outros pontos do país”, dis-
se Anselmo Vítor.

Classificou a formação 
de pertinente por aten-
der à necessidade de mu-
nir os visados de perfei-

to domínio da legislação 
eleitoral em vigor no país. 
     Participam nesta forma-
ção 100 membros oriundos 
dos 23 distritos da província 
de Nampula, como répli-
ca da actividade lançada há 
dias, em Pemba, província 
de Cabo Delgado, pelo se-
cretário-geral da Renamo, 
André Magibiri, um exercí-
cio que acontece simulta-
neamente em todo o país. 
A delegada provincial da 

Renamo, Abida Aba, indi-
cou que a gestão municipal 
da cidade de Nampula, sob 
liderança de Paulo Vahanle, 
contribui para o desenvol-
vimento da autarquia, prin-
cipalmente na gestão do 
lixo e saneamento do meio.  
      Além da cidade de Nam-
pula, a Renamo governa as 
autarquias de Nacala, Ilha 
de Moçambique, Angoche 
e Malema, na mesma pro-
víncia. 

A SECRETÁRIA-GERAL do 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), Leonor 
de Sousa, indicada no decurso 
da II Sessão Ordinária do Con-
selho Nacional havida recente-
mente na cidade de Chimoio, 
província de Manica, fixou 
como metas dinamizar os ór-
gãos e unir todos os membros 
do partido em torno do mesmo 
objectivo.

Estes desafios têm como fi-
nalidade garantir maior inser-
ção na base e permitir melhor 
aglutinação em todas as frentes 
para garantir a conquista de re-
sultados confortáveis nas elei-
ções municipais marcadas para 
11 de Outubro de 2023 no país.

Leonor de Sousa substitui 
José Domingos, que ocupou 

o cargo durante quatro anos,
tendo prometido ainda acabar
com alegadas divisões internas
que terão elevado de tom na
preparação e realização do III
Congresso do MDM, que ele-
geu Lutero Simango para pre-
sidente, em Dezembro do ano
passado.

“Podemos esperar um 
MDM actuante, dinâmico e 
mais participativo, trabalhan-
do muito nas bases, o que será 
feito em brigadas desde os 
bairros, localidades e distri-
tos até às províncias e, como 
secretária-geral, não terei li-
mites”, assegurou Leonor de 
Sousa, realçando que a meta do 
partido é ganhar maior número 
de autarquias. 

Negou haver divisionismo 

no partido e prometeu lutar para 
que tal não aconteça, garantin-
do que há espaço para opinião 
diferente no quadro da demo-
cracia interna, em que há ma-
nifestação livre das ideias para 
fazer crescer a organização.

No mesmo encontro, José 
Domingos foi indicado mem-
bro da Comissão Política de 
pleno direito, posição que ocu-
pava antes por inerência de 
funções de secretário-geral, 
o mesmo que acontece com
os presidentes das ligas da Ju-
ventude, Renato Muelega, e da
Mulher, Judite Macuácua.

O actual presidente do 
Conselho Municipal da Bei-
ra, Albano Carige, foi também 
indicado para membro deste 
órgão, e Silvério Ronguane as-

Renamo convoca
Conselho Nacional 
para Maio

A 
RENAMO remarcou 
para os dias 30 e 31 de 
Maio a realização da 
sua 2.a Sessão Ordiná-
ria do Conselho Nacio-

nal, evento que estava agenda-
do para o mês em curso.

As novas datas foram deci-
didas esta semana, em Maputo, 
pela Comissão Política do par-
tido, reunida na sua 23.ª Sessão 
Ordinária.

Do leque das questões so-
bre a vida do partido, espera-
-se que o Conselho Nacional
discuta a criação de um “go-
verno sombra”, cujos termos
de referência foram analisados
nesta sessão da Comissão Polí-
tica, segundo informou o por-
ta-voz do encontro, Alfredo
Magumisse.

Na mesma sessão, foi tam-
bém decidida a realização da 
Conferência Nacional da Liga 
Feminina da Renamo, a ter lu-
gar de 28 a 29 de Abril corrente, 
na cidade da Maxixe, província 
de Inhambane.

Partido considera saudável
governação das autarquias

O Conselho Nacional vai, entre outros pontos, consolidar estratégias para as próximas eleições

Leonor de Sousa promete
unir toda a família MDM

Leonor de Sousa, nova secretária-geral do MDM

sume a função de director da 
Escola do MDM. 

A estes e outros quadros, 
Lutero Simango recomendou 
trabalho árduo para resgatar a 
imagem do MDM, de modo a 
recuperar municípios perdidos 
e conquistar outros nas próxi-
mas eleições. 

“O povo quer mudanças e 
alternativas. A nossa visão e o 
programa político são a solu-
ção. Queremos um Moçambi-
que para todos e de inclusão, 
por isso precisamos de trans-
mitir mensagem de esperança 
a todo o povo moçambicano”, 
disse Simango. 

QUEM É A LEONOR 
DE SOUSA

De 58 anos, Leonor Elisa 
Lopes de Sousa é natural e re-
sidente na cidade de Nampula, 
casada e mãe de três, licen-
ciada em Gestão de Recursos 
Humanos, bacharel em Ges-
tão Financeira Bancária e com 
pós-graduação em Metodolo-
gias de Ensino. É empresária  e 
membro do MDM desde 2012.

No seu percurso político, 
Leonor de Sousa desempenhou, 
de 2013 a 2015, a função de di-
rectora do Gabinete Eleitoral 
da cidade de Nampula; de 2016 
a 2018 foi chefe-adjunta  do 
Departamento de Formação e 
Projectos da Liga da Mulher Na-
cional, até à sua indicação como 
secretária-geral do partido.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 

1. O Instituto Nacional de Segurança Social - INSS Delegação Provincial de Inhambane
convida pessoas singulares, colectivas, nacionais, interessadas e que reúnem requisitos
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para Contratação de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado do concurso abaixo
discriminado:

Nº de 
Ordem

Modalidade de 
Contratação 
e Respectiva 
Referência 

Objecto do 
Concurso

Data e hora-
limite de 

entrega das 
Propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória 

01

CONCURSO 
LIMITADO

CL/07/INSS/
DPI/070/2022

Prestação de 
serviços de 

limpeza e higiene 
na Delegação 

Provincial do INSS 
de Inhambane

29/4/2022 
9.00 horas

29/4/2022 
9.15 horas

120 Dias
Não 

aplicável 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
Documentos de concurso ou adquirí-los na Delegação Provincial do INSS de Inhambane, 
sita na Av. 7 de Abril, Bairro Chambone 5, Cidade de Maxixe, telefone nº 29330114, pela
importância de 1000,00MT (mil meticais) devendo depositar na conta nº 10227002
BIM.

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

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

Inhambane, Abril de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

3264

153

O SECRETÁRIO-GERAL da 
Frelimo, Roque Silva, con-
sidera que a Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) 
tem vindo a mostrar o seu 
importante papel no desen-
volvimento da sociedade mo-
çambicana e está presente nas 
diversas frentes da vida do 
país.

A OMM está na vanguar-
da na defesa dos verdadeiros 
interesses das mulheres e de 
toda a sociedade, carregando 
sempre consigo o espírito de 
patriotismo e união das famí-
lias e da comunidade como 
verdadeira guerreira.

Falando quarta-feira, na 
abertura da reunião do Secre-
tariado do Comité Central da 
Frelimo, Roque Silva desta-
cou que a mulher já conquis-
tou o espaço resultante da sua 
longa caminhada rumo à sua 
emancipação, encorajando-a 
a continuar a desempenhar o 
seu papel de liderança para o 
contínuo progresso do país.

Saudou a realização do V 
Congresso da OMM e con-
gratulou esta organização so-
cial da Frelimo pelo sentido 
de responsabilidade e pelo 

A 
ASSEMBLEIA da Repú-
blica adiou, sem data, 
pela segunda vez con-
secutiva, o debate da 
proposta de revisão da 

Lei de Bases da Criação, Organi-
zação e Funcionamento das Au-
tarquias Locais.

A apreciação deste dispo-
sitivo estava agendada para a 
sessão de quarta-feira mas, por 
motivos técnicos, passou para a 
reunião de ontem, que também 
não analisou porque, segundo a 
presidente da Assembleia da Re-
pública, Esperança Bias, os três 
chefes das bancadas solicitaram 
adiamento para algumas con-
certações.

Para o Governo, esta lei é 
importante para a viabilização 
das eleições agendadas para os 
próximos dois anos, pelo que a 
ministra da Administração Es-
tatal e Função Pública, Ana Co-
moana, explicou a necessidade 

de se aprovar o instrumento aos 
parlamentares.

Disse ser necessário ajus-
tar a actual lei de implantação 
das autarquias locais ao pacote 
legislativo que resultou da revi-
são pontual da Constituição da 
República de 2018 e outra legis-
lação específica recentemente 
aprovada.

Trata-se da Lei que estabele-
ce o regime Jurídico de Seguran-
ça Social Obrigatória dos Fun-
cionários e Agentes do Estado, a 
Lei n.º 8/2021, de 30 de Dezem-
bro; a Lei que aprova o Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agen-
tes do Estado, Lei n.º 4/2022, de 
11 de Fevereiro; e o dispositivo 
que define os critérios para a 
fixação de remuneração na Ad-
ministração Pública e aprova a 
Tabela Salarial Única, a Lei n.º 
5/2022, de 14 de Fevereiro. 

Disse ser ainda pertinente 
estabelecer normas e princípios 

que assegurem a uniformiza-
ção das regras de organização e 
funcionamento das autarquias 
locais, nomeadamente na estru-
tura administrativa, órgãos mu-
nicipais e de serviços.

Outro aspecto a considerar, 
segundo Ana Comoana, tem a 
ver com a clarificação de atri-
buições e competências dos ór-
gãos autárquicos, na sua relação 
com outras entidades descen-
tralizadas de nível provincial, 
no quadro da gestão dos serviços 
básicos.

O reforço das medidas de 
boa gestão autárquica, o apro-
fundamento das vicissitudes das 
autarquias locais e dos factores 
a considerar e a clarificação dos 
procedimentos relacionados 
com as ausências e impedi-
mentos dos titulares são outros 
aspectos apontados pela gover-
nante como relevantes na pre-
sente proposta.

“Com a presente proposta, 
prende-se aprofundar, aper-
feiçoar e uniformizar o quadro-
-jurídico legal sobre matérias
estruturantes de organização e
funcionamento das autarquias
locais, para melhor prossecu-
ção do interesse último que é o
da crescente melhoria dos ser-
viços prestados aos munícipes”
referiu a ministra, frisando que
a proposta de Lei de Bases da
Criação, Organização e Funcio-
namento das Autarquias Locais
vai contribuir muito para a con-
solidação da democracia e boa
governação.

Entretanto, na sessão de on-
tem, foi aprovada, na generali-
dade e por consenso, a lei que a 
aprova a organização, compo-
sição, funcionamento e com-
petências dos tribunais maríti-
mos. Para a próxima sessão, está 
agendada a sessão de perguntas 
ao Governo.

AUTARQUIAS LOCAIS

Debate da lei 
adiado “sine die”

Assembleia da República sem data para debater a Lei de Bases da Criação, Organização e Funcionamento das Autarquias Locais 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Roque Silva destaca
papel da OMM

trabalho que vem desempe-
nhando na esfera social, onde 
se destaca o seu envolvimento 
na assistência das comunida-
des.

Saudou ainda a reeleição 
de Mariazinha Niquice para o 
cargo de secretária-geral da 
OMM, o que representa re-
novação da confiança que as 
mulheres depositaram nela, 
em reconhecimento do papel 
que vem desempenhando no 
progresso da organização e de 
Moçambique.

Segundo Silva, desde os 
primórdios da luta de liberta-
ção nacional, como Destaca-
mento Feminino, até aos dias 
de hoje, a mulher manteve-se 
firme lado-a-lado com o ho-
mem na luta pelo desenvolvi-
mento nacional.

A reunião máxima da 
OMM teve lugar fim-de-
-semana último, na Matola,
província de Maputo, e a re-
condução da Mariazinha Ni-
quice foi justificada pelo seu
empenho na dinamização
das mulheres na assistência
aos grupos vulneráveis, com
destaque para a prevenção da
Covid-19.

Roque Silva saúda Mariazinha Niquece pela reeleição ao cargo 
de secretária-geral da OMM

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS 

RURAIS (P173518)

Apoio ao Sistema de Gestão Ambiental e Social 

da Administração de Infra-estruturas de Águas e Saneamento e 

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Grant N.º:D941-MZ
Ref. N.º: MZ-AIAS-RSTWSP-CON006

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo da Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) para financiar a implementação do Projecto de Água Segura
para Vilas e Zonas Rurais, e pretende aplicar parte das receitas em serviços de
consultoria.

2. O escopo dos serviços (Os Serviços) para a consultoria inclui, mas não se limita
a: i) Conduzir uma análise detalhada de lacunas das políticas ambientais e
sociais existentes do AIAS e DNAAS, procedimentos, planos de gerenciamento
e monitoramento, processos de relatórios, programas de treinamento e
desenvolvimento e capacidade da equipe em relação aos requisitos do BM para
um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS). Com base na análise de lacunas,
preparar um plano detalhado e um roteiro para desenvolver e implementar um
SGAS de acordo com o padrão internacional aceitável, incluindo as necessidades
de recursos/treinamento de pessoal; ii) execução do Roteiro SGAS; e iii) incluir
a monitorização contínua durante a implementação do SGAS, e apoio prático às
equipas ambientais e sociais da AIAS e DNAAS e respectivas equipa das Unidades
de Implementação do Projecto (UIP).
Os Termos de Referência (TdR) detalhados para a consultoria podem ser
encontrados na seguinte página: www.aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estrutura de Água e Saneamento (AIAS) convida empresas
de consultoria qualificadas (“Consultores”) a manifestarem seu interesse na
prestação dos Serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer informações
que demonstrem que possuem as qualificações e experiência exigidas para a
execução dos serviços (CV, descrição de serviços semelhantes, experiência em
condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

Os critérios da lista curta são: 

i. A Empresa precisa demonstrar um bom conhecimento do conteúdo e
aplicação dos Padrões A&S do BM, bem como Padrões A&S de outras
Agências Financiadoras (IFC, AfDB, BID, UE, etc.) e as Directrizes AHS do
Banco Mundial;

ii. Experiência de trabalho em Moçambique e na região da África Austral com
pelo menos 10 anos de experiência;

iii. O Consultor deverá ter uma compreensão profunda dos requisitos de SGAS,
conforme definido no Padrão Ambiental e Social 1 do Banco Mundial e Padrões
de Desempenho 1 da IFC e Notas de Orientação associadas.

Os especialistas-chave não serão avaliados na fase de pré-selecção.

4. Chama-se a atenção dos Consultores interessados   para a Secção III, parágrafos,
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisição para Mutuários IPF” do Banco
Mundial de Novembro de 2020 (“Regulamento de Aquisição para Mutuários IPF”),
estabelecendo a Política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

5. Os Consultores poderão associar-se a outras empresas para melhorar as suas
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de consórcio
e/ou subconsultoria. No caso de consórcio, todos os seus sócios serão solidariamente
responsáveis   pela totalidade do contrato, caso sejam seleccionados.
6. O Consultor será seleccionado de acordo com o QCBS – Selecção de Consultores com 
base no método de Qualidade e Custo estabelecido no Regulamento de Aquisições.
7. Os Consultores interessados   poderão obter mais informações no endereço abaixo,
das 8.00 às 15.00 horas, durante os dias de semana.

8. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues por escrito no endereço
abaixo, pessoalmente ou por e-mail, até ao dia 3 de Maio de 2022, às 14.30 horas.

9. O endereço referido acima é:

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água 

Segura para Vilas e Zonas Rurais 

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º andar

Maputo - Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

Serviços de Consultoria para o Desenvolvimento de Contratos Baseados no 
Desempenho (PBC) para Sistemas de Abastecimento de Água de Pequenas Cidades 

e Centros de Crescimento Rural no Âmbito do Projecto RSTWS em Moçambique
P-173518

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Grant N.º:D941-MZ
Ref. N.º: MOZ-AIAS-RSTWSP-CON005 

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo da Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) para financiar a implementação do Projecto de Água Segu-
ra para Vilas e Zonas Rurais, e pretende aplicar parte das receitas em serviços de
consultoria.

2. O escopo dos serviços (Os Serviços) para a consultoria inclui, mas não se limita a:
auxiliar a AIAS na concepção, preparação e implementação de um PBC para opera-
dores privados de 17 sistemas de abastecimento de água de pequenas cidades que
se beneficiarão dos investimentos do projecto, e 24 sistemas de abastecimento de
água de centros de crescimento rural e serviços de saneamento ao redor; auxiliar
a AIAS no agrupamento de sistemas de abastecimento de água em quatro ou cin-
co pacotes de sistemas; o desenho detalhado do modelo PBC específico, incluindo
resultados específicos e indicadores de desempenho operacionais, a estrutura con-
tratual e arranjos institucionais associados, mecanismo de pagamento adequado e
uma estratégia apropriada de monitoramento e verificação de resultados. A Con-
sultoria irá ainda apoiar a AIAS e os respectivos Governos Locais (GLs) na prepara-
ção de contratos de exploração de activos e prestação de serviços.

Os Termos de Referência (TdR) detalhados para a consultoria poderão ser
encontrados na seguinte página: www.aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estrutura de Água e Saneamento (AIAS) convida em-
presas de consultoria qualificadas (“Consultores”) a manifestarem seu interesse
na prestação dos Serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer infor-
mações que demonstrem que possuem as qualificações e experiência exigidas
para a execução dos serviços (CV, descrição de serviços semelhantes, experiência
em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

 Os critérios da lista curta são: 

i. O Consultor deverá ser uma firma de Consultoria reputada com pelo menos
10 anos de experiência no sector da água, nos Países da África Subsariana;

ii. O Consultor deverá ter experiência em liderar a concepção e implementa-
ção de projectos de melhoria de serviços públicos bem-sucedidos envolven-
do PBC/PPP no abastecimento de água em contextos nacionais semelhantes,
com experiência demonstrada em questões redução de perdas (técnicas e
comerciais);

iii. O Consultor deverá estar totalmente familiarizado com as directrizes de
aquisições do Banco Mundial.

Os especialistas-chave não serão avaliados na fase de pré-selecção.

4. Chama-se a atenção dos Consultores interessados   para a Secção III, parágrafos,
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisição para Mutuários IPF” do Banco
Mundial de Novembro de 2020 (“Regulamento de Aquisição para Mutuários IPF”),
estabelecendo a Política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

5. Os Consultores poderão associar-se a outras empresas para melhorar as suas quali-
ficações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de consórcio e/
ou subconsultoria. No caso de consórcio, todos os seus sócios serão solidariamente
responsáveis   pela totalidade do contrato, caso sejam selecccionados.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o QCBS – Selecção de Consultores
com base no método de Qualidade e Custo estabelecido no Regulamento de Aqui-
sições.

7. Os Consultores interessados   poderão obter mais informações no endereço abaixo,
das 8.00 às 15.00 horas, durante os dias de semana.

8. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues por escrito no endereço
abaixo, pessoalmente ou por e-mail, até ao dia 29 de Abril de 2022, às 14.30 horas.

9. O endereço referido acima é:

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água 

Segura para Vilas e Zonas Rurais 
Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º andar

Maputo - Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com 3320

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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www.portmaputo.com

Caro Munícipe 

No âmbito dos trabalhos de requalificação da Cintura

Portuária realizado pela Sociedade de Desenvolvimento

do Porto de Maputo (MPDC) em parceria com o Município

de Maputo, estão previstos trabalhos de requalificação

da área de reserva portuária adjacente ao Portão 01, situado

no prolongamento da Estrada Nacional EN1. Neste contexto, 

vimos informar aos munícipes em geral e aos operadores de 

transporte de carga para o porto em particular, que deverão 

proceder com a remoção dos seus veículos estacionados 

neste local até ao dia 28 de Abril de 2022.  

Pelo que, apelamos a colaboração de todos.
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE NO PISO DOS DESCARREGADORES DA BARRAGEM

HCB/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE NO PISO DOS 

DESCARREGADORES DA BARRAGEM/021/2022

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

revestimento antiderrapante no piso dos descarregadores da barragem. Neste sentido, é 

feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas especializadas e 

interessadas, com o objectivo de efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para proponentes são:
1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos (10) dez anos em trabalhos de

revestimento antiderrapante para pisos escorregadios em áreas industriais de alta

humidade, áreas marinhas offshore, costeiras e de alta salinidade, rios, entre outros
ambientes similares;

3. Apresentar pelo menos (3) três referências de trabalhos bem-sucedidos nos últimos
cinco (5) anos, referentes a fornecimento de serviços de revestimento antiderrapante

para pisos escorregadios supracitado, comprovados mediante a apresentação de

cartas abonatórias;
4. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos

humanos, incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;
5. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e

recuperação contra a empresa;
6. Apresentação de Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, deverão 
manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam 
sua elegibilidade para o correio electrónico concurso-revestimento-antiderrapante-
descarregadores@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 27 de Abril de 2022

Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo Assunto do email o 

texto “HCB/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE NO PISO DOS DESCARREGADORES 
DABARRAGEM/021/2022 - Manifestação de Interesse”

Songo, aos 12 de Abril de 2022

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

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

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

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

3218
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PROTECÇÃO ANTICORROSIVA DA TORRE E CABINAS DOS ELEVADORES ALIMAK

HCB/PROTECÇÃO ANTICORROSIVA DA TORRE E CABINAS DOS 

ELEVADORES ALIMAK/ 020/2022

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

anticorrosiva da torre e cabinas dos elevadores Alimak. Neste sentido, é feito o presente Pedido de 

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

de efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:
1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos (10) dez anos em trabalhos de protecção

anticorrosiva de estruturas metálicas submetidas a ambientes corrosivos;
3. Apresentar pelo menos (3) três referências de trabalhos bem-sucedidos nos últimos cinco

(5) anos, cujo escopo é, protecção anticorrosiva de estruturas metálicas submetidos a

ambientes corrosivos: áreas industriais de alta umidade, áreas marinhas offshore, costeiras
e de alta salinidade, rios, entre outros ambientes similares. Apresentar as respectivas

cartas de referências;
4. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos

humanos, incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;
5. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação

contra a empresa;
6. Apresentação de Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, deverão 
manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua 
elegibilidade para o correio electrónico concurso-proteccao-anticorrosiva-torre-cabinas-
elevadores@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 27 de Abril de 2022

Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo Assunto do email o texto 
“HCB/PROTECÇÃO ANTICORROSIVA DA TORRE E CABINAS DOS ELEVADORES ALIMAK/ 
020/2022– Manifestação de Interesse”

Songo, aos 12 de Abril de 2022

CONCURSO N.º 011/2022 ADMIN/JHPIEGO MOÇAMBIQUE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

FORNECEDORES PREFERENCIAIS

1. No âmbito da actualização e identificação de Fornecedores Preferênciais. Assim, Jhpiego
Moçambique – uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, vem por intermédio desta,
convidar as empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para fornecimento/
prestação de serviços na seguinte categoria:

• SERVIÇO DE CORREIO;

• TRANSPORTE DE CARGA;

• SERVIÇO DE TÁXI;

• SERVIÇO DE SEGURANÇA ESTÁTICA;

• AGÊNCIA DE VIAGENS;

• SEGURO DE PATRIMÓNIO;

• IMPRESSÃO GRÁFICA;

• SERVIÇO SERIGRAFIA;

• ALUGUER DE ESPAÇO PARA ARMAZÉM;

• SERVIÇO DE ALOJAMENTO;

• SERVIÇO PACOTE CONFERENCIAL;

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorentes legalmente registados e autorizados
para prestação de serviços no âmbito de serviço de táxi (anexar documentação relativa), pelo
que, o processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego
Moçambique.

3. As propostas deverão ser entregues em ENVELOPE FECHADO com indicação da categoria que
concorre, conforme localização indicada abaixo, até às 12.00 horas do dia 29 de Abril de 2022,
com os seguintes dizeres:

JHPIEGO MOÇAMBIQUE CONCURSO 011/2022

CONCURSO P/FORNECEDORES PREFERENCIAIS – JHPIEGO

NB: Documentação inerente poderá ser levantada bastando para tal enviar um e_mail solicitando 

o caderno de encargos para categoria que pretende concorrer bastando enviar um e_mail para
o endereço electrónico dulce.marrengule@jhpiego.org   a partir do dia 18 de Abril a 28 de

Abril, das 8.00 às 15.00 horas

Av. Armando Tivane, n.º 1588, Maputo
Tel: 258 843123806

 “É mandatório seguir as orientações constantes na documentação do concurso.”

Maputo, aos 15 de Abril de 2022
3325

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável

(PERS), que é a primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, que tem como

objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os beneficiários-alvo e melhorar
as práticas de gestão dos recursos naturais em áreas seleccionadas do projecto e pretende aplicar

parte desse financiamento para pagamentos elegíveis na contratação de uma firma de consultoria
do ramo de engenharia civil ou arquitectura para os serviços acima mencionados.

2. A Entidade Contratante é o Governo do Distrito de Mogincual.

3. Os objectivos específicos desta consultoria consistem em: (i) gerir o contrato de execução das

obras, (ii) supervisionar e aprovar a qualidade de execução das obras, (iii) aprovar os certificados
de pagamento e (iv) preparar os relatórios de progresso das obras incluído os do período de
garantia e produzir um conjunto de procedimentos incluindo o plano de garantia de qualidade.

4. O período total para execução dos serviços é de 21 (vinte e um) meses, incluindo 12 (doze) meses
de supervisão no prazo de garantia. Termos de Referência com detalhe dos serviços de consultoria
poderão ser obtidos no endereço indicado abaixo

5. Consultores interessados poderão considerar a apresentação das suas manifestações de interesse

e propostas associando-se a outros Consultores sob forma de consórcio ou como subconsultores
para aprimorar suas qualificações para a actividade. No entanto, a experiência do subconsultor
não será considerada para fins da Lista Curta. Em todos os casos, a firma líder do consórcio deve
ser responsável pela função de coordenador, devendo contribuir com pelo menos 40% do nível
de esforço. No caso de consórcio todos os sócios serão conjunta e solidariamente responsáveis
pela totalidade do contrato, se seleccionados. Mais informações poderão ser obtidas no endereço

abaixo, durante as horas de expediente, das 8.00 às 15.00 horas, hora local.

6. Chama-se atenção aos Consultores interessados para a observância do prescrito na Secção III,
parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento
de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos

de Investimentos, edição de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018”, que 
estabelece a política do Banco Mundial sobre conflitos de interesse.

7. O Governo do Distrito de Mogincual pretende estabelecer uma lista curta de consultores para os

“Serviços” acima referidos. Assim, convida-se firmas de consultoria elegíveis do ramo de arquitectura
ou engenharia civil (“Consultores”) a manifestar o seu interesse em prestar os serviços acima
mencionados. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que eles

têm as qualificações requeridas e experiência relevante para realizar os serviços. Os critérios de
seleção para a lista curta incluem: (i) experiência da firma em trabalhos similares; (ii) experiência
na região e (iii) alvará de fiscalização de empreitadas de obras públicas, actualizado, de 2ª classe,
categoria III ou superior.

8. O Consultor será seleccionado ao abrigo do método QCBS (Selecção Baseada na Qualidade e

Custo). Informação adicional poderá ser obtida no endereço abaixo, entre 8.00 e 15.30 horas,
hora local.

9. A equipa técnica-chave do consultor não será objecto de avaliação para a constituição da lista
curta.

10. Consultores interessados deverão depositar suas Manifestações de Interesse em formato físico
em Português até às 13.00 horas do dia 2 de Maio de 2022.

11. Endereço:

Governo do Distrito de Mogincual- SDPI-UGEA

Rua Principal

Edifício da Rádio Comunitária  
Cell: 867047327 /874009442

Nampula -Moçambique
E-mail: sdpimogincual@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MOGINCUAL

REGIME ESPECIAL

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(FIRMAS)

Referência do Processo: MZ-PROAZUL-232613-CS-QCBS
Identificação do Projecto: P74002
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ

SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE PESCAS (CCPs) NO POSTO ADMINISTRATIVO DE NAMIGE, DISTRITO DE MOGINCUAL - NAMPULA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MOGINCUAL

CONCURSO PÚBLICO: MZ-PROAZUL-232594-CW-RFB
REGIME ESPECIAL

______________________________________________________________________________

CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CCPs MOGINCUAL-NAMPULA
1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA),

para financiar o implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS) e pretende aplicar parte desse
financiamento para pagamentos elegíveis no âmbito dos contratos que resultarem deste concurso.

2. O GOVERNO DO DISTRITO DE MOGINCUAL convida potenciais concorrentes elegíveis a apresentar propostas
seladas para a referida obra.

3. Neste concurso só podem participar as empresas de construção, possuidoras de um alvará da 5ª classe ou

superior nas categorias I, II, III, IV e V.
4. O concurso está aberto a todos os concorrentes de países elegíveis, conforme definido no Regulamento de

Aquisições do Banco Mundial.

5. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e adquirir os documentos de
concurso mediante solicitação escrita no endereço indicado no parágrafo 12, a partir de 14 de Abril de 2022,

contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais). O pagamento deverá ser

por depósito na conta em MT do SDPI do Distrito de Mogincual nº 000100000016490368757 BIM
6. Todas as propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 13.00 horas do dia 16 de Maio de

2022. As propostas recebidas após este limite serão rejeitadas e devolvidas fechadas.
7. As propostas deverão ser acompanhadas de uma caução provisória na forma de Declaração de Garantia, de acordo 

com o modelo fornecido nos documentos de concurso e com assinatura devidamente reconhecida em Notário.
8. Os requisitos de qualificação incluem: (i) Os concorrentes deverão apresentar evidências documentais que

demonstrem terem executado com um bom desempenho pelo menos 2 (dois) contratos de natureza similar e de
valor igual ou superior nos últimos 3 (três) anos. (ii) a média do volume anual de negócios dos últimos 3 (três)
anos deve ser no mínimo de: 60. 000 000,00MT (sessenta milhões de meticais).

9. As propostas serão abertas no mesmo dia 16 de Maio de 2022, às 13.15 horas, no endereço indicado no

parágrafo 11 na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

10. A visita ao local das obras é obrigatória. A não participação na visita leva a desclassificação da proposta. A visita
terá lugar no dia 29 de Abril de 2022, às 11.00 horas, sendo o ponto de encontro no SDPI, Posto Administrativo
de Namige, Distrito de Mogincual.

11. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 28 de Junho de 2022, às 13.00 horas, no

mesmo endereço indicado em 12.

12. Endereço:

Governo do Distrito de Mogincual- SDPI-UGEA
Rua Principal

Edifício da Radio Comunitária  
Cell: 867047327 / 874009442

Nampula -Moçambique
E-mail: sdpimogincual@gmail.com

A Autoridade Competente

(Ilegível) 
3308

Consultoria para Avaliação da Funcionalidade de Sanitários Escolares Inclusivos
Concurso N.º 42/POSNV/2022-T.Wash-2

Anúncio
A SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda 
há mais de 50 anos, construímos uma presença local a longo prazo em 39 dos países mais 
pobres na Ásia, África e América Latina. Nossa equipe de assessores locais e internacionais 
trabalha com parceiros locais para capacitar as comunidades, as empresas e os governos com 
as ferramentas, conhecimentos e conexões precisas para aumentar os seus rendimentos e ter 
acesso aos serviços básicos, capacitando-os para quebrar o ciclo da pobreza e orientar o seu 
próprio desenvolvimento.

Contexto: 

O PRONASAR (Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural), é um esforço 
conjunto entre o Governo de Moçambique (GdM) a todos os níveis (central, provincial, distrital 
e local), os parceiros de desenvolvimento, as Organizações Não-Governamentais (ONGs), o 
sector privado e os membros das comunidades, visando a melhoria da cobertura de serviços de 
abastecimento de água, saneamento e higiene das comunidades rurais. No âmbito da preparação 
do Programa T-WASH II, o FCDO acordou com o Governo de Moçambique uma Fase de Transição 
(Setembro de 2021 a Agosto de 2022), que visa estabelecer bases/abordagens e mecanismos 
de implementação; durante esta fase, a SNV foi contratada como Agente de Capacitação (AdC).

Tendo em conta a construção/reabilitação massiva de sanitários escolares, bem como os desafios 
relativos ao uso das infra-estruturas, a SNV em estreita coordenação com a DNAAS, pretende 
contratar uma equipa de consultores para a avaliação da funcionalidade de diferentes modelos 

de sanitários escolares desenvolvidos no âmbito do financiamento do FCDO, bem como nas 
acções de resposta para a prevenção da COVID-19.

Obectivo de Consultoria
Fazer uma avaliação da funcionalidade dos diferentes modelos de sanitários escolares, tendo 

em consideração os seguintes aspectos: i) percepção dos/as usuários/as da comunidade escolar 
sobre a funcionalidade dos diferentes modelos de sanitário e sua adequação ao contexto sócio 

cultural; ii) a conformidade dos desenhos técnicos dos diferentes modelos às normas e padrões 
de abastecimento de água, saneamento e higiene nas escolas em desenvolvimento pelo MINEDH-
DIEE.

Apresentação de propostas
O/A Consultor/a (ou equipa de consultores/as) deverá enviar a proposta por e-mail até ao 
dia 26/4/2022  para mzprocurement@snv.org  com cc de dafonso@snv.org com o assunto: 
Consultoria para Avaliação da Funcionalidade de Sanitários Escolares Inclusivos.

Apenas empresas que reúnam requisitos elegíveis serão contactadas até 15 dias, findo o prazo 
para submissão de propostas.

3303
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

Anúncio de Concursos Públicos

Objecto de Concurso
Nº de Concurso

Local, Data e 
Hora de Entrega 

das Propostas

Local, Data e Hora 
de Abertura das 

Propostas

Manutenção da Residência 
de Funções, sita na Rua 3 de 

Fevereiro

Concurso Nº 
27I000141CP/03/2022

S. P. Eco. Finanças 
3/5/2022   

   9.00 horas

S. P. Eco. Finanças 
3/5/2022 
9.30 horas

Aquisição de 13 Laptops e 9 
computadores de mesa

Concurso Nº 
27I000141CP/04/2022

S. P. Eco. Finanças 
3/5/2022    

  11.00 horas

S.P.Eco.Finanças- 
3/5/ 2022    

  11.30 horas

Manutenção e reparação de 
viaturas ao nível local

Concurso Nº 27I000141/
CP/05/2022

S. P. Eco. Finanças 
3/5/2022  

 10.00 horas

S. P. Eco. Finanças 
3/5/2022 

 10.30 horas

O Serviço Provincial da Economia e Finanças de Inhambane convida empresas ou pessoas 
singulares inscritas no Cadastro Único (CEF) interessadas a apresentarem propostas fechadas 
para os Concursos Públicos.

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o caderno de
encargos e termos referência ou levantá-los na Repartição de Aquisições (RA), 1º Piso
Esquerdo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, para cada caderno a depositar 
na conta nº 437206171001 –BCI- DPEFI, Sala de Conferências.

2. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública (5) cinco dias
uteis, após a data da aberturas dos concursos, pelas 10.30 horas, na presença dos que
desejarem. Caso haja alguma alteração os concorrentes serão comunicados por carta com
antecedência.

3. O prazo de validade das propostas será de 120 dias

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

Inhambane,  aos 14 de Abril de  2022
O Director do Serviço

Castro Sanfins Namuaca
(Especialista de Orç., Cont. Pública Assistente)

LLJ/llj
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República de Moçambique
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO EM MANICA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE 

ANÚNCIO DE VAGAS
De acordo com o Despacho de 22 de Março de 2022, do Excelentíssimo Senhor 
Director do Gabinete do Secretário do Estado na Província de Manica, ao abrigo 
dos números 2 e 3 do Artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o Diploma 
Ministerial número 61/2000, de 5 deJulho, que aprova o Regulamento de concur-
sos nas carreiras de Regime Geral e Especial da área comum do Aparelho do Esta-
do, estão abertas as vagas para o ingresso no Aparelho do Estado, por um período 
de 30 dias, a contar a partir de 24 de Março de 2022 a 22 de Abril do corrente ano, 
para o provimento de 28 vagas de Profissionais de Saúde nas carreiras de Médico 
de Clínica Geral (4 vagas), Técnico Superior de Saúde N1 (4 vagas), Técnicos de 
Saúde (12 vagas), Agentes de Serviço (6 vagas) e Auxiliar Administrativo (2 vagas) 
nas categorias abaixo descritas: 

Carreira Categoria Total

Médicos de Clínica Geral Médico de Clínica Geral da 2ª 4

Técnico Superior de Saúde N1

Enfermeiro “A” 2

Terapeuta de Fala 2

Saúde Pública “A” 1

Técnico de Saúde

Enfermeiro Geral 6

Técnico de Nutrição 1

Enfermagem de Saúde Materno 

Infantil
2

Técnico de Medicina Geral 2

Técnico de Medicina Preventiva 1

Agente de Serviço
Guardas

6

Auxiliar Administrativo Condutor de Veículos Pesados 2

TOTAL 28

Requisitos para a candidatura:
a. Ser de nacionalidade moçambicana;

b. Número único de identificação tributária (NUIT);
c. Ter idade igual ou superior a 18 anos;

d. Não ter sido aposentado ou reformado.

A admissão a vaga é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Director do Gabinete
do Secretário do Estado por meio de requerimento devidamente autenticado
e instruído com os seguintes documentos:

a. Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;

b. Fotocópia do Certificado do curso para áreas específicas e Certificado
de habilitações literárias da sétima e carta de condução autenticada
respectivamente;

c. Certidão de Registo Criminal;

d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;

e. Declaração Militar;

f. Certificado das respectivas Ordens Profissionais para as carreiras Médicas e
de Enfermagem;

g. Currículo Vitae.

NB: OS documentos como Certidão do Registo Criminal, Declaração militar, NUIT 
e Aptidão Física poderão ser entregues após o apuramento dos candidatos.
1.A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, seguida de

entrevista profissional em data e hora a anunciar oportunamente;
2.O concurso é valido por 3 anos, a contar a partir da data da publicação da lista

de classificação final no Boletim da República, de acordo com o preceituado no
artigo 13 do Diploma Ministerial número 61/2000, de 5 de Julho.

3.O processo de candidatura deverá dar entrada no Serviço Provincial de Saúde,
Departamento Provincial de Recursos Humanos, sita na Estrada Nacional Nº 6,
Bairro-4, Chimoio.

Chimoio, aos 24 de Março de 2022

O  Director do Serviço Provincial

Dr. Xavier Alcides Isidoro
(Médico de Clínica Geral da Principal)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MABOTE

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS  AQUISIÇÕES  

Anúncio do Concurso N.º 01/SDSMAS-UGEA/2022
1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social – Unidade Gestora Executora das Aquisições convida 

pessoas singulares, micro e pequenas empresas que reúnem requisitos de qualificação a apresentarem 
propostas fechadas para o fornecimento de Bens e prestação de serviços, de acordo com a tabela abaixo;                                                                                                                                          

Ordem     Objecto 
Data /hora/entrega 

das proposta 
Data/hora/abertura local  

01 Fornecimento de géneros alimentícios   15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

02
Fornecimento de material de escritório e de 

informática 
15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

03
Fornecimento de material de limpeza e 

higiene 
15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

04
Fornecimento de mobiliario e equipamento 

de escritório 
15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

05 Manutenção e reabilitação de bens imoveis 15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

06 
Fornecimento de material para a manutenção 

e reparação de bens moveis e imoveis 
15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

07 Comunicação em geral 15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

08
Manutenção e reparação de equipamento e 

mobiliário 
15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

 09 Fornecimento de material de copa e cozinha 15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

10 Fornecimento de material medico cirúrgico 15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

11 Fornecimento de lanche e hospedagem 15/4/2022     9.00 horas 15/5/2022     9.00 horas 

2. Os concorrentes interessados  poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso levá-los no endereço 

indicado pela importância não reembolsável de 1500,00MT (mil e quinhentos meticais), para cada caderno de encargo

o pagamento será feito por via de depósito bancário  BCI na conta 2122244810001 - SDSMAS MABOTE ADIA PAG

SALÁRIOS, para mais esclarecimentos contacte o número: 851997634.

3. O período de validade das propostas será de 30 dias, a contar da data de abertura das propostas.

4. As propostas deverão ser entregues no Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Mabote, até à data e hora acima 
indicados e serão abertas na data e hora também referenciadas na tabela, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer.

5. O posicionamento dos concorrentes será feito no dia 15 de Maio de 2022, no SDSMAS DE MABOTE – UGEA- Estrada 
Nacional número 222, Mabote-Sede.

6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e

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

Mabote, Abril de 2022

A Directora Distrital de Saúde

Glória António Alfredo

(Técnica Superior de Saúde N1) 156

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

SPEFI – Repartição das Aquisições -RA,  E-Mail dpefi.inhambane@gov.mz 
Endereço                                                           Telefone                              Fax                
Avenida da Revolução Nº 7606/11           +258-293-20270/159     +258-293-20946

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

OPERADOR DE EMPILHADORA 
para MAPUTO             (Ref.: RSE 137)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Operar empilhadora para transportar paletes com material para

armazenagem nos locais apropriados observando sempre as normas

em vigor na Empresa;

• Carregar e descarregar os materiais e equipamentos no armazém;

• Manusear a empilhadora, retirando paletes com material de produção

e transportando-os para o armazenamento; 

• Manter as empilhadoras em boas condições mecânicas de

funcionamento e solicitar a manutenção e abastecimento, quando

necessário;

• Zelar pela conservação e reparação do equipamento de apoio ao

armazém bem como executar outras actividades compatíveis com à

sua Função.

Requisitos:
Nível Médio Geral (12ª Classe); O mínimo de 1 ano de experiência em funções 

similares; Certificação de condução de máquinas pesadas; Conhecimentos de 
informática na óptica do utilizador; Fluência na língua portuguesa, escrita e 

fala; Conhecimentos do inglês, fala e escrita constituirá vantagem.

_______________________________________________________________

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 

outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 

selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 

obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 21/4/2022, 

a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas 
áreas de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, 
com uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 
anos de actividade ao serviço dos seus clientes.

3637
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios 
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional, 
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

GESTOR DE FROTA AUTOMÓVEL 
para MAPUTO (Ref.: RSE 136)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Gerir a frota automóvel da Empresa, assegurando a realização das acções

necessárias relativas ao ciclo de vida dos veículos, da sua compra ao seu
abate;

• Desenvolver políticas, processos e instrumentos que permitam potenciar o
desenvolvimento e eficiência do Departamento;

• Propor melhorias ao Regulamento de Gestão de Frota da Empresa e
desenvolver processos e métodos de manutenção preventiva dos seus
veículos;

• Coordenar os processos de aquisição e abate dos veículos da Empresa;

• Actualizar a Base de Dados relativa aos veículos da Empresa e assegurar o
registo de propriedade dos mesmos;

• Garantir a aquisição de seguro para todos os veículos da Empresa e
assegurar a realização de inspecções periódicas obrigatórias;

• Garantir o pagamento de impostos e taxas relativos aos veículos e gerir
os custos associados aos sinistros automóveis, procurando implementar
medidas de redução de custos;

• Assegurar a manutenção mecânica dos veículos da Empresa;

• Realizar o Procurement para a compra, reparação e seguro das viaturas;

• Controlar os custos associados à manutenção, seguro e combustível dos
veículos da Empresa;

• Assegurar o cumprimento do Regulamento de Gestão de Frota da Empresa.

Requisitos:
Nível Médio em Gestão de Transporte ou Mecânica; O mínimo de 3 anos de 
experiência em funções similares; Domínio de informática na óptica de utilizador; 
Conhecimentos na área Mecânica; Fluência na língua portuguesa fala e escrita; 
Nível intermédio na língua inglesa, fala e escrita.
_______________________________________________________________
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros documentos 
relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 
a referência e denominação da vaga até ao dia 21/4/2022, a partir do qual as 
candidaturas não serão consideradas.

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

ANÚNCIO DE CONCURSO

DELEGACAO PROVINCIAL DE TETE

Repartição de Aquisições
Contratação de Empreitada para Execução de Obras de Manutenção de Rotina em Estradas Não 

Revestidas, na Província de Tete – Fase II

1
No âmbito da Manutenção da rede de Estradas, o Governo de Moçambique, através do Fundo de 
Estradas pretende financiar a execução de obras de Manutenção de Rotina em Estradas Não Revestidas 
da Província de Tete

2

Para o efeito, a Delegação Provincial da Administração Nacional de Estradas em Tete (DPANE, IP-T) 
convida empresas com Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas da Classe indicada nas tabelas abaixo, 
Categoria III, Sub-categorias 1ª a 12ª a apresentarem propostas fechadas, para a execução das obras 
dos concursos abaixo:

3
CONCURSO No 47F000641/CP/006/2022- Contratação de Empreitada para Execução de Obras 

de Manutenção de Rotina de Estradas Não Revestidas, na Província de Tete – Fase II

4

Lote Estrada

Troço
Extensão 

de 
Trabalho 

(Km)

Alvará 
Mínimo

Garantia 
Provisória

Data de Visita 
a obra, hora 

e local de 
concentração

Data/Hora-
Limite de 

Submissão 
das 

Propostas

Data/
hora  de 

Abertura das 
PropostasInício Fim

1. N300 Nhamayabue
Vila N. 

Fronteira
45.00 3a classe 75.000,00

25/4/2022, 
8.30 horas, 

Crz. Madamba

9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

2. N303 Bene
Cantina de 

Oliveira
75.00 3a classe 100.000,00

26/4/2022, 
8.30 horas, 
Crz. Bene

9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

3. N303 Cantina de Oliveira Cachombo 61.00 3a classe 90.000,00
26/4/2022, 
8.30 horas, 
Crz. Bene

9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

4. N322 Doa Puite 72.00 3a classe 110.000,00
25/4/2022, 
8.30 horas, 

Crz. Madamba

9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

5. N322 Puite/ Nhamayabue Rio Chire 72.00 3a classe 120.000,00
9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

6. R604
Cruz.N304 

(Madeia)/Domue
Namicunga 100.00 3a classe 110.000,00 27/4/2022, 

9.00 horas, 
Crz. N304 
M’phulo

9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

7. R605 M´Phulo/Tsangano Maue 105.00 3a classe 110.000,00
9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

8. R1051 Tete Cruz N301 67.00 3a classe N/A
27/4/2022, 
7.30 horas, 

DPANE, IP-T

9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

9. R1059 Ntengowambalame Biri Biri 11.00 3a classe N/A

27/4/2022, 
9.00 horas, 
Crz. N304 
M’phulo

9/5/2022-
10.00 horas

9/5/2022-
10.30 horas

5 Data, hora e local da Reunião Preliminar com os Concorrentes: 
29/4/2022, 10.00 horas, Sala de Reuniões da DPANE, IP-Tete

6
Data e hora de Anúncio de Posicionamento dos Concorrentes: 
20 de Maio de 2022, 10.00 horas, Sala de Reuniões da DPANE,IP

7
Os Documentos do Concurso e informações adicionais poderão ser obtidos durante as horas normais de expediente, a partir do dia 18 de 
Abril de 2022. A aquisição de cada Documento de Concurso será mediante a apresentação do talão de depósito no valor de 2.000,00MT (dois 
mil meticais) não reembolsável, a efectuar na conta número 88252250, do Banco Millennium bim, com o nome ANE Tete. Os Documentos 
do Concurso serão levantados no seguinte endereço: ANE,IP - Delegação Provincial de Tete N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel, Telefone: 
25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete

8 A ANE, IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados

9
As visitas às obras serão realizadas nas datas indicadas na tabela acima. Os custos de deslocação (visita) serão da inteira responsabilidade do 
concorrente

10
É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal. Toda a 
documentação solicitada deverá estar actualizada e devidamente autenticada.

11
As propostas deverão ser entregues na Secretaria da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete, nas datas acima indicadas, acompanhadas por 
Declaração de Garantia, com validade de 120 dias.

12 O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

13
O posicionamento dos concorrentes será anunciado em Sessão Pública nas datas e horas acima indicadas na Sala de Reuniões da ANE, IP - 
Delegação Provincial de Tete

14
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

TETE, aos 13 de Abril de 2022

A Entidade Competente

(Assinatura Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
20 (vinte) dias, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos do executado TRINDADE 
GONÇALVES JORGE, solteiro, com residência no 
Bairro Muchenga, quarteirão nº 2, casa nº 34, 
distrito de Lichinga, província do Niassa, para, no 
prazo de 10 (dez) dias, posteriores àqueles dos 
éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do 
seu crédito pelo produto do bem penhorado de 
que tenham garantia real sobre o imóvel abaixo 
identificado, nos Autos de Execução Ordinária 
para o Pagamento de Quantia Certa, nº 84/18-
P, movidos pela exequente GAPI - SOCIEDADE DE 
INVESTIMENTOS, SA.

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Lichinga, sob o número 1129 a folhas 
184, do livro B/3, inscrito na mesma Conservatória 
sob o número 2389, a folhas 165 verso, do livro 
G/33, a favor de TRINDADE GONÇALVES JORGE, 
cuja hipoteca está registada a favor da exequente 
GAPI-Sociedade de Investimentos, SA, sob o nº 
311 a folhas 34, do livro C/3.

Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022
O Ajudante de Escrivão de Direito

Constantino Rafael Tivane
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 

da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 

(trinta) dias, a contar da segunda e última publicação no Jornal “Notícias” chamando a quem se julgue 

com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro, número 10976CM para Areia de 

Construção, no distrito de Magude, na província de Maputo, a favor do requerente ALVES LUÍS COSSA, 

com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   03   10,00 32   37   10,00

2 -25   03    0,00 32   37   10,00

3 -25   03    0,00 32   37   20,00

4 -25   02   50,00 32   37   20,00

5 -25   02   50,00 32   37   30,00

6 -25   03   10,00 32   37   30,00

Maputo, aos 13/4/2022

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela

(Especialista “B”)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE CHIBUTO

SECÇÃO ÚNICA
EDITAL PARA VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL

A MERITÍSSIMA JUÍZA, DOUTORA HORTENSE NORA 
UBISSE, JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO 

DISTRITO DE CHIBUTO

Faz saber que correm seus termos legais nesta 
Secção Única e Cartório, Autos de Carta Precatória 
para Venda Judicial, registados sob o número 07/
TJDC/2021, em que é exequente GAPI-SOCIEDADE 
DE INVESTIMENTO, SA, representada pelo seu 
mandatário judicial Dr. Isidro Ferreira, contactável 
através do nº 84-8721550 e executados: PROGAZA, 
INVESTIMENTOS, LDA e FILIPE CHAVISSE, 
para venda judicial em primeira praça, por meio 
de abertura de propostas em carta fechada, 
para a exequente com o valor da causa de 2 131 
435,00MT (dois milhões, cento e trinta e um mil 
e quatrocentos e trinta e cinco meticais), com 
vista à arrematação ao maior lançe oferecido, foi 
penhorado o seguinte imóvel:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Gaza, sob o número dois mil e quinhentos 
e trinta e três, a fls. cento e dois verso, do livro 
B-8, inscrito provisoriamente sob o nº dois mil
seiscentos e trinta e nove a fls. oitenta e quatro, do
livro G-quatro, a favor do senhor António Manuel.
São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº
2, e 890º, nº 2, ambos do Código de Processo Civil,
convidadas as pessoas interessadas na compra
deste imóvel a comparecerem neste Tribunal à
sessão de abertura de propostas em carta fechada,
a ter lugar no próximo dia 25 de Abril de 2022,
pelas 9.00 horas, na sala de audiências, devendo os
interessados apresentarem as propostas no Cartório 
deste Tribunal, nas horas normais de expediente,
até 10 minutos,antes do início da sessão, ao preço
superior ao valor da adjudicação proposto pela
exequente no valor de 2 131 435,00MT (dois
milhões, cento e trinta e um mil e quatrocentos e
trinta e cinco meticais).
O imóvel pode ser examinado na província de Gaza,
distrito de Chibuto, nos dias úteis, das sete horas
e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos,
ficando o fiel depositário obrigado a apresentar o
imóvel que se pretende examinar, nos termos do
artigo 891º do Código do Processo Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de
preferência da venda acima, da hora e data descritas.
Para constar se lavrou o presente edital e outros de
igual teor que serão afixados nos locais indicados
na lei, sendo à porta do Tribunal, outro à porta do
Conselho Municipal da Cidade de Chibuto e o último
na sede dos executados, nos termos do artigo 890º,
nºs 2 e 3 conjugado com o artigo 248, ambos do CP
Civil.

Chibuto, aos vinte e cinco de Março de 2022

A Juíza-Presidente
Drª Hortense Nora Ubisse

O Escrivão de Direito
Ernesto Abílio Mulate
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170

ANÚNCIO DE CONCURSO
DELEGACAO PROVINCIAL DE TETE

Repartição de Aquisições
Contratação de Empreitada para Execução de Obras de Manutenção de Rotina em Estradas Revestidas, na 

Província de Tete

1
No âmbito da Manutenção da rede de Estradas, o Governo de Moçambique, através do Fundo de Estradas 
pretende financiar a execução de obras de Manutenção de Rotina em Estradas Revestidas da Província de Tete

2
Para o efeito, a Delegação Provincial da Administração Nacional de Estradas em Tete (DPANE, IP-T) convida 
empresas com Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas da Classe indicada nas tabelas abaixo, Categoria III, Sub-
categorias 1ª a 12ª a apresentarem propostas fechadas, para a execução das obras dos concursos abaixo:

3
CONCURSO No 47F000641/CP/007/2022- Contratação de Empreitada para Execução de 

Obras de Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas, na Província de Tete

4 Lote Estrada Troço Extensão 
de 

Trabalho 
(Km)

Alvará 
Mínimo

Garantia 
Provisória

Data de Visita 
à obra, hora 

e local de 
concentração

Data/Hora-
Limite de 

Submissão das 
Propostas

Data/hora de Abertura 
das Propostas

Início Fim

1. R601 Chissua Nhabando 70.00 3a classe N/A
28/4/2022, 
8.00 horas, 

Chissua

10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022 - 10.30 horas

2. R601 Nhabando Mphende         64.00 3a classe N/A
10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022 - 10.30 horas

5
Data, hora e local da Reunião Preliminar com os 
Concorrentes: 29/4/2022; 10.00 horas, 
Sala de Reuniões da DPANE, IP-Tete

6
Data e hora de Anúncio de Posicionamento dos Concorrentes: 
20 de Maio de 2022, 10.00 horas, 
Sala de Reuniões da DPANE,IP

7
Os Documentos dos Concursos e informações adicionais poderão ser obtidos durante as horas normais de expediente, a partir do dia 18 de Abril 
de 2022. A aquisição de cada Documento de Concurso será mediante a apresentação do talão de depósito no valor de 2.000,00MT (dois mil 
Meticais) não reembolsável, a efectuar na conta número 88252250, do Banco Millennium bim, com o nome ANE Tete. Os Documento do Concurso 
serão levantados no seguinte endereço: ANE, IP - Delegação Provincial de Tete N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel, Telefone: 25224060 / Fax nº: 
25224063 - Cidade de Tete

8 A ANE, IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados

9
As visitas às obras serão realizadas nas datas indicadas na tabela acima. Os custos de deslocação (visita) serão da inteira responsabilidade do 
concorrente

10
É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal. Toda a 
documentação solicitada deverá estar actualizada e devidamente autenticada.

11
As propostas deverão ser entregues na Secretaria da ANE, IP - Delegação Provincial de Tete, nas datas acima indicadas, acompanhadas por Declaração 
de Garantia, com validade de 120 dias.

12 O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

13
O posicionamento dos concorrentes será anunciado em Sessão Pública nas datas e horas acima indicadas na Sala de Reuniões da ANE,IP - Delegação 
Provincial de Tete

14
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

TETE, aos 13 de Abril de 2022

A Entidade Competente

(Assinatura Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 16Sexta-feira, 15 de Abril de 2022

Celebramos a efeméride com 

o compromisso de continuar a

informar e contribuir para uma

cidadania responsável.

15.04.1926 – 15.04.2022

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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RUA DE SOFALA NO

+258 84 9104309

+258 84 7625486

L:”::L;;;;’;HDGL;’JKL;EWK;LJFL;OREM IPSUM

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

SN GRÁFICA
IMPRIMIMOS TODO TIPO DE MATERIAL GRÁFICO

VENHA E EXPERIMENTE 

A NOSSA QUALIDADE

VENHA IMPRIMIR:

FOLHETOS
AUTOCOLANTES
DESDOBRÁVEIS
PAPEL TIMBRADO

CARTÕES DE VISITA
CARTAZES

JORNAIS

AGENDAS
RÓTULOS

CATÁLOGO

BROCHURAS

CALENDÁRIOS

REVISTAS
ROLL UPS

LIVROS

BANNER’S
FACTURAS

IMPRESSÃO DIGITAL
& OFFSET

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DO NIASSA 

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

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o número 2 do artigo 64 de Regulamento Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que objecto dos concursos abaixo, foi 
Adjudicado às seguintes Empresas:

Número de Concurso Objecto Empresa Adjudicada Importância

Concurso por Ajuste Directo No 
01/OMS/SDSMASM/2022

Prestação de serviço de 
aluguer de veículos e 

automóveis

JOÃO ALFREDO 168.000,00MT

Concurso por Ajuste Directo No 
02/OMS/SDSMASM/2022

Prestação de serviços 
de catering e aluguer 

de sala

BAR RESTAURANTE 
CELINA

21.800,00MT

Concurso por Ajuste Directo No 
03/OMS/SDSMASM/2022

Fornecimento de 
combustíveis e 

lubrificantes

GASOLINEIRA JOÃO 
ARAÚJO

800.000,00MT

Concurso por Ajuste Directo No 
04/OMS/SDSMASM/2022

Fornecimento 
de recarregas da 

Movitel

MOVITEL, SA 7.800,00MT

Lichinga, aos 13 de Abril de 2022

A Entidade Contratante

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE NIPEPE

SECRETARIA DISTRITAL
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO Nº01/GDN/UGEA/2022

N/O
Modalidade Lote

Único
Objecto

Data e 
Hora de 

Entrega das 
Propostas

Data e 
Hora de 

abertura das 
Propostas

Data e Hora de 
visita do Local 

da Obra

Garantia 
Provisória

01 Cuncurso 
Limitado 
Público

01 Construção de um (1) Pontão, 
Posto Administrativo de Nipepe-

Sede, Localidade de Tamica

12/5/2022 
às 9.00 horas

12/5/2022 
às 9.30 horas

7/5/2022 
8.30 horas, 

Concentração 
SDPI Nipepe

Não 
Aplicável

1. O Governo do Distrito de Nipepe convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, interessadas e detentoras de Alvarás
igual ou superior a 5ª Classe, e que reúnam os requisitos de elegibilidade nos documentos de Concurso, a apresentarem
propostas Técnicas e Financeiras para a execução do objecto de Contratação supracitado.

2- Para participar neste concurso, os concorrentes deverão apresentar, documentos de prova de posse de Qualificação
Jurídica, Económico-financeira, Qualificação Técnica e de Regularidade Fiscal devidamente autenticados e actualizados 
de acordo com os Dados de Base do Concurso e da Secção III-Critérios de Avaliação e de Qualificação constantes nos
Documentos de Concurso.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos de concurso ou adquirí-los
no Serviço  Distrital de Planeamento e Infra-estrutura de Nipepe pela importância não reembolsável em numerário de
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para cada caderno, durante as horas normais de expediente, a partir do dia
15 de Abril de 2022.

4. As propostas deverão ser entregues no Serviço  Distrital de Planeamento e Infra-estrutura de Nipepe e serão publicamente 
abertas na Sala de Sessões do Governo do Distrito, na presença dos concorrentes que desejarem assistir o acto, segundo as 
datas indicadas na tabela.

5. O período de validade de propostas deverá ser de 60 dias, contados a partir da data de abertura.

6. A visita ao local de execução das obras é de carácter  obrigatório e  será dirigida pelo SDPI, por conta e risco próprio.

7. 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.

Nipepe, aos 12 de Abril de 2022

O Administrador do Distrito

Sérgio Agostinho Igua
(Especialista da Educação)

República de Moçambique

PROVÍNCIA DE MANICA

GOVERNO DO DISTRITO DE MACOSSA

SECRETARIA DISTRITAL DE MACOSSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO DE FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO PARA ANO DE 2022

A Secretaria Distrital de Macossa convida Empresas interessadas, a apresentarem propostas fechadas, para fornecimento de Bens e prestação de Serviços de:

N.º do Concurso Modalidade de 
Concurso

Objecto Contractual Elegibilidade Data-final de 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

01/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de combustíveis e lubrificantes Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

02/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de material para manutenção e 
reparação de bens imóveis

Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

03/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de serviços de manutenção e 
reparação de bens móveis

Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

04/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de material de consumo para 
escritório

Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

05/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de fardamento e calçado Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

06/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de géneros alimentícios Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

07/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de material de limpeza e higiene Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

08/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de material de consumo para 
informática

Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

09/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de material de cama, banho e mesa Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

10/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de bandeiras e flâmulas Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

11/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de serviços de manutenção e 
reparação de bens imóveis

Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

12/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de serviços de manutenção e 
reparação de bens móveis

Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

13/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de serviços de manutenção e 
reparação de veículos 

Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

14/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de serviços de transporte e cargas Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

15/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de serviços de representação Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

16/For/GDM/UGEA/OE/2022 Ajuste Directo Aquisição de serviço de água Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

17/For/GDM/UGEA/OE/2022 Ajuste Directo Aquisição de serviços de energia eléctrica Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

18/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de outros serviços Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

19/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de  equipamento e mobiliário Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

12/For/GDM/UGEA/OE/2022 Público Aquisição de  meios de transporte Cadastro Único 21/4/2022
9.00 horas

21/4/2022
9.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos do concurso na Secretaria Distrital de Macossa, pela importância não
reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), para cada conjunto de documento.

2. As propostas deverão ser acompanhadas de:

a) Cadastro Único; b). Fotocópia autenticado do B.I. do proprietário da Empresa; e c). Declarações do concorrente que não se encontra em qualquer das
situações previstas no artigo 45 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

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

4. As propostas deverão ser entregues na Secretaria Distrital de Macossa, até às 9.00 horas do dia 21 de Abril de 2022 e serão abertas em Sessão pública no
mesmo endereço, conforme o horário da tabela acima referida, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço: SECRETARIA DISTRITAL DE MACOSSA, UGEA 871725775/849495574, email ildopaulojose@gmail.com

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.

Macossa, Março de 2022

O Administrador Distrital

António Dinis
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e 
quatro de Março de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas setenta e 
cinco verso a setenta e sete, do livro de notas para escrituras diversas 
número trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMEDE BAY, Conservador 
e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JUVÊNCIO JOSÉ 
CHIPANGA, de sessenta e um anos de idade, no estado de casado, sob 
o regime de comunhão geral de bens, com Aristídia João Raimundo 
Chuquela Chipanga, que era de nacionalidade moçambicana, com
última residência habitual no Bairro Três de Fevereiro, filho de José 
Chipanga e de Carolina João.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade, deixando como únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens, sua esposa ARISTÍDIA JOÃO RAIMUNDO 

CHUQUELA CHIPANGA, viúva, que ocupa em simultâneo a posição 
de meeira e seus filhos: JUVÊNCIO JOSÉ CHIPANGA JÚNIOR, 
GUEZENHANE NETO JUVÊNCIO CHIPANGA, KEYLA CAROLINA 
JUVÊNCIO CHIPANGA e KEVIN ARISTÍDIA JUVÊNCIO CHIPANGA, 
menores, naturais de Maputo, onde residem.

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 Abril de 2022

A Notária  
(Ilegível)

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

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JUVÊNCIO JOSÉ CHIPANGA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm 
éditos de trinta dias, citando a executada SIMBIRE MADEIRA, 
LDA, representada por Xavier Vasco Qive e Délcia Raimundo 
Langa, ambos residentes na Rua dos Coqueiros X19, Belo 
Horizonte, província de Maputo, ora em parte incerta, para, 
no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo 
o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação
deste anúncio, pagar ao exequente FNB MOÇAMBIQUE,
SA, a quantia de 17 529 877,67MT (dezassete milhões,
quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e sete
meticais e sessenta e sete centavos), em dívida nos Autos
de Execução Ordinária nº 213/20-M, que por esta Secção
lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear
à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que
acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo
811º e seguintes do C.P.C., sob pena de, não o fazendo se
devolver esse direito ao 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 expediente.

Maputo, aos trinta dias do mês de Setembro do ano dois mil 
e vinte e um

A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei

A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
Empreitada para Execução de Aterro do Novo Mercado de Namacata no Âmbito do Projecto de Reabilitação e Ampliação 

da Estrada N10/N1, entre Quelimane-Nicoadala-Namacurra e Empreitada para Construção de 4 (Quatro) Casas numa 
área coberta de 80m2 cada, para Famílias Afectadas pelo Projecto de Reabilitação e Ampliação da Estrada N10/N1 entre 

Quelimane – Nicoadala- Namacurra

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial de Zambézia (ANE,IP-DPZ), através do financiamento do Governo 
de Moçambique (Fundo de Estradas – FP) convida empresas de Construção Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que 

reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes Concursos:

Lote Estrada
Álvará Localização

Nº de Concurso
Valor da 
Garantia 

ProvisóriaClasse Categoria

16
Empreitada para execução de aterro do novo mercado de Namacata no 
âmbito do Projecto de Reabilitação e Ampliação da Estrada N10/N1 entre 
Quelimane-Nicoadala-Namacurra

4ª III Distrito de 
Nicoadala

16/CP/CONSTR/
RA/ DPANE, IP 

-Z/2022

N/Aplicável

17
Empreitada para Construção de 4 (Quatro) casas numa área coberta de  80m2 
cada,  para famílias afectadas pelo Projecto de Reabilitação e Ampliação da 
Estrada N10/N1 entre Quelimane – Nicoadala- Namacurra

4ª I Distrito de 
Nicoadala

17/CP/CONST/

RA/DPANE-Z/22

50.000,00MT

2 Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los no endereço abaixo, a 
partir do dia 18 de Abril de 2022, nas horas normais de expediente. Para aquisição de cada documento de Concurso, os concorrentes deverão 

pagar uma importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) através da conta da Delegação Provincial da ANE-
Zambézia, nº 66492725, domiciliado no Millennium BIM – Conta.

•	 ENDEREÇO: Administração Nacional de Estradas, IP – Delegação Provincial de Zambézia
      Rua do Resistência, n.º 601, ANE

Telefones nº 823024598/843400170, Tell 242152244

Quelimane – Moçambique 

3. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias e deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor indicado na

tabela acima, válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura das propostas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão pública de abertura das propostas e

o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer (um 
representante por concorrente), nas seguintes datas e horas:

Lotes Data e Hora-final de entrega das 
propostas

Data e Hora das Abertura 
das Propostas

Data e Hora do Anúncio de 
Posicionamento dos Concorrentes

Todos 17/5/2022 – 10.00 horas 17/5/2022 – 10.15 horas 2/6/2022 – 14.00 horas

 5. As visitas guiadas aos locais serão efectuadas nas seguintes datas e horas: 

Lotes Data Hora Local de Concentração

16 e 17 28/4/2022 10.00 horas SDPI, Distrito de Nicoadala

6. A reunião de Pré-concurso será realizada na seguinte data e hora: 

Data da Reunião de Pré-Concurso Hora Local do Encontro

3/5/2022 9.00 horas Hotel Milénio

7. 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.

Quelimane, aos 15 de Abril de 2022

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial de Zambézia (ANE,IP-DPZ),
através do financiamento do Governo de Moçambique (Fundo de Estradas – FP) convida empresas de Construção
Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas fechadas para os seguintes Concursos:

Lote Estrada
Extensão 

(km)

Álvará Localização

Nº de Concurso

Valor da 
Garantia 

Provisória 
(MT)

Classe Categoria

01 R640 Zero/ Mopeia 40
4ª III Distrito de Mopeia 01/CP/MR-ASF/

DPANE, IP -Z/22
50.000,00

02
N1 Alto Molocué/ 

Rio Ligonha
106

4ª III Distrito de Alto 
Molocué/Gile

02/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

03
R642/R1116 

Quelimane/Zalala
37

4ª III Distrito de 
Quelimane

03/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

04
N1 Nampevo/Alto 

Molocué
117

4ª III Distrito de Ile/Alto 
Molocué

04/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

05
N1 Nicoadala/Lua 

Lua
60

4ª III Distrito de 
Nicoadala/Mopeia

05/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

06 N1 Lua Lua/Zero 70
4ª III Distrito de Mopeia 06/CP/MR-ASF/

DPANE, IP -Z/22
50.000,00

07 N1 Zero/Chimuara 400
4ª III Distrito de Mopeia 07/CP/MR-ASF/

DPANE, IP -Z/22
50.000,00

08
N1 Namacurra/ 

Mocuba
88

4ª III Distrito de 
Namacurra/

Mocuba

08/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

09
N1 Mocuba/ 

Nampevo
70

4ª III Distrito de 
Mocuba/Ile

09/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

10
N103 Nampevo/

Socone
70

4ª III Distrito de Ile 10/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

11
N103 Socone/ 

Gurué 55
4ª III Distrito de Ile/

Gurué
11/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

12
N321 Mocuba/ Alto 

Benfica 89
3ª III Distrito de Mocuba 12/CP/MR-ASF/

DPANE, IP -Z/22
30.000,00

13
N103 Gurué/

Magige
35

3ª III Distrito de Gurué 13/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

30.000,00

14
R653 Mocuba/

Lugela
60

4ª III Distrito de 
Mocuba/Lugela

14/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

15
N11 Alto Benfica/ 

Milange/Fr. Malawi
110

4ª III Distrito de 
Mocuba/Milange

15/CP/MR-ASF/
DPANE, IP -Z/22

50.000,00

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquiri-los 
no endereço abaixo, a partir do dia 18 de Abril de 2022, nas horas normais de expediente. Para aquisição de cada
documento de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e
quinhentos meticais) através da conta da Delegação Provincial da ANE-Zambézia, nº 66492725, domiciliado no 
Millennium BIM.

• ENDEREÇO: Administração Nacional de Estradas, IP – Delegação Provincial de Zambézia
  Rua do Resistência, nº 601 

Telefones nº 823024598/ 843400170, Tell 242152244
Quelimane – Moçambique 

3. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias e deverão ser acompanhadas de uma Garantia
Provisória no valor indicado nas tabelas acima, válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de
abertura das propostas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão pública de
abertura das propostas e o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo endereço, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer (um representante por concorrente), nas seguintes datas e horas:

Lotes Data e Hora-final de 
entrega das propostas

Data e Hora das Abertura 
das Propostas

Data e Hora do Anúncio 
de Posicionamento dos 

Concorrentes

Todos Lotes 17/5/2022 – 10.00 horas 17/5/2022 – 10.15 horas 2/6/2022 – 14.00 horas

5. As visitas guiadas aos locais serão efectuadas nas seguintes datas e horas:

Lotes Data Hora Local de Concentração

 1 e 5 27/4/2022 8.00 horas Posto Administrativo de Zero, Distrito de Mopeia

2 e 4 27/4/2022 8.00 horas SDPI, Distrito de Alto Molocué

3 27/4/2022 8.00 horas ANE, IP – Delegação Provincial da Zambézia

5, 6, 7, 8 e 28/4/2022 10.00 horas SDPI, Distrito de Nicoadala e Mopeia

8, 9, 10, 11 e 13 28/4/2022 10.00 horas SDPI, Distrito de Mocuba

12 e 14 28/4/2022 10.00 horas SDPI, Distrito de Mocuba

6. A reunião de Pré-concurso será realizada na seguinte data e horas:

Data da Reunião de Pré-Concurso Hora Local do Encontro

3/5/2022 9.00 horas Hotel Milénio

7. 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.

Quelimane, aos 15 de Abril de 2022
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Obras de Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas na Província da Zambézia para Anos 2022/2023/2024
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MONTEPUEZ

C E R T I DÃO
---Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Abril de dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas sete e oito do livro de notas para escrituras diversas número Um “A”, 
barra  dois mil e vinte e dois, desta Conservatória, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
Notarial por óbito de LÚCAS LUCANGA, ocorrido pelas três horas do dia vinte de Setembro 
de dois mil e dezanove, em Mueda, distrito do mesmo nome, Província de Cabo Delgado, 
faleceu vítima de doença, cujo código da causa da morte é D647*, de então sessenta e cinco 
anos de idade, solteiro, de nacionalidade moçambicana, natural de Mueda  e com sua última 
residência em Chapa-Mueda, Província de Cabo Delgado, filho de Lucanga Amussini e de Binari 
Njumali.----------------------------------------------------------
Que deixou como herdeiras, suas filhas: TEREZINHA LÚCAS, solteira, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Ntandedi-Mueda e residente na cidade de 
Montepuez.--------------------------------
 MÉRCIA LÚCAS LUKANGA, solteira, menor, de nacionalidade moçambicana, natural de Mueda 
e residente em Montepuez.---------------------------------------------------------------
 JUDITE LÚCAS LUKANGA, solteira, menor, de nacionalidade moçambicana, natural de Mueda 
e residente em Montepuez.---------------------------------------------------
---Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com elas, possam concorrer à 
sucessão ---------
---Que existem herdeiros sujeitos à inventário obrigatório e que não deixou bens e não deixou 
testamento.-----------------ESTÁ CONFORME----------------Conservatório dos Registos e Notariado 
de Montepuez , aos doze dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois----------------

O NOTÁRIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

CONCURSO Nº 47E001261/CL/0001/2022

Objecto: Serviços de Reparação e Manutenção de 
Viaturas, da Direcção Provincial de Obras Públicas, 

na Província da Zambézia

1. Esta Direcção Provincial das Obras Públicas da
Zambézia, dispõe de fundos do Orçamento do
Estado, para fazer face aos Serviços de Reparação
e Manutenção de Viaturas da Direcção Provincial
de Obras Públicas, na Província da Zambézia, para
actividades de funcionamento planificadas.

2 Para o efeito estão convidadas, pessoas singulares, 
colectivas, nacionais ou estrangeiras, micro, 
pequenas ou médias empresas de prestação de 
serviços elegíveis, a apresentarem propostas em 
carta fechada à DPOP da Zambézia. As propostas 
submetidas pelos interessados deverão apresentar 
os Documentos de Qualificação actualizados: 

• Cadastro Único, Alvará, Certidão do INSS,
Certidão de Quitação das Finanças e Certidão
do INE; (Documentos autenticados).

3 O período de validade das propostas deverá ser de 
90 dias, contados a partir da data de abertura das 
mesmas. 

4 Os concorrentes interessados poderão consultar 
os Documentos de Concurso na RGEAC da Direcção 
Provincial de Obras Públicas da Zambézia, sita na 
Av. Josina Machel, nº 652, C.P. nº 36, no Edifício 
do Governo, Cidade de Quelimane, durante as 
horas normais de expediente, e/ou adqurí-los 
pela importância não reembolsável de 500,00MT 
(quinhentos meticais), a partir de 18 de Abril 
de 2022, mediante a apresentação do recibo 
do depósito, do valor indicado acima, na Conta: 
Número da Conta: 1878172310001; NIB: 0008 
000018781723 101 80 Nome da Conta: Conta 
Concurso, Banco: BCI.

5 O concurso será realizado de acordo com os 
procedimentos constantes do Regulamento de 
Contratação de Empreitadad de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março e está aberto a todos concorrentes, conforme 
definido no referido regulamento.

6 As propostas devidamente seladas, com indicação 
clara do Concurso, deverão ser entregues em 
triplicado num envelope fechado, no endereço 
abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 3 de 
Maio de 2022. A abertura das mesmas, será às 
10.15 horas do mesmo dia. Propostas enviadas 
por correio electrónico (E-mail) e/ou por Fax não 
serão consideradas.

7 O anúncio do posicionamento dos concorrentes 
será feito no dia 16 de Maio de 2022, pelas 
9.00 horas, na RGEAC – Repartição de Gestão, 
Execução, Aquisição e Contratação da Direcção 
Provincial das Obras Públicas da Zambézia.

Direcção Provincial de Obras Públicas da Zambézia
Av. Josina Machel, nº 652, C.P. nº 36 

no Edifício do Governo, Cidade de Quelimane 
Telef. n º +258 -  04 – 212622/212899

Fax n º +258 - 04 – 212847 
Email: ugea.dpophrhz@gmail.com

Quelimane, aos 15 de Abril de 2022

O Director Provincial
(Ilegível)

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INATRO DE CABO DELGADO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial do INATROde Cabo Delgado-Pemba convida pessoas singulares  e/ ou colectivas nacionais, interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 

fechadas para:

N.º de Concurso Objecto de Concurso Prazo de entrega das propostas Data e hora de abertura das propostas

45C0001141/CL/01/2022 Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes 26/4/2022  9.15 horas 26/4/2022  9.30 horas

45C0001141/CL/002/2022 Fornecimento de material de consumo para escritório 26/4/2022  12.15 horas 26/4/2022  12.30 horas

45C0001141/CL/03/2022 Manutenção e reparação de viaturas 26/4/2022  14.15 horas 26/4/2022  14.30 horas

2. Os concorrentesinteressados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los  na Delegação Provincial do INATRO-Cabo Delgado-Pemba, Rua 1.º de  Maio 
n.º 778, R/C, Telefone 27220926/27220394, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) a ser depositada no Banco Comercial e de Investimentos (BCI) 
conta n.º 16470522510001, conta receita.

3. O prazo de validade das propostas será de 120 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço  referido  no  n.º 2 e serão  abertas nas datas marcadas, em acto público, na presença das pessoas/concorrentes que o desejarem.
5. O concurso não é legível a concorrentes estrangeiros.
6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 

08 de Março.

A Coordenadora Provincial
(Ass. Ilegível)

MUNICÍPIO DE NAMPULA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Nampula, aos 12 de Abril de 2022

• Conselho Municipal da Cidade de Nampula convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto
Modalidade 

de 
contratação

Alvará
Garantia 

provisória 

Data e Hora 
Final de 
Entrega

Data e Hora 
de Abertura 

Valor do 
Documento 
de Concurso

Validade 
das 

propostas

900310000/CL/01/2022

Reabilitação da Residência 
oficial do Presidente do 
Conselho Autárquico da 

Cidade de Nampula

Concurso 
Limitado Aplicável 40.000,00MT 12/5/2022

10.00 horas
12/5/2022

10.30 horas 1.500,00MT 60 Dias

900310000/C.P/09/2022
Prestação de Serviços de:
Manutenção rotineira de 

material informático 

Concurso 
Público Aplicável 40.000,00MT 12/5/2022

12.00 horas
12/5/2022

12.30 horas 1.500,00MT     90 Dias

• Os concorrentes interessados poderão obter informações e adquirir os cadernos de concurso no escritório da UGEA, no Conselho Municipal de
Nampula, sito na Rua 3 de Fevereiro, nº 22A.

• As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas na presença dos concorrentes conforme o horário indicado na tabela acima.

• 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 nº5/2016 de 8 de Março.

A Autoridade Competente

Paulo Vahanle

AUTARQUIA  DE NAMPULA
CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº05 /2022
De acordo com alínea d), número 3, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do Objecto dos concursos 
abaixo indicados:   

Nº 
de 

Ord   
Referência Nome do Concorrente Objecto de Concurso

Valor de Adjudicação 
Incluído IVA

01 Concurso Nº 
900310000/C.P/01/2022 MOZ INFORMÁTICA, LDA 

Lote 2 - Fornecimento de 
material informático

5.802.250,00MT (cinco milhões, 
oitocentos e dois mil, duzentos e 

cinquenta meticais)

02 Concurso Nº 
900310000/C.P/01/2022 MOZ GALLERY

Lote 3 - Fornecimento de 
material de escritório

5.900.017,50MT (cinco milhões, 
novecentos mil r dezassete meticais, 

cinquenta centavos)

03 Concurso Nº 
900310000/C.P/02/2022 VIP SUPERMERCADO, LDA

Fornecimento de material 
de higiene e limpeza

6.237.600,00MT (seis milhões, 
duzentos e trinta e sete mil e seiscentos 

meticais)

Nampula, aos 11 de Abril de 2022

O Presidente
Paulo Vahanle

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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d) Declaração da empresa concorrente comprovativa de que possui

instalações, equipamentos e equipa profissional para a execução do lote a

que se propõe concorrer.

e) Indicar o endereço electrónico para onde o Moza Banco, SA. poderá enviar

o resultado da análise a ser efectuada à primeira etapa.

III. Na segunda etapa do concurso, o Moza Banco, SA. enviará aos concorrentes o

resultado da análise efectuada à primeira etapa e enviará para os concorrentes

pré-seleccionados os Documentos do Concurso, obedecendo às regras

elementares:

a) Data de lançamento da segunda etapa: 26 de Abril de 2022;

b) Composição das propostas: Proposta Técnica e Proposta Financeira;

c) Moeda da proposta financeira: Meticais;

d) Prazo de validade das propostas: 90 dias;

e) Prazo de entrega das propostas: Até o dia 05 de Maio de 2022, às 10h00;

f) Local de entrega das propostas: Edifício Sede do Moza Banco, sito na Rua

dos Desportistas, Edifício JAT 6.2, Nº 713, Cidade de Maputo, na recepção

localizada no piso 0;

g) Formato das propostas: Propostas físicas a serem entregues em envelopes

selados e lacrados, devendo ser estampada a identidade do concorrente;

h) Evidência de entrega das propostas: O concorrente deverá assinar e

confirmar a hora de entrega, no formulário que estará disponível no local de

entrega.

i) Abertura das propostas: 11h00 do dia 05 de Maio de 2022, no auditório

localizado na Sede do Moza Banco, SA.

Nota: As propostas que forem enviadas por e-mail serão imediatamente 

desclassificadas. 

Maputo, 14 de Abril de 2022 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO 
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PARA HABITAÇÃO

1. O Gabinete Provincial de Combate a Corrupção de Inhambane convida a todos  interessados que reúnam os

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas de orçamento para arrendamento de um imóvel habitacional

com condições desejáveis (tipo 3, 1 escritório, 1 dependência para acomodar o segurança e trabalhadores da

residência, parque de estacionamento de viaturas, muro de vedação com duas vias de acesso, espaço de lazer,

jardim e alpendre), localizado ao longo da Estrada que dá acesso a cidade de Inhambane, e no perímetro desde Bairro 

Muelé (Cogemo) ao Centro Cidade.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações junto deste Gabinete, sito no Bairro Balane 1, Rua da

Beira, número 67, Cidade de Inhambane, nas horas normais de expediente, de segunda a sexta-feira.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos documentos abaixo em duplicado e autenticados:

a) Título de propriedade do imóvel;

b) Fotocópia autenticada do documento de identificação (pessoas singulares);
c) Escritura pública do documento equivalente em originais ou cópias autenticadas (pessoas colectivas);

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma situação de impedimento

para contratar com o Estado;

e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no n.º 2, até ao dia 25 de Abril de 2022, pelas 10.00

horas e a abertura das mesmas será às 10.30 horas.

5. A Contratante visitará as residências propostas no dia 25 de Abril de 2022, a partir das 11.30 horas.

6. A contratação será regida 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.

Inhambane, aos 14 de Abril de 2022

A Autoridade Contratante 157

VENDE-SE

COMPLEXO PECUÁRIO
(OPORTUNIDADE ÚNICA A MELHOR OFERTA)

COMPLEXO PECUÁRIO DE CHIGUBO, localizado no distrito de Chigubo, com 
uma área de pasto de 15kmX10km (comprimento e largura), vedado com arame 
farpado. O Complexo possui infra-estruturas de apoio e serviços compostas por:

1. Uma vivenda com dois pisos que comporta (3 quartos sendo um dos quartos
no 2 piso, uma sala ampla, duas casas de banho e cozinha);

2. Um bloco de residência para trabalhadores com 4 quartos e casa de banho
geral;

3. 4 Curais no interior do cercado, com bebedouros para gado e um sistema
de captação de água composto por um furo e um tanque com capacidade de
5000l (em construção);

4. 2 Curais muito espaçosos para gado caprino;

5. Pequenas lagoas de concentração de águas pluviais para o abeberamento do
gado em tempos de estiagem.

Dia de visita do complexo:  22 de Abril de 2022

A preço incrível e de oferta, vende-se.

6. Propostas em Cartas fechadas até ao dia 30 de Abril de 2022, local de
entrega Xai-Xai

Para mais informações, não hesite em contactar-nos pelos números:
a) Eunice Fuel Cavele: 87-3530530

b) Nilza Fuel:  87-0222112

c) Ricardina José Langa: 87-5290933 80

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

C E R T I DÃO
---Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sessenta e cinco a sessenta e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número um “A”, barra de dois mil e vinte e dois, deste Cartório Notarial, foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial por óbito às vinte e duas horas e cinquenta minutos do dia quatro de Julho de 
dois mil e seis, no Hospital Provincial de Pemba, no distrito de Pemba, Província de Cabo Delgado, faleceu vítima de Paro Cardiorrespiratório, UMANE IMPURUNHA, de então cinquenta e quatro anos 
de idades, solteiro, de nacionalidade moçambicana, natural de Pemba-Metuge e com sua última residência no distrito de Pemba, no Bairro de Cariacó, Província de Cabo Delgado, filho de Impurunha 
Languane e de Vuhelia Rachide.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que deixou como herdeiros, seus filhos: AMINA UMANE, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Pemba e ABDUL UMANE, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, ambos 
residentes em Pemba.--------------------------------------------------------------------------------------------
---Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com eles, possam concorrer à sucessão ----------
---Que não existem herdeiros sujeitos à inventário obrigatório e ignorando-se  existência de bens e não deixou testamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------ESTÁ CONFORME------------------------------------------------------
Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e dois

O NOTÁRIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS LIMITADOS

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane convida empresas interessadas a apresentarem propostas 

fechadas para os concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto
Data e Hora 

da entrega das 
propostas

Garantia 
Provisória

Custo do 
caderno de 

encargos

Data e Hora da 
Abertura

13I000241/
CL/012/2022

Serviços de fornecimento 
e manutenção de 

extintores 

25/4/2022
Até às 8.30 horas

Isento 800,00MT

25/4/2022
 9.00 horas

13I000241/
CL/015/2022

Prestação de serviços de 
limpeza do edifício do 

GPCCI 

25/4/2022 
9.30 horas

13I000241/
CL/0016/2022

Fornecimento de 
refeições (Catering)  

25/4/2022
 10.00 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-

los no Departamento de Administração e Finanças, mediante o depósito do valor do caderno de encargo na conta nº 

219847203, BIM, em nome do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane.

O prazo de validade das propostas será de 120 dias.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço 

na presença dos concorrentes que desejarem participar.

Gabinete Provincial de Combate à Corrupção

Rua da Beira, nº 67, Inhambane, Telefone: 29321009

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.

Inhambane, aos 14 de Abril de 2022
A Autoridade Contratante 157
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DA PROVÍNCIA DE MANICA

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO AGRÁRIO DE CHIMOIO 

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE MOÇAMBIQUE 
(MozSkills) – Centro de Referência - IAC

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES –UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04G546842/UGEA/CR/06/2022

O Centro de Referência convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para 
o fornecimento do seguinte bem:

Designação dos objectos
Modalidade de 

concurso

Data de entrega das 

propostas

Data de abertura das 

propostas

Realizar o Estudo de 

Mercado
Concurso Público 4/5/2022 às 10.15 horas 5/5/2022 às 10.30 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou 

levantá-los no Gabinete da UGEA do Projecto MozSkills, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT. 

O período de validade das propostas será de 3 meses.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até ao dia 4 de Maio de 2022 e serão 

abertas em sessão pública, no dia 5 de Maio de 2022, pelas 10.30 horas, na presença dos concorrentes 

que desejarem comparecer.

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

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

deverão possuir todos os requisitos como: Cadastro Único, Certidao de Estatística, Certidao do Tribunal, 
Certidão da Área Fiscal, INSS, Exercício de Actividade Comercial e neste contexto serão inibidos de concorrer 

os fornecedores vedados ou proibidos por lei.

Endereço: Centro de Referência-IAC, Estrada Nacional nº 6, Telefax; 251-22115, C. Postal 113. Localida 

de Chiremera, Posto Administrativo de Matsinho, Distrito de Vanduzi, Província de Manica.

Vanduzi, aos 5 de Abril de 2022
O Coordenador do Projecto

MSc. Alfredo Manuensa
(Inst. e Téc. Pedagóg N1)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (INTERNA E EXTERNA), 

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (INTERNA E EXTERNA), RELAÇÕES 

PÚBLICAS E PUBLICIDADE/031/2021

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o presente concurso, cujo objectivo é contratar uma 

empresa competente, experiente e qualificada para a realização de serviços de consultoria em comunicação corporativa 
(interna e externa), relações públicas e publicidade.

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas qualificadas e com 
experiência relevante comprovada para este fornecimento. Os interessados deverão, impreterivelmente reunir e, 

enviar os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:
1. Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e licença que habilite o proponente a prestar a actividade, de

modo a que possa concorrer na área de especialidade pretendida;

2. Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra a empresa, passada por

entidade competente;

3. Certidão de Quitação das Finanças e do INSS;

4. Três referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos (especificar o cliente, montante do
contracto e duração do mesmo), referências suportadas por cartas abonatórias;

5. Perfil da Empresa, destacando a sua estrutura de recursos humanos, bem como a proposta da equipa técnica que
será alocada ao projecto. Para o efeito, deve apresentar os CV´s que comprovam as qualificações, competências
e experiência técnica da referida equipa.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, poderão obter sem qualquer custo 
adicional o Caderno de Encargos através do correio electrónico concurso-comunicacao-relacoes-publicas@hcb.co.mz, 
até ao dia 15 de Abril 2022.

Na referida Manifestação de Interesse deverá constar no campo assunto do email o texto “HCB/DSA/CONSULTORIA 

EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (INTERNA E EXTERNA), RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE/031/2021–

Manifestação de Interesse”

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

indicados acima.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 4 de Abril de 2022

Head Office:
Mozambique, P.O.Box 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th  Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
(INAS)

DELEGAÇÃO DE MOATIZE
Repartição de Aquisições – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

• O Instituto Nacional de Acção Social, IP, Delegação de Moatize convida pessoas colectivas ou

singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os

concursos abaixo:

Nº de 
Ordem

Objecto do concurso
Modalidade 

de 
contratação

Data de 
entrega das 

propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
propostas

Custo do 
caderno de 

encargo

Valor de 
garantia 

provisória

1
Fornecimento de Kits 

Alimentares nº1
Concurso 

Público 
30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
8.00 horas 2.000,00MT

Aplicável

2
Fornecimento de produtos 

da primeira
necessidade nº2

Concurso 
Público

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
8.30 horas

1.000,00MT  Aplicável 

3

Fornecimento de 
material  de protecção e 

higienização e material  de 
higiene l impeza nº3

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
9.00 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável 

4
Fornecimento de material 

de escritório nº4
Concurso 
Limitado 

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
9.20 horas

1.000,00MT  Aplicável 

5
Fornecimento do 

substituto de leite
Materno nº5

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
9.50 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável

6
Fornecimento de Leite 

Fresco nº6

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
10.20 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável

7
Fornecimento de meios de 

Compensação nº7
Concurso 

Público
30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
10.50 horas

1.000,00MT Aplicável

8
Fornecimento de 

combustível  e
Lubrificantes nº8

Concurso 
Público

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
11.20 horas

1.000,00MT Aplicável

9
Fornecimento de 

combustível  lenhoso nº9

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
11.40 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável

10

Serviços de 
Aluguer de 
Viatura 4*4
Actividades
PSSB nº10

Concurso 
Público

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
12.10 horas

2.000,00MT Aplicável

11

Serviços de 
Aluguer de 
Viatura 4*4
Actividades
PASP nº11

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
12.40 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável

12

Serviços de 
Aluguer de 

Viatura de 9 
Toneladas nº12

Concurso
Limitado

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
13.10 horas

1.000,00MT Aplicável

13
Serviços de manutenção e

Reparação de viaturas e 
Motorizadas nº13

Concurso 
Público

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
13.40 horas

1.000,00MT Aplicável

14
Serviços de manutenção e

Reparação de ar-
condicionado nº14

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
14.10 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável

15
Serviços de manutenção e

Reparação de equipamento 
informático nº15

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
14.40 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável

16
Serviços de manutenção e

Reparação de imoveis nº16

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
15.00 horas

1.000,00MT
Não 

aplicável

17

Serviços de segurança e 
proteção das 

Instalações,  vigilância com 
arma nº17

Concurso 
Limitado

30/4/2022
8.00 horas

30/4/2022
15.20 horas

1.000,00MT Aplicável

• Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 

ou adquirí-los na Repartição da UGEA, Delegação de Moatize, sita no Bairro 25 de Setembro, ao

lado do Tribunal Judicial, em Moatize, pela importância referida na tabela acima, não reembolsável; e

• 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.

Tete,  Abril  de 2022
Autoridade Competente

Américo Fernando Lavo
(Tec.  Superior  N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE BÁRUÈ

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Instituição acima referenciada convida  empresas interessadas a apresentarem 

propostas em cartas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Concurso n.º Objecto do Concurso
Modalidade 

de 
Contratação

Data-final 
e hora de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

01

Lote 1.
Fornecimento de meios de 
compensação para Utentes 

da Delegação

Concurso 
Limitado

5/5/2022
10.00 horas

5/5/2022
10.30 horas

02

Lote 1.
Fornecimento de material 

de PASP para trabalhos 
intensivos nos Distritos de 
Macossa, Guro e Tambara

Concurso 
Limitado

5/5/2022
10.00 horas

5/5/2022
10.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou levantá-los no INAS, IP-Delegação de Báruè, na
Rua Mbuia Lena, ao lado do Parato Comercial, Bairro Futuro Melhor, Vila de
Catandica – Distrito de Báruè, Tel: 25172065, Fax: 25172065 ou Repartição
de Aquisições 844555860/864601753, pela importância de 1.000,00MT (mil
meticais) não reembolsáveis.

3. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 26/4/2022,
no endereço abaixo e serão abertas em Sessão pública, pelas 10.30 horas,
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O Concurso será
regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n° 5/2016, de 8 de Março.

4. Endereço: INAS, IP- Báruè, Rua Mbuia Lena, ao lado do Parato Comercial,
Bairro Futuro Melhor, Vila de Catandica – Distrito de Báruè, Tel: 25172065, Fax:
25172065 ou Repartição de Aquisições: 844555860/864601753.

Catandica, aos 14 de Abril de 2022
A Entidade Competente

 João Manuel 
(Docente N1 )
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Caro contribuinte!   

Tem dívida com a Segurança Social?
Se sim, adira à campanha de perdão de multas e redução de juros 
de mora.

Contacte o INSS e pague as contribuições em dívida 
Sem multa e com redução em 98% ou 75% de juros.

Data-limite para adesão: 11 de Maio de 2022

Contacte-nos:
Telf: 84-0953500
Av. 24 de Julho, nº 3549, 2º andar/Rio Limpopo - Cidade de Maputo

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Modernizar para Melhor Servir

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 

MARIA CELESTE JOSÉ LANGA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de treze de Abril de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas dezassete a folhas dezanove, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e oitenta e um, traço “B”, deste Cartório Notarial, a 
cargo da Notária ROBERTINA CRISTINA NHAMBI MAURÍCIO JAGÁ, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA CELESTE JOSÉ LANGA, de 
cinquenta e quatro anos de idade, no estado civil que era solteira, natural de Manjacaze, 
filha de José Tiago Langa e de Alice Tamele, com última residência no Bairro do Alto 
Maé “A”, cidade de Maputo.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última vontade.
Deixou como único e universal herdeiro dos seus bens, seu filho DÉLIO NARCISO 
LANGA, solteiro, maior, natural de Maputo e residente no Bairro da Matola-Rio, Boane.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta 
sucessão ao indicado herdeiro. Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Cartório Notarial da Matola, aos 14 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível) 3692

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS, NOTARIADO E ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
CENTRO COMERCIAL MARÉS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
 SAMUEL FERNANDO MARRENGULA

Para efeitos de publicação, que por escritura pública de doze de Abril de dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas sessenta e quatro a sessenta e cinco, do livro de notas para escrituras 
diversas número quatro, traço CCM, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo - Centro 
Comercial Marés, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de SAMUEL FERNANDO MARRENGULA, casado sob regime de comunhão geral 
de bens com Maria Linda Sitoe Marrengula, de cinquenta e um anos de idade, natural de 
Maputo, com a última residência no Bairro da Costa do Sol - Maputo.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Deixou como únicos herdeiros universais da quota de todos seus bens: MOISÉS SAMUEL 
MARRENGULA, solteiro, maior, natural de Maputo, MINDALVA SAMUEL MARRENGULA, 
solteira, maior, natural de Maputo e ANÍBAL SAMUEL MARRENGULA, solteiro, maior, 
natural de Maputo, todos residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão 
da herança e dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 13 de Abril de 2022
(Ilegível)
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Sexta-feira, 15 de Abril de 2022

PUBLICIDADE

28 ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

R
EABRIU esta quinta-
-feira o tráfego rodo-
viário para três distritos 
costeiros da província
da Zambézia interrom-

pido há mês e meio devido à 
erosão de solos nas duas pon-
tes ligadas construídas sobre o 
rio Raraga, distrito da Maganja 
da Costa. A erosão provocada 
pelos ciclones Ana e Gombe 
ameaçava ruir a qualquer mo-
mento estas infra-estruturas 
que estabelecem a ligação 
interdistrital de Maganja da 
Costa a Mocubela e Pebane, 
numa extensão de mais de 
trezentos quilómetros. 

Os dois eventos extremos 
destruíram acima de oito mil 
hectares de culturas diver-
sas, afectando mais de 15 mil 
produtores do distrito da Ma-

ganja da Costa, localizado no 
vale do Zambeze. Caso não 
haja uma intervenção urgen-
te na mobilização de insumos 
agrícolas, algumas localida-
des poderão enfrentar fome, 
a partir dos meses de Maio e 
Junho. 

O administrador distrital 
da Maganja da Costa, Carlos 
Carneiro, disse esta quarta-
-feira em entrevista a nossa
Reportagem que a reposição
da ligação rodoviária vai per-
mitir o rápido relançamento
da economia, uma vez que a
produção agro-pesqueira vai
chegar aos centros de comer-
cialização.

Carlos Carneiro explicou 
que durante um mês a activi-
dade económica esteve lite-
ralmente paralisada, levando 

os operadores económicos a 
acumularem prejuízos por di-
ficuldade de acesso aos cen-
tros de produção.  

As duas pontes ligadas 
construídas sobre o rio Raraga 
permitem a ligação rodoviá-
ria aos distritos de Mocubela 
e Pebane, duas regiões com 
grande potencial agro-pes-
queiro, turístico e madeireiro. 
Dados em nosso poder indi-
cam que circulam por aquelas 
estradas mais de 890 milhões 
de meticais por ano, decor-
rentes de transacção de mer-
cadoria diversa. 

De referir que o corte 
ocorreu a quando da pas-
sagem do temporal Ana e a 
tempestade Gombe só veio 
a agravar a situação, o que 
levou à interrupção do mo-

vimento de pessoas e bens. 
Devido à esta situação, o mo-
vimento de pessoas e bens era 
feito usando meios alterna-
tivos como canoas feitas de 
casca de árvores, num martí-
rio que levou mais de um mês. 

Neste momento, de acor-
do com o administrador dis-
trital da Maganja da Costa, 
a maior preocupação reside 
no acesso ao posto adminis-
trativo de Nante, o celeiro do 
distrito. O rompimento do 
dique não permite chegar aos 
regadios de Intabo e Mundha-
-Mundha.

Entretanto mais de nove
mil famílias ficaram afecta-
das na altura da passagem dos
ciclones Ana e Gombe, que
destruíram os recursos de so-
brevivência, agudizando mais

a pobreza. Mais de 15 mil pro-
dutores perderam culturas 
como arroz, feijão, oleagino-
sas e tubérculos, o que poderá 
deixar milhares de pessoas em 
algumas localidades em risco 
de fome caso medidas urgentes 
não forem tomadas para a rea-
bilitação da capacidade produ-
tiva. 

O administrador distrital 
enalteceu a pronta resposta 
dos parceiros na normalização 
da vida das famílias afectadas 
pelos desastres naturais. A este 
respeito, Carlos Carneiro, disse 
que a Cruz Vermelha e outros 
têm estado a mobilizar apoios 
multiformes para assistir os 
desalojados pelos temporais 
que no início deste ano asso-
laram o distrito da Maganja da 
Costa. 

INTERROMPIDO HÁ MÊS E MEIO  

Reaberto tráfego
rodoviário para três 
distritos costeiros  

Restabelecida ligação entre Maganja da Costa e Mocubela-Pebane
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UNILICUNGO EM QUELIMANE

Arranca licenciatura 
em medicina humana
JÁ estão criadas as condições em recursos 
humanos, técnicos e tecnológicos para o iní-
cio no próximo ano académico do curso de 
medicina humana na Universidade Licungo 
(UniLicungo), na cidade de Quelimane. O 
reitor daquela instituição de ensino supe-
rior, o Prof. Doutor Boaventura Aleixo, disse, 
terça-feira última, em Quelimane, que neste 
momento estão a ser tratados os últimos de-
talhes para a introdução do curso de licencia-
tura em medicina humana, um projecto que 
vem responder as solicitações de vários seg-
mentos da sociedade. 

Dentre as condições contam-se um con-
siderável número de especialistas em medi-
cina humana, o apetrechamento do Hospital 
Central de Quelimane, cooperação técnica 
científica com instituições congéneres da Co-
reia do Sul e acordos bilaterais já estabelecidos 
para viabilização deste curso. 

Segundo Aleixo, a universidade está a tra-
balhar para que o perfil de saída dos licencia-
dos corresponda aos padrões internacionais. 
Por isso, no contexto dos acordos de coope-
ração, estão sendo criadas condições para que 
a pesquisa e investigação feitas pelos docen-
tes estrangeiros tenham a participação dos 
nacionais como forma de melhorar cada vez 
mais as competências dos professores locais.

Falando em Quelimane por ocasião da 
entrega de um servidor à UniLicungo pela 
empresa sul-coreana NSDevil, Aleixo disse 
que a oferta vai contribuir para a melhoria da 
qualidade de ensino, sobretudo no curso de 
informática. 

O servidor vai permitir, igualmente, que 
os estudantes de informática desta universi-
dade criem programas informáticos e de pes-
quisa avançada. 

Entretanto, o director da NSDevil, Cavin 
Shain, referiu que o projecto iniciou em ou-
tras universidades como parte da iniciativa do 
governo coreano para estimular a produção 
científica e contribuir para o progresso das 
próprias universidades e das comunidades à 
volta das instituições de ensino. Segundo ele, 
com o centro servidor será possível progra-
mar estágios e a leccionação de aulas em mo-
delo híbrido entre a UniLicungo e o Hospital 
Central de Quelimane. 

De referir que frequentam igualmente 
esta instituição, estudantes do curso de Me-
dicina do quarto e quinto ano que estavam 
matriculados na então Universidade Pedagó-
gica, em Inhambane, cujo curso foi encerrado 
por falta de condições. Esta foi a solução de 
emergência encontrada para não deixar os 
estudantes à sua sorte. 

NAS ÁREAS AFECTADAS POR CONFLITOS

UE investe 486 milhões 
para relançar economia
A UNIÃO Europeia vai desem-
bolsar ainda no primeiro se-
mestre deste ano mais de 486 
milhões de euros para finan-
ciar três programas que visam 
o relançamento da economia
local nas regiões afectadas por
conflitos no Centro e Norte do
país. Trata-se de programas de
apoio a economia verde que vi-
sam a adaptação às mudanças
climáticas, criação de empre-
go, educação e nutrição bem
como a consolidação da de-
mocracia e reconciliação na-
cional.

O oficial da União Europeia 
no nosso país, Daniel Gonza-
lez, fez saber recentemente 
em Quelimane que os detalhes 
para o início dos projectos já 
estão concluídos e preconi-
zam maior investimento em 
infra-estruturas verdes para 
amortecer o impacto negativo 
das mudanças climáticas que 
têm vindo a assolar o país. 

Em relação à criação de 
emprego, educação e nutri-
ção, um dos programas a ser 
financiado pela União Euro-

peia, Daniel Gonzalez fez sa-
ber que Moçambique tem um 
grande potencial do ponto de 
vista de população jovem que, 
com educação de qualidade 
orientada para o empreende-
dorismo pode contribuir de 
forma decisiva para o cresci-
mento económico através das 
pequenas e médias empresas. 

A nossa fonte fez saber 
ainda que para o apoio na con-
solidação da paz, democracia 
e reconciliação nacional está 
focalizado às regiões Centro e 
Norte do país, as mais afecta-
das pelos conflitos. Explicou 
que este novo pacote finan-
ceiro será implementado no 
período entre 2021 e 2027 e 
constitui uma subvenção de 
vários programas que serão 
financiados pela União Eu-
ropeia e implementados pelo 
Governo e outros parceiros, 
nomeadamente, organizações 
não-governamentais.

No rol deste apoio decor-
rem ainda acções de identi-
ficação de áreas onde serão 
canalizados os recursos finan-

ceiros e não só. Daniel Gonza-
lez disse que a União Europeia 
apoia o Governo na gestão 
das finanças públicas, mo-
dernização das tecnologias e 
ferramentas de gestão na Ad-
ministração Pública, desen-
volvimento económico local, 
entre outros. 

O valor total a ser entregue 
pela União Europeia durante a 
vigência do programa é de 700 
milhões de euros e nos pri-
meiros quatro anos de imple-
mentação serão desembolsa-
dos 486 milhões e outros 300 
milhões serão adicionais. 

Entretanto estão em cur-
so na província da Zambézia 
vários projectos financiados 
pela União Europeia. Trata-se 
do programa de reabilitação de 
estradas, que visa a facilitação 
do escoamento de excedentes 
agrícolas e pescado diversos 
dos locais de produção para os 
de comercialização, agricultu-
ra, água, acções de prevenção 
dos eventos climáticos, biodi-
versidade, entre outras inter-
venções. 

Concorrência não pode
minar ética jornalística 

JORNALISTAS e gestores de ór-
gãos de comunicação social na 
cidade de Quelimane afirmam 
que a concorrência que se veri-
fica no sector nos últimos anos 
não pode colocar em causa os 
valores éticos da profissão e 
distorção da informação ofere-
cida ao público. 

Entrevistados esta terça-
-feira em Quelimane, por oca-
sião do 11 de Abril, dia do Sin-
dicato Nacional de Jornalistas
nacionais, as nossas fontes afir-
maram que nos últimos anos
aumentou a concorrência com
o surgimento de novos órgãos
e canais de informação mas
que isso não significa necessa-
riamente uma informação de
qualidade isenta e transporte
que permita ao receptor fazer
os seus próprios julgamentos.

Para Arlindo Mustafa, do 
emissor provincial da Rádio 
Moçambique, as empresas e 
jornalistas devem saber ser e 
estar no mercado de concor-
rência sem violar os critérios 
e princípios que norteiam o 
exercício da profissão. 

Segundo Mustafa, o ac-
tual contexto é dominado 
pela concorrência não só dos 
meios de comunicação de 
massas como também das re-
des sociais, aconselhando os 
receptores a estarem atentos 
à autenticidade da informação 
para não consumirem infor-
mações falsas que podem ge-
rar pânico e confusão. 

Cadre Zacarias, jornalista 
da TVM em Quelimane, con-
sidera que o papel do profis-
sional de comunicação está 

a ser colocado em causa pelo 
facto de aparecerem curiosos 
que querem exercer a activi-
dade sem o mínimo de pre-
paração. Para ele, o jornalismo 
tornou-se nos últimos dez 
anos um refúgio para os que 
não conseguem ter emprego 
em outras áreas. Fez saber que 
basta alguém saber se comu-
nicar em língua portuguesa, 
imediatamente se torna jorna-
lista e ainda assim as empresas 
a nível interno não têm planos 
de formação para oferecer fer-
ramentas suficientes para me-
lhorar o desempenho. 

Para o nosso entrevistado, o 
jornalismo é uma profissão que 
deve ser exercida com muita 
responsabilidade, porque uma 
pequena vírgula, ausência ou 
excesso para jornais impressos, 

por exemplo, pode ser fatal.
Por seu turno, Manuel dos 

Santos, delegado da TVM na 
Zambézia, disse que o que dis-
torce os valores ético e deonto-
lógicos no jornalismo é o apa-
recimento dos considerados 
“paraquedistas”. 

Para ele, essas pessoas não 
têm qualificações necessárias 
para o exercício da profissão, 
daí que buscam sobrevivência 
tendo como vítimas as fontes 
de informação a quem mani-
pulam a todo o custo. No ac-
tual contexto encontramos 
pessoas que entraram para a 
profissão sem formação técni-
ca, profissional e académica e 
nem sequer dominam a lei de 
imprensa. 

Sérgio Mamudo, da Rádio 
Moçambique na Zambézia, in-

dicou vários factores que dis-
torcem o papel do jornalista e 
colocou acento tónico na ética 
jornalística. Para ele, há mais 
sensacionalismo e propagan-
da e menos a notícia. Diz ainda 
que a sociedade tem uma forte 
expectativa de que o jornalis-
ta é a figura que deve garantir 
a informação de qualidade e 
isenta de propaganda.

Apontou a importância 
da carteira profissional, mas 
chamou atenção para o fac-
to de consciência de cada um 
ter que funcionar como uma 
varra para distinguir o bem e o 
mal. “Hoje há muita gente que 
se identifica como jornalista, 
mesmo não estando a exercer 
a profissão”, daí a necessidade 
de se introduzir a carteira pro-
fissional. 

Arlindo Mustafa, delegado da RM, Zambézia Sérgio Mamudo, jornalista da RM, ZambéziaCadre Zacarias, jornalista da TVM, Quelimane Manuel dos Santos, delegado da TVM, Zambézia 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ATRAVÉS desta página o estimado 
leitor pode partilhar as suas reflexões 
sobre temas da actualidade política, eco-
nómica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando se-
jam de análise. A Redacção reserva-se 
o direito de as condensar. Encoraja-se,
sobretudo, aos jovens a partilharem as

suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas 
comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço 
cartas@snoticias.co.mz, indicando o 
nome completo, número do documento 
de identificação e contacto telefónico. 
O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que cho-
quem com a sua linha editorial.

CARTAS

BARTOLOMEU JOÃO

É NECESSÁRIO que cada um de nós conhe-
ça os seus limites para não interferir na vida do 
outro e, igualmente, deixar de representar preo-
cupação na família e na sociedade.

Tem sido frequente, nos convívios, nos de-
pararmos com situações  preocupantes, de pes-
soas que bebem em demasia e depois compor-
tam-se mal, ao ponto de deixarem os convivas 
mal dispostos.

Costuma-se dizer  que tudo em excesso 
prejudica. Quando abusamos os doces, uma das 
consequências é que podemos ter problemas 
com os dentes. Se ingerimos muito sal, corre-se 
o risco de elevar a pressão arterial. E, se o con-
selho for de um médico, aí a situação é mesmo
preocupante porque há necessidade de seguir
as recomendações à risca para nos mantermos
vivos.

Mas, acontece que mesmo depois de a 
pessoa ter conhecimento de que é necessário 
limitar o consumo de álcool, por exemplo, a 
mesma continuar a enveredar pelo caminho 
que lhe convém e que se apresenta fácil. 
Como resultado, vemos nossos compatriotas 
estatelados no chão, rejeitados  no transpor-
te público, a proferirem palavras desabona-
tórias, tudo porque consumiram álcool em 
demasia.

Trata-se de situações preocupantes que 
requerem da pessoa  conhecimento do seu or-

ganismo, de modo a saber o que deve deixar 
de consumir, o que deve limitar o seu consu-
mo e o que tem a liberdade de manter.

Por exemplo, existem pessoas que dizem 
que bebem  somente uma taça de vinho e sen-
tem-se realizadas. Não precisam de mais uma 
que pode lhes fazer mal.

E quando são as próprias pessoas assim 
afirmar, é melhor que não haja insistência, 
pois quando se trata de convívio há quem 
aconselha o outro a consumir um pouco 
mais. E dependendo da pessoa e as condições 
emocionais e psicológicas em  que se encon-
tra, prefere ingerir mais álcool. No fim da fes-
ta, este nem sequer consegue pronunciar uma 
palavra ou se pronuncia é para desagradar os 
outros, uma situação que se teria evitado com 
a ingestão de uma taça.

Aliás, para estes casos é necessário que 
a pessoa esteja firme e conheça o seu orga-
nismo. Não procure fazer  experiências de 
consumo de álcool longe de casa. Melhor que 
seja em casa ou com pessoas próximas, caso 
contrário, depois vai protagonizar “espectá-
culo” gratuito.

E depois do disso como é que fica no dia 
seguinte? É triste e lamentável ver um pai ou 
mãe de família a serem rejeitados devido ao 
mau comportamento em resultado do con-
sumo excessivo de álcool. É inaceitável que 
isso aconteça porque os filhos, os seus paren-
tes lhe devem respeito e vive-versa.

LOPES MUAPENTA

A FÉ se manifesta quando se acredita, mesmo sem ver 
o Criador. Mas quando confia na palavra e quando crê
que algo pode ser concretizado, mesmo sem prova,
pode acontecer! Sabemos que manter a fé e o foco é es-
sencial para fazer acontecer tudo com o que sonhamos,
mas com Deus na dianteira! Esqueça todas as pessoas
que um dia te desmotivaram, seus medos e inseguran-
ças, pois o que importa é o hoje que com a sua fé pode
fazer acontecer!

Afinal, impossível é o que nós não tentamos, mas 
pode parecer difícil se manter focado o tempo todo, 
mas tenha certeza de que a determinação é o que per-
mitirá que os seus sonhos se realizem! Não há segredo, 
basta não desistir! Inspire-se a seguir em frente, mes-
mo nos momentos mais difíceis, pois com fé e con-
fiança lembrar-te-ás de quanto vale a pena acreditar na 
vida e em si mesmo! Não se permita desanimar, mas se 
precisar, chore, desabafe e lave a alma! Faça o que for 
preciso para se permitir renascer e seguir acreditando 
e batalhando!

Para alguns, como nós que seguimos a religião 
cristã, a quaresma que é o período de 40 dias que se 
inicia na quarta-feira de cinzas e termina no domingo 
de Páscoa é uma época de penitência em preparação 
para o dia da ressurreição de Cristo. É comum, portan-

to, que os cristãos façam promessas de se privar de al-
gum hábito e/ou vício, como, por exemplo, adultério, 
ofensas ao próximo, desleixo a ida as rezas/missas na 
igreja e mais. Se és cristão e tens confiança em Jesus 
Cristo que entrou de forma triunfal em Jerusalém, dei-
xe ele entrar também no seu coração com toda as suas 
ordens de bom cristão!

Por se tratar de um feriado cristão, essa pode ser 
uma boa época para se reconectar com a sua fé (caso 
seja cristão, obviamente). Ir à igreja, participar nas 
missas e pensar na vida e paixão de Cristo, são formas 
de mostrar-se devoto ao filho de Deus. A fé é aquela 
firme convicção de que vamos alcançar o que espera-
mos ou desejamos a vinda de uma força superior ou 
interior! A parte da Páscoa que envolve chocolate é 
uma delícia, não é? E mais gostoso ainda é dar e rece-
ber vários ovos de diferentes tipos e sabores. Pode ser 
ao leite, meio-amargo, branco, crocante, trufado, re-
cheado, mas hoje em dia, a variedade é tão grande que, 
às vezes, compramos ovos antes mesmo do feriado só 
para experimentar todos esses tipos! 

Aproveite essa data cristã, siga os exemplos de Cris-
to e se doe ao próximo! Sejam ovos de chocolate para 
crianças carentes, roupas que não precisa mais ou, até 
mesmo, tempo para auxiliar aqueles que necessitam de 
cuidados especiais, doar sempre é uma boa ação bem-
-vinda e com certeza fará tão bem a si quanto à pessoa

que foi ajudada.
 Viemos viver essa vida terrena para aprender sobre 

o poder que é ter fé. Sem essa dádiva, ficaria muito difí-
cil ir para frente e viver um dia de cada vez. A cada vez
que se levanta, um pequeno milagre está acontecendo.
Ter fé nisso é o que te auxiliará a viver cada dia que se
passa. Acreditando em si mesmo e em sua fé, irás longe,
não duvide jamais!

Principalmente hoje, sexta-feira santa, é comum que 
as famílias preparem o almoço de maneira mais farta e 
diferente do que se come no dia-a-dia. É nesse dia de 
tolerância que também muitas pessoas vão comer muito 
marisco, pode ser o camarão ou carapau, aquele peixe 
delicioso que deixamos para preparar justamente nes-
sa data. Os nossos velhos na religião contam-nos que 
o motivo de o carapau ser tão tradicional nessa data é
porque, na idade Média, durante a quaresma, não era
permitido comer carne de nenhum animal de sangue
quente, como boi, frango e porco. O peixe, por ser um
animal de sangue frio, era liberado e o hábito de co-
mer carapau nessa ocasião vem justamente de nossas
heranças dos nossos antepassados. Interessante, não?
Outro alimento delicioso e tradicional nesse período é
o Caranguejo que, pode ser encontrada com os mais di-
versos sabores pela sua natureza de apresentar um cor-
po coberto por uma carapaça, são representantes  de um
grupo de animais invertebrados, chamado Crustáceo.

VALDEMAR RAÚL

O ELEVADO custo de vida está a sufocar, 
cada vez mais, os cidadãos. Torna-se cada 
vez mais difícil fazer a manutenção das nos-
sas casas e do organismo, em termos de ali-
mentos. Os  produtos de primeira necessidade 
deixaram de estar ao alcance dos cidadãos. E, 
o pior de tudo ninguém tem coragem de dizer: 
se não tem nada para comer, pelo menos vá
à machamba.

Pois, em que machamba o cidadão vai 
cultivar se nem sequer tem um espaço que 
possa ser usado para o efeito? E esta situa-
ção agrava-se para aqueles que estão  em 
casa arrendada ou cedida por algum tempo.

Perante estas  vicissitudes da vida, o ci-
dadão é  chamado a ter pensamento positivo 
para poder continuar a viver, para não enve-
redar por más práticas.

Mas não tem sido nada fácil. Sobretudo 
quando os serviços essenciais não estão ao 
alcance dos cidadãos. Quando o cidadão se 
dirige a uma unidade sanitária, por exem-
plo, e tem que aguardar  pela sua vez que 
nunca chega. Aliás, chegam os que entram 
em esquemas de suborno. E quando chega 
a sua vez, as consultas são sempre distan-
tes, há falta disto ou daquilo para efectuar as 
análises, ou ainda é preciso adquirir este ou 
aquele equipamento para ser atendido.

Como é que o cidadão fica quando vê 
seus filhos com vontade de continuar os es-
tudos a não conseguirem, porque nas insti-
tuições públicas de  formação, o número de 
vagas é reduzido em relação à procura?

Trata-se de situações a que os cidadãos 
são chamados a gerir, diariamente, e mante-
rem o pensamento positivo. Se não é o “cha-
pa” que o obriga a sair muito cedo de casa 
para evitar tantas  ligações é o dinheiro que 

não tem para garantir alimentos. Aliás, este 
cidadão até pode escapar a tantas ligações 
quando se levanta muito cedo mas, infeliz-
mente, de regresso à casa vai ter que o fazer.

Isto concorre  para que a mente se des-
gaste e, consequentemente, se entre em de-
pressão. Pode ser que haja necessidade de 
apoio de um psicólogo para poder superar 
estas carências, para poder manter o pensa-
mento positivo no sentido de sempre fazer 
algo honesto para suprir as carências ou difi-
culdades que vai enfrentando.

Mas, é preciso ter em conta que há mui-
tas injustiças no nosso país. E os injustiça-
dos são o povo, aqueles que sempre ques-
tionam o porquê daquela situação. O porquê 
de um funcionário público  que foi admitido 
para prestar determinado serviço deixa de o 
fazer, aguardando pela pressão do interessa-
do e no fim dizer que é preciso desembolsar 
algum valor para o atendimento?

Os serviços básicos devem estar aces-
síveis aos cidadãos porque já não dá para 
mais. Estamos num sufoco que até no “cha-
pa” já se dá alguma razão àqueles que não 
cedem lugar a mulheres grávidas, idosos e 
deficientes, pois o organismo anda cansado. 
São nossos filhos que no período da manhã 
ou de tarde vão à escola, mas no outro de-
vem ajudar a aumentar a renda famíliar, de-
dicando-se à alguma actividade de geração 
de renda. 

Como acabar com o trabalho infantil? 
Como é possível este mesmo aluno empe-
nhar-se como deve ser na escola se não se 
recorda de quando é que teve a última re-
feição, ou ainda que deve ir à rua vender 
algo para ajudar os pais ou encarregados de 
educação?

Precisamos  de acompanhamento psico-
lógico.

Apoiar cidadãos
para reduzir doenças
de fórum psicológico

Valorizemos o dia da Páscoa! (1)

Conhecer e reconhecer 
os limites propicia boa 
convivência

RUI MENDES 

MEU pai ensinou-me a nunca ter medo de alguém, mas 
sim a respeitar. E é com todo o respeito que decidi en-
dereçar esta parca e humilde carta a sua Excelência, o 
Presidente da República, Filipe Nyusi. Sei que muitos 
cépticos vão se rir por pensarem que será como uma 
gota no oceano. Mas creio que esta minha gota poderá 
fazer a diferença. Frustrar-me-ia, caso não tentasse co-
laborar para um melhor caminho do meu país. 

Excelência, sou  psicólogo clínico e de aconselha-
mento de profissão. E também sou docente numa uni-
versidade da capital do país. 

Em tempos escrevi um artigo para o jornal “Notí-
cias” com o título: “Em cada escola, um psicólogo”. 
Também fui convidado a prestar serviços de acompa-
nhamento psicológico para colaboradores duma em-
presa em crise. E, num destes dias, vi um ministro a 
entrar na barbearia do meu sobrinho. 

Estas três situações levaram-me à ideia de alocação 
de psicólogos em todas as áreas do nosso país. Expli-

co: quando escrevi o artigo que me referi acima, é por 
notar algumas fragilidades no sector de  ensino-apren-
dizagem. E, se colocássemos um psicólogo em cada 
escola, quero acreditar que  melhoraria muito, tanto 
a capacidade de ensinar (lidar com os alunos), bem 
como de aprender. E esta ideia seria abrangente a todas 
unidades escolares: do Norte ao Sul.

Em relação ao acompanhamento psicológico que 
dei aos colaboradores da empresa e ter visto o minis-
tro, ocorreu-me a ideia paralela de: após ter exercido a 
minha actividade na tal empresa, constatei que muitos 
colaboradores e familiares  estavam à espera daqueles 
serviços, só que não sabiam como obtê-los. Tanto que 
receberam de bom grado. E pude perceber o progres-
so de muitos deles. E, quando vi o ministro, associei 
a esta experiência: porque não criar a componente 
psicológica nas instituições do Estado? Assim como 
temos vários gabinetes, que fossem abertos gabinetes 
para atendimento e acompanhamento psicológico. Só 
para dar um exemplo, os nossos militares que estão 
no campo de guerra a defender o país precisam, cla-

ramente, de acompanhamento psicológico. São vários 
exemplos que tenho certeza que Excelência sabe do 
que falo.

Se, em cada ministério, direcções provinciais, dis-
tritais, municípios, colocássemos psicólogos, muitos 
comportamentos  desviantes e viciados  poderiam ser 
ajustados.

Se, na Assembleia da República e Comissão Cien-
tífica incluíssemos psicólogos, quiçá, as riquezas e de-
cisões do país tomariam um rumo mais saudável. 

Na área do desporto, cultura e transporte, que fos-
sem abertos gabinetes para atendimento e acompanha-
mento psicológico.

Excelência, este artigo não tem a mínima intenção 
de apontar dedos acusadores, mas de criar estratégias 
para melhorar a qualidade sócio-económica, emocio-
nal e psicológica do país. Porque temos um país rico 
em recursos, mas é extremamente importante trabalhar 
com as mentes para sairmos deste marasmo e dos paí-
ses mais pobres do mundo. 

Respeitosamente me despeço.

Carta a Excelência

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A FORMAÇÃO do profissional de saúde 
em pós-graduação é fundamental para 
a produção de novos conhecimentos 
científicos, pesquisas e fortalecimento 
do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

O posicionamento foi defendido por 
Cristiani Vieira, vice-presidente para a 
área de Educação, Formação e Comu-
nicação na Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), uma instituição brasileira 
de ciência e tecnologia, voltada para a 
formação em pós-graduação em diver-
sas especialidades de saúde. 

 Vieira falava na quarta-feira, na 
cidade de Maputo, numa palestra inti-
tulada “desafios para o fortalecimento 
dos sistemas de saúde: O papel da Pós-
-graduação”, numa palestra organi-
zada pelo Instituto Nacional de Saúde
(INS).

Segundo a oradora, os desafios para 
o fortalecimento do SNS no país pas-
sa pela garantia dos serviços de saú-
de abrangentes e de qualidade a todos
como um direito de cidadania, expan-
são de oferta, cobertura e acesso aos
cuidados, redução de desigualdades
em territórios, classe, renda, raça e gé-
nero, entre outros.

“No contexto global, os problemas 
que afectam a saúde dos povos são as 
desigualdades sócio-económicas, mu-
danças ambientais, incluindo climáti-

cas e territoriais, violência, conflitos e 
deslocamentos de população”, avan-
çou. 

Para inverter este cenário, Cristia-
ni Vieira recomendou o investimento 
na formação nos níveis de mestrado 
e doutoramento dos profissionais da 
área, construção de laboratórios de 
referência para atender a vigilância e 
diagnostico rápido de doenças, reali-
zação de pesquisas e produção de in-
sumos, assegurar a comunicação e par-
ticipação da sociedade na tomada de 
decisões. 

“O INS produz pesquisa de alta qua-
lidade e de relevância para o sistema de 
saúde de Moçambique, por isso quere-
mos continuar a apoiá-los para a cria-
ção de programas próprios de formação 
em pós-graduação, visando ampliar a 
capacitação de investigadores, pesqui-
sadores e gestores de SNS”, sublinhou. 

Ilesh Jane, director-geral do Insti-
tuto Nacional de Saúde (INS), disse que 
a parceria entre o INS e a FIOCRUZ data 
de há mais de 14 anos, ao abrigo do qual 
são formados mestres e doutores nas 
áreas de ciências de saúde. 

A cooperação entre as duas insti-
tuições permitiu capacitar nos últimos 
dez anos 67 mestres em Moçambique, 
mas titulados pela Fundação Oswaldo 
Cruz, afirmou.

A 
SOCIEDADE do 
Notícias(SN) proprie-
tária dos jornais Notí-
cias, domingo e desa-
fio tem à disposição do 

público uma linha de produtos 
digitais, como forma de se im-
por num mercado cada vez 
mais competitivo, no contexto 
da revolução tecnológica.

Trata-se do jornal digital, 
lançado oficialmente em 2019, 
o jornal online lançado em
modo experimental há mais de
10 anos, tendo sofrido uma re-
modelação em 2021, para estar
ao nível dos jornais online da
actualidade.

Castro Furvela, director 
de produção da Sociedade do 
Notícias, afirma que tudo foi 
projectado tendo em conta a 
tendência do uso de platafor-
mas digitais para o futuro, com 
olhar no desenvolvimento tec-
nológico no mundo, e no país 
em particular.

“As tecnologias estão a to-
mar as rédeas e não podemos 
ficar alheios a esta tendência. 
Essa é a razão por que cria-
mostodas estas linhas, o jornal 
online e o digital nos quais são 
divulgados os jornais Notícias, 

desafio e domingo”, explicou.
Ao embarcar no campo di-

gital, explica, a SN, tem várias 
lutas e metas a atingir, pen-
sando na imensidão do país e 
também no alcance do leque 
de leitores, entre os quais os ci-
dadãos nacionais e estrangeiros 
sedentos de acompanhar o que 
acontece em Moçambique.

Paralelamente, norteou a 
ideia a deficiente logística em 
termos de transporte nas  di-
ferentes províncias, distritos 
onde a chegada do jornal im-
presso é uma miragem ou, se 
chega, é depois de dois, três ou 
mais dias, devido à deficiência 
das vias de acesso.

Adicionalmente, existem 
distritos em que este produto 
não chega às mãos dos poten-
ciais leitores.

“Esta foi uma das formas 
encontradas, pensa-se, para 
atingir esses lugares, e já de-
corre um trabalho junto das 
delegações provinciais da SN 
para se levar o jornal, e pro-
curar informar maior número 
possível de moçambicanos”, 
explicou.

O acesso a conteúdos di-
fundidos a partir de platafor-

Académico e investigador, Lourino Chemane 

SEGUNDO O DIRECTOR DE PRODUÇÃO DA SN

Aposta em conteúdos digitais 
é melhor forma de se impor no mercado

Castro Furvela, director de produção da Sociedade do Notícias

mas digitais, já é possível além 
fronteiras e, satisfaz os men-
tores desta ideia o crescente 
número de leitores em países 
como África do Sul, Portugal 
e Estados Unidos da América, 
de acordo com uma análise dos 
leitores, feita nos jornais Notí-

cias, desafio e domingo.
O desafio de a SN posicio-

nar-se no uso de plataformas 
digitais acontece num mo-
mento marcado pela litera-
cia digital. Furvela reconhece 
este constrangimento e afirma 
tratar-se de uma conjuntura 

nacional a tomar em consi-
deração. Ao mesmo tempo, 
lamenta o facto de, até ao mo-
mento, os conteúdos desta 
empresa serem grandemente 
consumidos em centros urba-
nos.

“Ultrapassar a literacia di-

ELES NA CIÊNCIA
ACADÉMICO E INVESTIGADOR

História de Lourino Chemane
contada na primeira pessoas

Ligar instituições com serviços da GovNet

A MINHA carreira como in-
vestigador e académico come-
ça em 1993, na Universidade 
Eduardo Mondlane, no extinto 
Centro de Electrónica e Instru-
mentação (CEI), logo depois 
de concluir a licenciatura em 
Engenharia Electrotécnica, 
ramos de correntes fracas, que 
cobria as áreas de computação, 
telecomunicações, contro-
lo automático e Electrónica. 
Num percurso de pouco mais 
de 25 anos nesta área, parti-
cipei em várias actividades de 
pesquisa científica e tecnoló-
gica das áreas de telecomuni-
cações, controlo automático 
com base em computadores, 
e mais recentemente nas áreas 
de Tecnologias de Informação 
e Comunicação e sua aplicação 
na governação (Governo Elec-
trónico) e no ensino, em par-
ticular no estabelecimento de 
Redes de Educação e Pesquisa 
(REP).

As responsabilidades téc-
nicas que assumi como gestor 
ou coordenador de projectos 

confundem-se com a minha 
pesquisa científica porque 
sempre procurei associar a 
pesquisa científica à institui-
ção em que trabalhava.

 São os casos do Centro de 
Electrónica e Instrumenta-
ção da Universidade Eduar-
do Mondlane, a Faculdade de 
Engenharia da Universidade 
Eduardo Mondlane, a Unida-
de Técnica de Implementa-
ção da Política de Informática 
(UTICT), o Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia e Ensino Supe-
rior em particular no Projecto 
da Rede de Instituições de 
Ensino Superior e de Investi-
gação de Moçambique, a Mo-
RENet (Mozambique Research 
and Education Network). 

As minhas publicações 
científicas cobrem os resulta-
dos do meu trabalho de pes-
quisa nas áreas acima referidas 
sendo de destacar os que abai-
xo apresento e que constam 
das minhas teses de mestre 

em Engenharia Electrónica 
na Universidade de Pretória 
em 1999, mestre em Ciências 
de Computação e de Sistemas 
na Universidade de Estocolmo 
em 2004, mestre em Gover-
nação Electrónica na Escola 
Politécnica Federal de Lausane 
(EPFL) em 2007, e Doutor em 
Filosofia (PhD) em Ciências 
de Computação e de Sistemas 
na Universidade de Estocol-
mo em 2011, tendo realizado 
pesquisa na área de integração 

de plataformas de tecnologias 
de informação e comunicação 
para o estabelecimento de re-
des de valor. 

Gostaria de realçar as co-
municações científicas que 
incluem modelos e arquitec-
turas cuja formulação e im-
plementação contaram com a 
minha participação sendo de 
destacar os dos projectos que 
abaixo apresento e que hoje 
tem resultados de grande im-
pacto no país.

Os Centros Multimedia têm impacto na sociedade 

A REDE Electrónica do Gover-
no (GovNet) é um dos exem-
plos da minha participação na 
sua conceptualização e im-
plementação, principalmente 
nas fases de projecto-piloto e 
de projecto de expansão, en-
tre 2002 e 2010.

Muitas instituições da 
administração pública em 
Moçambique beneficiam dos 
serviços desta rede, que hoje 
tem um grande impacto na 
vida do cidadão, por servir 

de plataforma tecnológica de 
prestação de serviços digitais 
por entidades da administra-
ção pública;

Rede de Instituições de 
Ensino Superior e de Investi-
gação de Moçambique (Mo-
RENet) participação na sua 
conceptualização entre 2002 
e 2005, na sua expansão entre 
2016 e 2021. 

Esta rede é hoje de grande 
utilidade para as comunida-
des científicas e académicas 

nacionais e a sua arquitectura 
e topologia constituem uma 
evolução a arquitectura e to-
pologia implementadas na 
GovNet.

Actualmente tem um 
grande potencial para evoluir 
e servir de plataforma tecno-
lógica de apoio aos processos 
de ensino, aprendizagem e 
investigação nas instituições 
de ensino superior, de inves-
tigação e de ensino técnico 
profissional por estar pre-

parada para acomodar pla-
taformas digitais complexas 
como as de computação de 
alto desempenho, de compu-
tação em nuvem e de crescer 
em capacidade para suportar 
trafico de grandes volumes de 
dados geralmente gerados em 
pesquisas científicas;

Participei igualmente na 
pesquisa que levou à concep-
tualização do Quadro de Inte-
roperabilidade de Sistemas de 
Governo Electrónico, apro-

vado pelo Governo em 2009, 
cuja arquitectura e padrões 
técnicos estão a ser usados na 
operacionalização do quadro 
de interoperabilidade de sis-
temas de Governo Electróni-
co;

Participação na concep-
tualização e implementação 
do Sistema Centralizado de 
Correio Electrónico do Go-
verno que esteve em funcio-
namento desde 2006 na sua 
fase piloto. 

Influência das TIC na sociedade
PARA além dos resultados na área 
tecnológica, a minha pesquisa abarca 
também aspectos sócio-tecnológicos 
e os da influência das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) na 
sociedade, principalmente nos novos 
paradigmas de comércio electrónico, 
de Governo Electrónico, de economia 
digital, de identidade digital e de certi-
ficação digital, e segurança cibernética. 

A experiência como do Projecto 

de Governo Electrónico e de Infra-
-estruturas de Comunicação (Projecto
MEGCIP), de 2010 a 2016, contou as
minhas contribuições científicas não só 
na gestão do projecto, mas também na
área técnica da forma do quadro legal
e regulamentar de TICs e do quadro de
políticas e estratégias de TICs em Mo-
çambique, desde a estratégia de tele-
comunicações, estratégia de migração
da televisão analógica para a televisão

digital, política e plano estratégico e 
operacional da sociedade de informa-
ção e mais recentemente da Política e 
Estratégia Nacional de Segurança Ci-
bernética.

A minha contribuição nos traba-
lhos acima foi feita como académico 
e cientista (profes

sor e investigador na Faculda-
de de Engenharia da Universidade 
Eduardo Mondlane de 1993 até ago-

ra), como gestor (Assessor de Minis-
tro da Ciência e Tecnologia, Ensino 
e Técnico Profisional, 2010 a 2021, 
Coordenador do Projeco MEGCIP, 
2010 a 2016, Director Executivo da 
MoRENet, 2016 a 2021, Assessor Téc-
nico Principal de TICs na Unidade 
Técnica de Implementação da Polí-
tica de Informática de 2001 a 2010, 
e mais recentemente como PCA do 
INTIC de 2021 até agora.

gital é um desafio ao nível na-
cional. Esta é uma das razões 
determinantes para a existên-
cia de mais usuários em centros 
urbanos. Acredito que com o 
tempo estaremos atentos ao 
desenvolvimento tecnológico 
e procuraremos estar sempre 
presentes”, disse. 

Frisou que, a literacia digi-
tal é uma questão cuja respos-
ta deve ser de vários sectores 
e atinge níveis preocupantes 
quando há fraca presença de 
provedores do sinal de telefo-
nia móvel e consequentemen-
te da internet, condição para o 
acesso a jornais online.

Atentos ao uso fraudulento
de produtos da empresa 
No âmbito da moderniza-

ção das suas plataformas di-
gitais, a sociedade do Notícias 
investiu na criação de uma Re-
dacção online com o objectivo 
de informar os seus leitores mi-
nuto a minuto. 

Um outro investimento 
feito foi na aquisição de equi-
pamentos moderno(servidores 
e acessórios) cuja entrada em 
funcionamento, em breve, 
prevê a melhoria nos serviços 
online disponíveis e sobretu-

do na velocidade de acesso aos 
websites : 

 www.jornalnoticias.
co.mz, www.jornaldomingo.
co.mz e www.desafio.co.mz

Sobre o amplo uso fraudu-
lento dos conteúdos noticio-
sos contidos em plataformas 
digitais, Castro Furvela admite 
tratar-se de uma ameaça séria 
à produção intelectual, mas 
avança que tudo está a ser feito 
para dificultar o acesso, apesar 
de existirem focos de redistri-
buição ilegal dos produtos da 
SN, à semelhança do que acon-
tece com outras publicações do 
mundo.

“Essa é a nossa maior dor 
de cabeça. Todos os dias quan-
do entramos nas plataformas 
e vemos o nosso jornal par-
tilhado isso provoca-nos um 
sentimento de revolta. Foi fei-
to um trabalho com a Polícia, 
com o Instituto Nacional de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação(INTIC), na ten-
tativa de dificultar o fácil e in-
devido acesso aos nossos con-
teúdos”, disse.

Salienta que, a grande 
adversidade que os sistemas 
digitais têm é a sua permis-

sibilidade, pois enquanto um 
sujeito cria uma solução e 
tenta rentabilizar a sua cria-
ção, há quem age em con-
tra-mão procurando novas 
formas de usufruir de forma 
ilegal. 

“ Infelizmente a pirataria 
é um problema que acontece 
ao nível mundial e de difícil 
correcção, embora não im-
possível. Mas existem formas 
que estamos já adoptar, na 
perspectiva de dificultar os 
que usam indevidamente o 
nosso trabalho. Antes qual-
quer indivíduo partilhava fa-
cilmente o jornal electrónico, 
mas já conseguimos apertar o 
cerco, criando ferramentas 
de segurança capazes de difi-
cultar alguns passos  concor-
rentes para a partilha”, disse.

Antes os piratas faziam 
o screanshort para depois
montar e posterior envio,
o que se revela trabalhoso
embora haja quem conti-
nue a fazer isso. Ao mesmo 
tempo estamos atentos aos 
focos que permitem a saída 
dos PDF com todo o conteú-
do de uma produção diária”, 
finalizou.

DEFENDE A INVESTIGADORA
CRISTIANI VIEIRA

Pós-graduação
fortalece Sistema
Nacional de Saúde

Cristiani Vieira debruça sobre os desafios da pós-graduação em Moçambique

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura”

- Provérbio popular

LUA CHEIA - Será no sábado, às 20.55 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- DEBATE POLITICO

02:00- Á MULHER

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

11:30- PARABENS A VOCE

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPI-

COS DO JORNAL DA 

TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGI-

CO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ECONOMIA E DESEN-

VOLVIMENTO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- JUNTOS POR MOÇAM-

BIQUE

16:10- SEGURANÇA RODO-

VIARIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTORIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- ESTA SEMANA ACONTE-

CEU

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL

23:20- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 2.51 horas e às 15.05, 
com 3.10 e 3.10 metros, respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 9.08 horas e às 
21.15, com 0.80 e 0.70 metros, respec-
tivamente

INHAMBANE

32/25

VILANKULO

30/25

TETE

36/23

QUELIMANE

33/26

NAMPULA

33/20

PEMBA

31/24
LICHINGA

25/14

BEIRA

32/25

XAI-XAI

33/24

CHIMOIO

31/20

MAPUTO

35/22

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUISCHUA - “HIT”  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE  
EPISÓDIOS  35 E 36

08:30  SAÚDE E BEM ESTAR: TÉTANO 
NEONATAL
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  EMOÇÕES NO ÍNDICO 
REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”   DIRECTO/
XAI-XAI

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”
REPETIÇÃO CAPÍTULO 18

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  TOP FRESH 

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 QUISCHUA - “HIT”  

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21:00  OPINANDO  
DIRECTO

22:00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”
CAPÍTULO 19/82

23:00  BAÍA DO INDICO 
REPETIÇÃO

23:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”   REPETIÇÃO

00:00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

01:00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

02:00  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:45  O MÁGICO 
REPETIÇÃO

05:00  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

(Departamento das Aquisições)  

Anúncio de Adjudicação

De acordo com a alínea d) do no 3 do Artigo 33 conjugado com o no 2 do Artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016 de 8 de Março, comunicamos a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

Nº de Ord. Modalidade de Contratação Objecto do Concurso Empresa Adjudicada Valor da Adjudicação incluindo IVA

1 Concurso Por Cotações Fornecimento e Montagem de Sistema de Gestão de Assiduidade Mussiro Investments, Lda 132.966,41Mts

2 Concurso por Cotações Fornecimento e Montagem de Sistema de Câmaras de Vigilância Mussiro Investments, Lda 246.285,00Mts

3 Ajuste Directo Arrendamento de Imóvel Nort Logistica, Lda 480.000,00Mts

4 Ajuste Directo Actividade de Ensino ISCAM 50.000,00Mts

Pemba, 15 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

 Assinatura Ilegível
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO NOTARIAL POR ÓBITO DE CHENE JARDIM CONDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia treze de Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas trinta a folhas trinta e uma, no livro de escrituras diversas número oitenta e quatro, a cargo 
de FERNANDA RAZO JOÃO, Notária Superior, em pleno exercício de funções notariais, foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial 
por óbito de CHENE JARDIM CONDE, falecido no dia trinta de Janeiro de dois mil e vinte e dois, na Beira, província de Sofala, onde teve seu último domicílio, que em vida era natural de Marromeu, o qual se 
encontrava no estado de solteiro.Mais certifico que na referida escritura foram declarados como únicos herdeiros, seus filhos: Lourenço Chene Jardim Conde, Teresa Chene 
Jardim Conde, Marta Chene Jardim Conde e Ana Chene Jardim 
Conde, todos menores de idade, naturais de Marromeu, onde residem.

Está Conforme
Primeiro Cartório Notarial da Beira, aos 14 de Abril de 2022

A Notária SuperiorFernanda Razo João
50

EMPOSSADO SECRETÁRIO-GERAL DA AEMO

Carlos Paradona aposta 
na valorização dos escritores

DURANTE o seu empossamento, Carlos 
Paradona explicou que a Associação dos 
Escritores Moçambicanos marcou para 
27 de Maio a realização da cerimónia de 
atribuição do Prémio de Literatura José 
Craveirinha. 

Neste sentido, o Prémio Craveirinha, 
maior galardão literário do país, será atri-
buído um dia antes da data em que se assi-
nalam os 100 anos de nascimento José Cra-
veirinha, o patrono da distinção.

A cerimónia enquadra-se nas celebra-
ções do centenário do poeta e, segundo 
Paradona, a intenção é também em sua ho-
menagem comemorar, a 28 de Maio, o pri-
meiro Dia Nacional da Poesia.

O Prémio Craveirinha foi instituído em 
2003, ano da morte do poeta-mor, pela 
AEMO e é patrocinado pela empresa Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa (HCB) no valor 

pecuniário de 25 mil dólares (1.595.750,00 
meticais). 

É atribuído a autores moçambicanos 
nos domínios de poesia, ficção narrativa e 
drama, em homenagem ao também jorna-
lista José Craveirinha, primeiro autor mo-
çambicano a receber o Prémio Camões, o 
mais importante da língua portuguesa.

O prémio, até 2007, distinguiu o me-
lhor livro do ano, mas desde 2009 passou 
a laurear a carreira de um prosador, poeta 
ou ensaísta cuja obra tenha impacto acen-
tuado no desenvolvimento da literatura e 
cultura moçambicanas.

Já foram laureados com o “Craveirinha” 
os escritores Paulina Chiziane, Eduardo 
White, Armando Artur, João Paulo Bor-
ges Coelho, Ungulani Ba Ka Khosa, Fátima 
Mendonça, Aldino Muianga, Calane da Sil-
va, Lília Momplé e Luís Bernardo Honwana.

família de escritores que por 
razões várias tem se aparta-
do do convívio literário”.

A tomada de posse ini-
ciou com a nomeação do 
presidente da Mesa da As-

sembleia-Geral, Filimone 
Meigos, acto conduzido 
pelo escritor Juvenal Bu-
cuane, na qualidade de 
membro mais velho da 
agremiação. 

Meigos, por seu turno, 
conferiu posse ao Secreta-
riado, liderado por Carlos 
Paradona, e ao Conselho 
Fiscal, presidido por Luís 
Cezerilo.

Prémio Craveirinha 
atribuído a 27 de Maio

T
RABALHAR para 
uma maior valori-
zação dos autores 
nacionais é o foco 
de Carlos Parado-

na, que nos próximos três 
anos continuará a assumir 
as funções de secretário-
-geral da Associação dos
Escritores Moçambicanos 
(AEMO).

O secretário-geral dei-
xou ficar esta garantia du-
rante a tomada de posse 
dos novos órgãos sociais 
da agremiação, saídos das 
eleições do dia 3 deste mês, 
nas quais foi vencedor, cuja 
cerimónia decorreu quar-
ta-feira na cidade de Ma-
puto.

Segundo Paradona, o 
seu elenco pretende abrir 
uma nova página na vida 
da Associação dos Escrito-
res Moçambicanos, através 
da promoção de diversas 
iniciativas visando conferir 
maior valorização e digni-

dade aos autores.
Referiu que o trabalho 

para a promoção dos escri-
tores irá em função da obra 
literária, pois, explicou, é 
importante “desencorajar 
todo e qualquer acto que 
induz a uma perniciosa 
perseguição entre os escri-
tores”.

“Entendemos a lite-
ratura como um edifício 
onde cada componente é 
de suma importância para 
a diversificação e cresci-
mento conjunto da nossa 
vasta bibliografia,  vale o 
mérito literário, portanto 
não caberá a nenhum de 
nós atestar se este ou aque-
le é maior ou menor poe-
ta”, explicou.

Neste sentido, defendeu 
que o seu manifesto eleito-
ral é pela continuidade do 
trabalho iniciado no man-
dato anterior, no qual se 
podem destacar realizações 
como a requalificação das 

instalações da associação. 
Também estão alistadas 

acções sociais em benefí-
cio dos associados como a 
alocação de terrenos aos 
membros, a sua inscrição 
no Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) e 
a vacinação privilegiada 
contra o novo coronavírus.

Mencionou ainda a rea-
lização de actividades in-
tegradas no programa “No 
Gume da Palavra” como a 
publicação de autores mo-
çambicanos no estrangeiro 
e debates diversos. 

“Estas e outras acções 
contribuíram para a valo-
rização dos escritores mo-
çambicanos sem nenhuma 
exclusão”, disse.

Esclareceu ainda que 
embora a AEMO tenha re-
gistado mais de 100 mem-
bros efectivos, apenas meia 
dezena participa da vida 
associativa, portanto pro-
põe-se “a juntar esta grande 

Carlos Paradona, secretário-geral da AEMO

Dércia Feliciano (Deusa d´África), Carlos Paradona, Filimone Meigos e Luís Cezerilo

“WE KNOW OUR WHY”

Dupla lança
primeiras “barras” 
no Gil Vicente
O GIL Vicente Café Bar, 
na cidade de Maputo, será 
hoje, pelas 17.00 horas, 
palco do “nascimento” 
oficial da dupla moçam-
bicana de rap “We Know 
Our Why”, composta pe-
los cantores Cóngio Lirico 
e Rubish Man, que indivi-
dualmente estão no “rap 
game” há mais de 10 anos.

O grupo, criado no pas-
sado, fará deste concerto 
um pretexto para dar um 
“cheirinho” daquilo que 
será o seu primeiro tra-
balho discográfico, igual-

Cóngio Lírico à esquerda, e Rubish Man à direita

mente intitulado “We 
Know Our Why”, cuja 
previsão de lançamento é 
Setembro do ano corrente.

No concerto produzido 
pela Catch The Vibes e que 
contará com Hélder Leonel 
como MC e com as mistu-
ras do Dj Buddha, o con-
junto dividirá o palco com 
alguns artistas já conheci-
dos na praça como Lalah 
Mahigo, Kay Real e Jazz P. 

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

PUBLICIDADE

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



NECROLOGIA

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

Sexta-feira, 15 de Abril de 202232

FERNANDO MANUEL MATIMBE

FALECEU

Sua esposa Carlota Matimbe, filhos Karina, Dito, Nando e Shel-
ton, irmãos Cacilda, Eusébio, José, Faustino e demais familia-
res comunicam com pesar o falecimento do seu ente querido 
FERNANDO MANUEL MATIMBE, ocorrido no dia 13/4/2022, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, sábado, dia 16/4/2022, às 11.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório, às 9.00 horas, na sua residência, sita no 
Bairro Infulene “A”, próximo à antiga Coca-Cola. Paz à sua alma.

3673

FERNANDO MANUEL MATIMBE

FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Direc-
tores, Delegados e funcionários em geral comunicam com pro-
funda mágoa e consternação o falecimento do Sr. FERNANDO 
MANUEL MATIMBE, funcionário da Autoridade Tributária de 
Moçambique, ocorrido no dia 13/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
amanhã, dia 16/4/2022, às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório na sua residência, próximo à antiga Coca-Cola. À família enlutada, 
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3343

PAULINO ALBERTO 
CUMBANE

FALECEU

A Ministra, Vice-Ministro, Secretário Permanente, 
membros do Conselho Consultivo e funcionários 
em geral do Ministério do Mar, Águas Interiores 
e Pescas comunicam com profunda mágoa, dor 
e consternação o desaparecimento físico do seu 
colega PAULINO ALBERTO CUMBANE, ocorrido 
no dia 5/4/2022, no HCM, cujo funeral se realizou 
no dia 7/4/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene. À família enlutada, apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

3322

HENRIQUE 
CUINHANE

FALECEU

A MOTORCARE, Lda. comunica com muita dor e 
consternação o desaparecimento físico do seu 
colaborador, Sr. HENRIQUE CUINHANE, ocorrido 
no dia 13/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 15/4/2022, pelas 10.00 horas, no 
Cemitério do Zimpeto, antecedido de velório na 
sua residência, no bairro Chiango, pelas 8.00 ho-
ras. À família enlutada, endereça as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma!

3689

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

MORADIA luxuosa, nova, de 2 pisos, 
com 5 suites completas, cozinha 
equipada, dependência completa e 
jardim, no Bairro Triunfo - DINEP, Ma-
puto, vende-se por 22 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5110008, 82-4715800 ou 
87-2700000.

3165

MORADIA geminada, na Av. Amílcar 
Cabral, vende-se por 10 000 000,00MT; 
flat com vista para o mar, com terraço 
privado, na Av. F. Engels por 26 000 
000,00MT; moradias tipo 3 e 4, num 
condomínio fechado em construção, no 
Tchumene 2 por 5 000 000,00MT; pro-
priedade com PT, de 4800m², na Mozal 
por 14 000 000,00MT; 5.4 hectares na 
Av. Marginal. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

3501

FLAT tipo 3, num 1º andar e último, com 
suite, wc geral,  estacionamento para 4 
viaturas, super luxuosa, no Bairro Triun-
fo, vende-se por 13 milhões de meticais, 
negociáveis. Contacto: 82-6421191, 
84/87-8474370, Sr. Manuel.

3536

EXPLORE KaTembe: terrenos e casas 
na praia. Terrenos com vista para o mar 
e cidade de Maputo. Quintas 100x100m, 
tudo isso a 10 ou 15 minutos da baixa, 
vende-se. Contacto: 84-3999454, GLS, 
imobiliária.

3247

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para o concurso abaixo:

Nº Objecto Modalidade
Data  e Hora-limite 

para apresentação das 
propostas

Data e Hora da 
abertura

01

Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança para as Instalação do FAR, FP 
nos seguintes locais: 
Lote I – Centro de Formação e Extensão Agrário
Lote II – Parque de Máquinas da Palmeira
Lote III – Residência Protocolar na Cidade da Matola

– Armazéns de Tchumene
Lote IV – Residência do FAR, FP na Ponta de Ouro

Concurso Limitado

35A004941CL00042022

5/5/2022
Hora: 9.00 horas

5/5/2022
Hora: 9.00 horas

1- As visitas aos locais deverão ser efectuados com base no seguinte:

- Dia 27/4/2022 – Centro de Formação e Extensão Agrário, Parque de Máquinas da Palmeira

- Dia 28/4/2022 – Armazéns de Tchumene, Residência Protocolar na Cidade da Matola, Residência do FAR, FP na Ponta de Ouro.

- Concentração às 8.00 horas nas Instalalações do FAR, FP.

2- Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de
500,00MT (quinhentos meticais) no seguinte endereço:

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP
Av. Acordos de Lusaka - Praça dos Heróis, 2º Andar, Bloco D, Caixa Postal 1406, Maputo - Moçambique
Banco: BIM
Conta: 944490

3- O período da validade das propostas é de 120 dias.

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

Maputo, aos 13 de Abril de 2022
DAQ

(Ilegível)
3291

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA SELECÇÃO DO DIRECTOR DO SERVIÇO DE PLANIFICAÇÃO E 

INOVAÇÃO INSTITUCIONAL DO CEDSIF, IP

Torna-se público que, por Despacho do Presidente do Conselho de Administração do Centro 
de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF, IP, de 13 de Abril de 
2022, está aberto pelo prazo de 30 dias, contados a partir da data da segunda publicação do 
presente anúncio (15/4/2022), o Concurso Público para selecção do Director do Serviço de 
Planificação e Inovação Institucional do CEDSIF, IP.

Os Termos de Referência e o Regulamento do Concurso encontram-se disponíveis na página  
web do CEDSIF, IP (www.cedsif.gov.mz/concursos) e na Secretaria Geral, sita na Av. Guerra 
Popular, n.º 20, 1º andar, porta 108.

Maputo, aos 13 de Abril de 2022 3300

AUTARQUIA DE NAMPULA

CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE NAMPULA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº--------- /2022

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

Nº de 
Ord   

Referência Objecto de Concurso Nome do Concorrente Valor de Adjudicação 
Incluído IVA

01

Concurso Público 
Nº 900310000/

CP/08/2022

Aquisição de Materiais:
 Lote 1: 2 Estacão Total, 05 DPS: 

Lote 2: 4 Computadores completos 
e 2 impressoras multifuncionais à 

cores 

MUNDO DIGITAL, LDA 
6.933.654,00MT (seis milhões, novecentos 
trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e 

quatro meticais) 

1.788.462,00MT (um milhão, setecentos e 
oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e 

dois meticais)

Nampula, aos 12 de Abril de 2022

O Presidente

Paulo Vahanle

164

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Para mais informações contacte-nos:   
 info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz 

+258 84 340 0623       |    +258 84 910 4321

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Pague os Jornais Impressos
e ganhe subscrição do Digital

Aproveite já esta oportunidade 
Campanha válida até 31 de Janeiro

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UM total de 64 candidatos depositou, até 31 
de Março de 2022, os seus processos, na se-
quência do concurso lançado pela Federação 
de Futebol Burkinabe (FBF) para o recru-
tamento de um seleccionador nacional dos 
“garanhões”, nome de guerra da sua selecção 
nacional de futebol de seniores masculinos, 
apurou a PANA de fonte oficial.

A comissão encarregue de recrutar o se-
leccionador nacional dos “garanhões” reu-
niu-se nos dias 6,7 e 8 de Abril de 2022, sob 
a presidência de Issa Sidibé, o segundo vice-
-presidente da Federação Burkinabe de Fute-
bol, para analisar os perfis dos candidatos.

Registou candidaturas de várias nacio-
nalidades, nomeadamente argelina, alemã, 
inglesa, bosna, brasileira, búlgara, burkina-
be, congolesa, escocesa, espanhola, francesa, 
gabonesa, italiana, costa-marfinense, por-
tuguesa, sérvia, suíça, turca e uruguaia, afir-
mou a mesma fonte.

“Este interesse demonstrado por vários 
candidatos honra a nossa mais importante 

organização e traduz o progresso feito pelo 
futebol burkinabe”, regozijou-se a FBF, feli-
citando e agradecendo a todos aqueles que se 
candidataram ao cargo de treinador nacional.

De acordo com o cronograma inicial, o 
processo continua e, na sequência do exame 
dos processos, os candidatos pré-seleccio-
nados serão entrevistados pela comissão en-
carregue de recrutamento do seleccionador 
nacional dos “garanhões” para apresentação 
do seu projecto à frente da equipa daquele 
país da África Ocidental.

O Buquina Faso, lembre-se, terminou em 
quarto lugar o CAN-2021, disputado entre os 
meses de Janeiro e Fevereiro último, nos Ca-
marões. O técnico Kamou Malo, que dirigiu 
a equipa no CAN dos Camarões, não renovou 
o seu contrato no final daquela competição.

A sua Selecção Nacional tem vindo a
crescer de forma vistosa no panorama afri-
cano. Foi vice-campeão africano em 2013, 
terceiro classificado em 1998, quando orga-
nizou  em 2017.E

S Sétif da Argélia e 
Espérance de Tunis 
da Tunísia abrem esta 
noite (23.00 horas) os 
quartos-de-final da 

Liga dos Campeões Africanos 
de futebol.

Os tunisinos, habituais 
participantes na “Cham-
pions” e quatro vezes cam-

peões, são candidatos a tran-
sitar para as meias-finais, 
mas doutro lado terão um 
adversário que irá certamen-
te dar luta e procurar sur-
preender este “colosso” do 
futebol africano. 

A turma argelina, ain-
da com pouca expressão no 
continente, apurou-se para 

esta fase na condição de se-
gundo classificado do Grupo 
“B” com nove pontos, atrás 
do Raja Casablanca, adver-
sário do Al Alhy do Egipto de 
Luís Miquissone.

O Espérance, por seu tur-
no, qualificou-se em primei-
ro lugar do Grupo “C” com 14 
pontos, a frente do Beloui-

zdad da Argélia, tendo a par 
do Mamelodi Sundowns da 
África do Sul sido a que con-
seguiu manter a invencibili-
dade.

A maior parte dos jo-
gos realiza-se amanhã. Em 
Luanda o ambiente será calo-
roso e  vibrante quando o Pe-
tro receber, a partir das18.00 

O RESULTADO dos quartos-
-de-final da Liga dos Cam-
peões Europeus deu origem
a  meias-finais que terão dois
embates entre clubes ingleses
e espanhóis. 

Depois de Real Madrid e 
Villarreal terem carimbado o 
seu passaporte na véspera, na 
quarta-feira foi a vez de duas 
equipas inglesas – Liverpool e 
Manchester City - assegura-
rem o seu lugar na etapa que 
antecede a final da “Cham-
pions”.

Após terem eliminado o 
PSG, o Real Madrid tem en-
contro marcado com o Man-
chester City. A atravessar um 
excelente momento de for-
ma, com Karim Benzema e 
Vinícius Júnior a destacarem-
-se num “onze” recheado de
estrelas, os “merengues” vão

OS Atlanta Hawks e os New Orleans Pelicans 
seguem vivos no “play-in” da liga norte-
-americana de basquetebol (NBA) e vão dis-
putar, respectivamente com os Cleveland
Cavaliers e com os Los Angeles Clippers, as
duas últimas vagas nos “play offs”.

Os Hawks venceram na recepção aos 
Charlotte Hornets por 132-103, ao passo que 
os Pelicans superaram os Spurs por 113-103, 

deixando os respectivos adversários pelo 
caminho no “play-in” e, por isso, sem hi-
póteses de chegar aos “play-offs” da prova.

Na madrugada de amanhã joga-se os 
dois encontros que vão definir as duas úl-
timas vagas nos “play-offs”: Cavaliers-
-Hawks (o vencedor será adversário dos
Miami Heat) e Clippers-Pelicans (o vence-
dor será adversário dos Phoenix Suns).

LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS

ES Sétif e Espérance
abrem quartos-de-final

Espérance parte como candidato no duelo com o ES Sétif

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Meias-finais anglo-espanholas

City-Real será o grande jogo das meias-finais

Irati Etxarri vence Melhor Extremo-Poste

horas, o Mamelodi Sundows.
Será um reencontro entre 

duas equipas que há três anos 
se defrontaram para a mes-
ma competição. No jogo da 
primeira “mão” os angolanos 
perderam por 0-3, em terri-
tório sul-africano, e empata-
ram 2-2, em Luanda.

O Mamelodi passou para 
os “quartos” em primeiro do 
Grupo “A” com 16 pontos, 
enquanto o Petro de Luan-
da fez igualmente uma boa 
campanha tendo terminado 
em segundo no grupo “D” 
com 11. 

Antevê-se uma tarefa di-
fícil para os “petrolíferos”, 
que esperam alcançar um 
bom resultado em Luanda, 
para dentro de duas semanas 
irem a Pretória com possibi-
lidades de disputar a elimi-
natória. 

Em solo argelino, o AC 
Belouizdad recebe às 23.00 
horas o Wydad Casablanca do 
Marrocos. 

Belouizdad foi das equi-
pas revelações da fase de 
grupos, tendo sido segundo 
classificado no grupo “C” 
ficando à frente do gigante 
Etoile du Sahel da Tunísia, 
que caiu na primeira fase. Por 
seu lado, o Wydad, uma refe-
rência na “Champions”, com 
dois títulos uma Taça CAF e 
uma Supertaça Africana, ca-
rimbou o passaporte para os 
“quartos” como comandante 
destacado do Grupo “D” com 
15 pontos.

Burquina com 64
candidatos para
seleccionador nacional

NBA

Hawks e Pelicans
vivos na luta pelos 
“play-offs”

Hawks venceram os Hornets e mantiveram a “chama” acesa
Morreu Freddy Rincón

Rincon, à esquerda, representou a Colômbia em três campeonatos do mundo

tentar conquistar pela 14.ª vez 
o mais importante troféu eu-
ropeu de clubes.

Pela frente terão, prova-
velmente, a melhor equipa in-
glesa do momento. Pelo me-
nos é ela que lidera a “Premier 

League”, ainda que apenas 
com um ponto de vantagem 
sobre o seu mais directo per-
seguidor. O Manchester City 
apurou-se para as meias-fi-
nais da “Champions” depois 
de dois duelos com o Atléti-

co de Madrid que renderam 
apenas um golo. E foi graças a 
esse golo, apontado na parti-
da da primeira “mão”, que os 
“citizens” vão tentar chegar à 
partida decisiva de uma com-
petição que nunca venceram, 

num contraste gritante com o 
historial do seu opositor.

Na outra meia-final es-
tará a equipa que surpreen-
deu toda a Europa ao afastar 
o Bayern de Munique. E os
alemães não foram os únicos
“gigantes” a caírem aos pés
do Villarreal, pois já antes a
Juventus também tinha ido
ao fundo, atingida por este
“submarino amarelo”. No seu
estádio cabe metade de toda a
população de Villarreal (cerca
de 52 mil habitantes), mas a
“pequenez” deste emblema,
cujo melhor resultado que
conseguiu nas provas euro-
peia foi a conquista da Liga
Europa em 2020/21, deve dei-
xar o Liverpool de sobreaviso
se os “reds” quiserem vencer
pela quinta vez no seu histo-
rial a Liga dos Campeões.

O TÍTULO de Melhor Ex-
tremo-Poste da Liga Femi-
nina Endesa-Campeonato 
de Basquetebol Espanhol, 
no qual concorria a inter-
nacional moçambicana, 
Leia “Tanucha” Dongue, 
ficou com a espanhola Irati 

Etxarri, atleta da selecção 
daquele país, ao serviço de 
Cadi La Seu, onde chegou 
em 2018.

Além da moçambica-
na, a jovem atleta de 24 
anos, superou igualmente 
a concorrência de Vega Gi-

meno, do Zaragoza. 
Mesmo não vencendo 

o título para o qual fora
nomeada, nada camufla
as excelentes exibições de
Tanucha que, aliás, colo-
caram-na como uma das
três melhores extremos-

-postes da Liga Endesa,
uma das melhores Ligas do
mundo.

Prova disso, esteve 
próximo de um duplo-
-duplo, na noite da última
quarta-feira, na derrota do
seu Araski contra Ensino

(59-90), quando somou 13 
pontos, seis ressaltos (dois 
ofensivos e quatro defen-
sivos), ajuntando duas as-
sistências e um roubo de 
bola durante 24 minutos e 
13 segundos em que esteve 
na quadra.

LEIA DONGUE FOI CONCORRENTE

O ANTIGO futebolista Fre-
ddy Rincón, 55 anos, fale-
ceu após ter sofrido um gra-
ve acidente de viação, em 
Cali, na Colômbia. O antigo 
avançado colombiano não 

resistiu aos ferimentos cau-
sados por esse trágico aci-
dente, segundo o hospital 
onde o antigo internacional 
colombiano estava interna-
do com prognóstico muito 

reservado, depois de ter so-
frido um traumatismo cra-
niano “severo”.

“A Clínica Imbanaco, 
com prévia autorização, 
e familiares informam ao 
público que, apesar de to-
dos os esforços realizados 
pelo corpo médico e assis-
tencial, o paciente Freddy 
Eusebio Rincón Valencia 
faleceu hoje, dia 13 de Abril 
de 2022”, refere um comu-
nicado da instituição hos-
pitalar.

Rincón começou no 
Santa Fé e América de Cali, 
fazendo depois grande par-
te da carreira no Brasil, com 
Palmeiras, Corinthians, 
Santos e Cruzeiro. Pela se-
lecção da Colômbia este-
ve em três Mundiais: Itá-
lia-90, Estados Unidos-94 
e França-98. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que 

prejudicam o organismo

A 
ASSOCIAÇÃO Black 
Bulls e o  Costa do Sol 
disputam, amanhã, a 
final do Campeonato 
de Futebol da Cidade 

de Maputo-Liga Jogabets, a 
partir das 14.30 horas, no cam-
po dos “touros”, em Tchume-
ne.

Duelo de gigantes entre 
o actual campeão nacional e
o seu antecessor que prome-
te. Para chegar à final, a Black
Bulls eliminou a Liga Desporti-
va, nas meias-finais, na lotaria
de penaltes, sendo que foi nas
mesmas circunstâncias que
o os “canarinhos” deixaram
para trás o rival Ferroviário.

No jogo de amanhã, a Bla-
ck Bulls é claramente favorita 
ao triunfo. Joga em casa, num 
relvado natural que bem co-
nhece, e tem sido a equipa do-
minadora da prova, com me-
lhor ataque e com menos golos 
sofridos, detendo também os 
principiais destaques indivi-
duais como o melhor marca-
dor (Melque, com 10 golos) e 
guarda-redes menos batido 
(Texeira Nhanombe, sem ne-
nhum sofrido em quatro par-
tidas).

 Costuma-se dizer que as 
finais não se jogam, mas sim 
ganham-se. Deverá ser com 
este espírito que o Costa do Sol 
tentará contrariar os “touros”. 

CAMPEONATO DA CIDADE DE MAPUTO-LIGA JOGABETS

ABB e Costa do Sol 
discutem título amanhã

Os “canarinhos” podem 
ainda usar o facto de terem 
muito mais adeptos que o seu 
adversário para contrariar o 
seu favoritismo, que é inques-
tionável.

Frise-se que o vencedor 
desta competição, para além 
da taça e medalhas, terá um 
prémio monetário de 250 mil 
meticais, enquanto o segundo 
classificado vai se contentar 

com 100 mil.
Esta prova reuniu 16 equi-

pas divididas em dois grupos 
de oito cada. A primeira fase 
foi disputada no sistema clás-
sicos de todos-contra-todos 

numa única volta, transitando 
para a segunda e última etapa, 
oito, quatro em cada série.

A segunda fase começou 
nos quartos-de-final e suces-
sivamente “meias” e final.

Espera-se interessantes despiques entre Melque e Salomão amanhã no Tchumene

AS selecções que irão tomar 
parte do Campeonato Africano 
de Boxe da Zona-IV, que terá 
lugar de 20 a 23 deste mês na 
capital do país, chegam a Ma-
puto na segunda-feira, via 
terrestre e aérea, segundo a 
Federação Moçambicana de 
Boxe (FMBoxe), organizadora 
do evento.

Para este evento, segun-
do a FMBoxe, já estão con-
firmadas as presenças das 
delegações da África do Sul, 
Eswatini, Lesotho, Zâmbia, 
Zimbabwe, Malawi, Namíbia 
e Seychelles.

 Está por confirmar a pre-
sença do Botswana e das Mau-
rícias, dois países com um 
grande potencial em boxe.

Aliás, o Botswana é actual 
campeão regional, pelo que 
vem a Maputo defender o tí-
tulo conquistado em 2019, a 
última edição antes do inter-

regno, dois anos, forçado pela 
pandemia da Covid-19.

Na quarta-feira, a FMBO-
XE deu a conhecer, em con-
ferência de imprensa, que es-
tão criadas todas as condições 
para que o evento ocorra sem 
sobressaltos. O local escolhi-
do para as provas é o pavilhão 
do Maxaquene, mas o presi-
dente da FMBoxe, Gabriel Jr, 
garantiu que caso a organiza-
ção não aprove o recinto dos 
“tricolores”, recorrer-se-á 
ao Gimnodesportivo da Uni-
versidade Eduardo Mondla-
ne (UEM), que recentemente 
beneficiou de obras de me-
lhoramento.

O seleccionador nacional, 
Lucas Sinóia, que também 
marcou presença na referida 
conferência de imprensa, dis-
se que Moçambique está apto 
para chegar longe no evento e 
que a preparação tem vindo a 

correr de feição.
Sinóia tem vindo a traba-

lhar com pouco mais de vinte 
pugilistas de ambos os sexos 
para esta empreitada, devendo 
dispensar alguns nos próximos 
dias. 
EIS A LISTA DOS PRÉ-
CONVOCADOS

Masculinos: Yassine Nordi-
ne (49kg), Ivo Gonçalves, Ar-
mando Sigaúque (54), Vuzane 
Máquina (57), Edison Cumba-
ne (60), Lázaro Come, Paulo 
Jorge (64), José Azarias (67), 
Tiago Muchanga (71), Abdul 
Francisco (75), Yanud Ibraimo 
(80), Abílio Júlio (86), Miguel 
Microsse (91) e Alfredo Muzim-
ba (+91).

Femininos: Fidelicia Cum-
be (48kg), Helena Bagão (51), 
Benilde Macaringue (54), Tel-
ma Mathule (57), Jéssica Ubisse 
(60), Alcinda Panguana (70) e 
Rady Gramane (75).

“AFRICANO” DE BOXE DA ZONA-IV

Delegações chegam 
segunda-feira a Maputo

No último “Africano” organizado em Maputo, em 2018, Moçambique ficou com o título

A
R

Q
U

IV
O

A ASSOCIAÇÃO Desportiva 
de Vilankulo (ADV) inicia hoje 
um estágio de 10 dias na capital 
do país, durante o qual prevê 
realizar um mínimo de qua-
tro jogos de controlo visando 
acelerar a sua preparação para 
a participação no Moçambo-
la-2022, cujo arranque está 
previsto para a primeira sema-
na do próximo mês.

A informação do estágio do 
emblema do norte da provín-
cia de Inhambane na capital 
do país foi confirmada ao nosso 
Jornal pelo presidente de Di-
recção da ADV, Quirino Gulupe.

De acordo com a fonte, a 
equipa parte de Vilankulo na 
manhã de hoje, mesmo dia que 
deve chegar a Maputo para, 
amanhã, sábado, realizar o pri-
meiro jogo de controlo, diante 
da União Desportiva de Songo, 
emblema da província de Tete 
que está, também, em estágio 
na capital do país.

Ainda de acordo com a fon-
te, o clube já tem garantidos 
outros três jogos para com-
pletar os quatro previstos, a 

DE 10 DIAS

ADV inicia estágio na capital
O GUIMARÃES, de Geny Ca-
tamo, recebe hoje, a partir 
21.30 horas, o Paços de Fer-
reira em jogo da 30.ª jornada 
da I Liga Portuguesa de fute-
bol.

Na Cidade de Berço, os 
vimaranenses, que pode-
rão voltar a contar com o 
contributo de Geny Catamo 
(tem sido lançado na segun-
da parte), procurarão voltar 
aos triunfos, depois de terem 
perdido frente ao líder Porto 
no último domingo.

No sexto lugar com 39 
pontos, o Guimarães tem 
como objectivo principal al-
cançar o quinto lugar, que 
pertence ao Gil Vicente, 46 
pontos. Com cinco jogos por 
disputar e 15 pontos em dis-
puta, a turma de Geny tem 
inteira legitimidade para 
acreditar que pode ainda su-
bir ao tão almejado quinto 
lugar, último que dá acesso 
a Liga Europa. Mas no sexto 
lugar a equipa minhota tem 
já garantida a presença na 

Liga Conferência. Contudo, o 
Paços de Ferreira, com menos 
três pontos, também perse-
gue o mesmo objectivo, pelo 
que os vimaranenses não po-
dem voltar a perder pontos. 

O Guimarãs-Paços de 
Ferreira é um dos jogos que 
abre esta noite a 30.ª jornada. 
Os outros moçambicanos en-
volvidos na I Liga Portugue-
sa, nomeadamente Zainadine 
e Clésio (Marítimo) só estarão 
em acção na noite de amanhã 
na recepção ao Boavista.  

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Geny Catamo em acção

Geny esteve em campo contra o Porto na ronda passada, mas não conseguiu encontrar espaço para explanar o seu bom futebol

Reinildo critica anti-jogo do City
O INTERNACIONAL mo-
çambicano, Reinildo, teceu 
duras críticas ao anti-jogo 
feito pelo Manchester City 
na segunda parte da partida 
diante do Manchester City 
realizada na quarta-feira, 
inserida na segunda “mão” 
dos quartos-de-final da 
Liga dos Campeões.

“Ver uma equipa como o 
City a fazer esse tipo de an-
ti-jogo é complicado, mas 
por outro lado deixa-nos 
orgulhosos e maravilhados, 
pois demonstra que fomos 
superiores.  

Demos tudo dentro de 
campo e obrigamos o City 

a jogar recuado, a simular 
lesões numa clara tentati-
va de fazer o tempo passar 
e quebrar o nosso ritmo. 
Isto mostra que estamos no 
caminho certo e temos que 
continuar a trabalhar”, co-
mentou. 

O Man.City saiu-se me-
lhor ao empatar em Ma-
drid,  a zero, tendo valido 
aos “citzens” a vitória ca-
seira (1-0) para transitar 
para as meias-finais.

Os “colchoneros” terão 
que esperar até a próxima 
temporada para lutar pela 
conquista do primeiro tro-
féu da “Champions”. Reinildo aguerrido na marcação a Sterling

começar na próxima quarta-
-feira, diante do Ferroviário
de Maputo. 

Os outros jogos serão 
diante de emblemas da cidade 
das Acácias que vão disputar 
o Moçambola-2022, nomea-
damente a Associação Black

Bulls e Costa do Sol, curiosa-
mente finalistas da Liga Joga-
bets nesta parcela do país. O 
embate com canarinhos está 
previsto para a próxima quin-
ta-feira, enquanto que o due-
lo com os touros será dois dias 
depois, no sábado.

“A ideia é fazer jogos de 
controlo com equipas que 
estão no Moçambola. Quere-
mos rodar a equipa porque, 
apesar de termos formado 
um novo plantel e ganho 
o Campeonato Provincial,
julgamos que ainda preci-

samos defrontar adversários 
exigentes de modo a aferir o 
grau de prontidão da equipa 
para o Moçambola – disse o 
presidente de Direcção da 
ADV, Quirino Gupule.

Refira-se que, a ADV con-
quistou, no último domingo, 
o Campeonato Provincial de
Inhambane, ao vencer na fi-
nal o Temusa Costa do Sol da
Massinga, por 2-0.

A ADV é a única equipa 
da província de Inhambane 
que vai disputar o Moçam-
bola-2022. 

LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS 

Maringule nomeado para Petro-Sundowns
O ÁRBITRO internacional moçambi-
cano Arsénio Maringule consta da lista 
do quarteto de arbitragem do jogo de 
amanhã, no Estádio Nacional de 11 de 
Novembro, em Luanda, entre o Petro de 
Luanda (Angola) e o Mamemoldi Sun-
downs (África do Sul), inserido na pri-
meira “mão” dos quartos-de-final da 
Liga dos Campeões Africanos, em fute-
bol. 

Nesta partida, o moçambicano assu-
mirá a tarefa de primeiro assistente, en-
quanto o zambiano Janny Sikazwe será o 
árbitro principal. Recorde-se que, Sika-

zwe esteve envolvido numa arbitragem 
polémica na vitória do Mali sobre a Tuní-
sia (1-0), no desfecho da primeira jorna-
da do Campeonato Africano das Nações  
(CAN), realizado nos Camarões este ano. 

Entretanto, o jogo da segunda 
“mão” será entre 22 e 24 do corrente 
mês, no Estádio Loftus Versfeld, na Áfri-
ca do Sul.

Na primeira fase desta competição, 
os angolanos estiveram inseridos no 
Grupo “D”, tendo ocupado o segundo 
lugar, com 11 pontos, enquanto o con-
junto sul-africano foi o primeiro do Gru-

po “A”, com 16.
O vencedor da partida entre Petro 

e Mamelodi medirá forças, nas meias-
-finais, como vencedor do CR Belouiz-
dad (Argélia)-Wydad AC (Marrocos), no 
próximo mês. Destacar que, a última vez 
que as duas equipas se encontraram na 
“Champions” foi numa meia-final, em 
2001, onde os “tricolores” perderam para 
os sul-africanos na decisão por penaltes. 
Na primeira “mão”, o Mamelodi der-
rotou o Petro por 2-0, e na segunda, os 
angolanos levaram a melhor pelo mesmo 
resultado, isto em Luanda.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. 
Fique “isolado” num quarto, numa sala, varanda 
ou numa área da casa de pouca passagem para as 
outras pessoas e saia apenas para tomar banho e 

usar a casa de banho

IURD reabre 
templos em Angola 
A IGREJA Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola 
anunciou a reabertura dos seus templos, dois anos depois, 
referindo que tal resulta de uma decisão do Tribunal da Co-
marca de Luanda. Num comunicado, divulgado quarta-feira, 
a IURD refere que o Tribunal determinou o “desbloqueio dos 
bens móveis e imóveis da IURD em Angola”. A igreja garantiu 
a “retoma imediata das actividades”. A igreja em Angola en-
frenta disputas internas desde 2019, quando bispos e pastores 
angolanos acusaram os gestores brasileiros de vários crimes, 
nomeadamente branqueamento de capitais, evasão de divi-
sas, obrigação da vasectomia, bem como racismo. A justiça 
angolana abriu um processo, encerrou os templos e convidou 
missionários brasileiros a deixarem o território angolano.

Corrupção facilita tráfico 
de droga na Guiné-Bissau
A CORRUPÇÃO na Guiné-Bissau abrange todos os sectores 
do Governo, incluindo na criação de facilidades ao alegado 
tráfico de droga, com impunidade, refere um relatório do 
Departamento de Estado norte-americano sobre direitos 
humanos em 2021. O documento, divulgado na terça-feira, 
refere que Bissau não implementou a lei sobre a matéria de 
forma eficaz e que funcionários em todos os ramos e níveis se 
envolveram em práticas corruptas e sem transparência, com 
impunidade. Um dos exemplos dados no relatório é o alega-
do tráfico de droga e ajuda aos cartéis internacionais pratica-
do por membro da administração militar e civil, através do 
acesso ao país e às suas infra-estruturas de transporte. 

Disputas tribais 
provocam 41 mortos 
no Sudão do Sul
PELO menos 41 pessoas foram mortas e mais de 20 feridas em 
ataques perpetrados na quarta-feira e ontem por homens ar-
mados de uma tribo árabe contra Abyei, uma aldeia disputada 
pelo Sul do Sudão e o Sudão. “Um grupo armado de mais de 
200 homens da tribo árabe Al Miseriya atacou na quarta-feira 
a aldeia de Lou Sabiha e repetiu hoje (ontem) os seus ataques 
nas áreas Amiet e Noong de Abyei”, indicou em declarações à 
agência Efe Ajak Deng Mian, porta-voz da administração lo-
cal de Abyei. Os atacantes atearam fogo às casas, saquearam 
três mil bovinos e raptaram cinco pessoas, disse ainda.

Irão inicia uso de 
enriquecedores de urânio
A AGÊNCIA Internacional de Energia Atómica (AIEA) anun-
ciou ontem que foi informada pelo Irão que começou a ope-
rar uma oficina para o fabrico de componentes para centri-
fugadoras em Natanz, o principal local de enriquecimento 
de urânio no país. Teerão anunciou no final de Janeiro a sua 
intenção de deixar de utilizar o complexo denominado Tesa 
em Karaj, a oeste da capital, que foi alvo, no Verão de 2021, de 
um ataque atribuído a Israel. As máquinas que este comple-
xo alojava foram transferidas para Natanz e, em 13 de Abril, 
“o Irão informou a agência que começariam a funcionar no 
mesmo dia”, segundo um relatório da AIEA citado pela AFP.

UE prolonga missão
de segurança no Iraque 
A UNIÃO Europeia (UE) decidiu esta quarta-feira prolongar a 
missão consultiva destacada no Iraque para apoiar a reforma do 
seu sector de segurança por mais dois anos, até 30 de Abril de 
2024. O mandato desta missão, que deveria expirar em 30 de 
Abril, foi prorrogado em coordenação com o Governo iraquiano 
e parceiros internacionais, informou o Conselho Europeu em 
comunicado. A missão continuará a fornecer aconselhamento 
estratégico e conhecimentos técnicos sobre a implementação 
dos aspectos civis da reforma do sector de segurança do Iraque, 
lê-se no comunicado.A missão tem como tarefa ajudar a desen-
volver e implementar coerentemente a Estratégia de Segurança 
Nacional do Iraque, estratégias nacionais associadas e outras 
prioridades de segurança nacional.

ONU apela ao respeito
à trégua no Iémen
O EMISSÁRIO da ONU, Hans Grundberg, apelou aos belige-
rantes no Iémen para respeitarem o cessar-fogo em vigor há 
quase duas semanas, permitindo uma pausa num país asso-
lado por mais de sete anos de guerra. “Verificamos que até ao 
momento a trégua está a ser respeitada globalmente, mas é 
necessário estar consciente dos desafios”, declarou Grundberg 
antes do seu regresso da capital iemenita, controlada pelos re-
beldes Huthis. “Contamos com o envolvimento e seriedade 
das partes para fazer respeitar a trégua”, afirmou o emissário, 
ao indicar ter abordado com os seus interlocutores a neces-
sidade de “capitalizar a trégua” para permitir “um ambiente 
propício a um processo político que ponha termo ao conflito”. 

O 
DIRECTOR do Centro 
Africano de Prevenção 
e Controlo de Doen-
ças (Africa CDC), John 
Nkengasong, afirmou 

ontem que o acesso do conti-
nente aos tratamentos já dis-
poníveis da Covid-19 é ainda 
muito limitado.

O maior problema no con-
tinente continua a ser o acesso 
aos medicamentos antivirais 

importantes como o molnupi-
ravir e paxlovid, desenvolvidos 
pelas farmacêuticas Merck e 
Pfizer, respectivamente.

O responsável informou que 
o centro que dirige está a traba-
lhar com as duas farmacêuticas
para celebrar um memorando
de entendimento que vai fa-
cilitar o acesso a esses medi-
camentos, estando neste mo-
mento na responsabilidade dos

departamentos legais de ambos 
os lados a análise do dossier.

Nkengasong sublinhou que 
as negociações em curso no 
âmbito da UA não impedem 
que os Estados-membros da 
organização mantenham dis-
cussões bilaterais.

“Penso que alguns estão a 
desenvolvê-las, mas, no geral, 
o acesso a estes medicamentos
no continente é muito limita-

do”, reforçou.
O dirigente revelou ter co-

nhecimento da manifestação de 
vontade de uma das farmacêu-
ticas conceder licenças de pro-
dução desses medicamentos a 
alguns países africanos, entre-
tanto, o dirigente não avançou 
mais dados sobre quais os países 
serão beneficiados. 

“Estes medicamentos são 
muito eficazes, independente-

mente das variantes. Portanto, 
uma estratégia de testagem e 
tratamento eficaz, como a que 
desenvolvemos em relação ao 
HIV, é muito importante no 
combate à pandemia da Co-
vid-19”, referiu.

Nkengasong foi, por outro 
lado, particularmente veemen-
te quanto à necessidade de os 
Estados africanos manterem os 
níveis de empenho no combate 

à pandemia.
“Não podemos ser com-

placentes no combate à pan-
demia. Estamos numa fase de 
transmissão baixa do vírus. 
Precisamos, no mínimo, de nos 
preparar para os dias em que a 
pandemia regressar em força. 
Temos de expandir a testagem, 
a vigilância e aumentar as cam-
panhas de vacinação”, afirmou. 
- (LUSA)

A ORGANIZAÇÃO das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) alertou on-
tem para a necessidade de os 
Estados-membros da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) re-
forçarem as estratégias contra 
as doenças de alto impacto na 
pecuária.

Em comunicado, a orga-
nização referiu que o sector 
da pecuária na SADC está a 
crescer mais do que a maio-
ria das componentes da eco-
nomia agrícola, tendo como 
principais motores o rápido 
crescimento populacional, a 
urbanização e o aumento do 
consumo de alimentos de ori-
gem animal, devido à melhoria 
do rendimento e a uma classe 
média em crescimento.

De acordo com a FAO, nos 
últimos anos, novas estirpes 
da febre aftosa e outras doen-
ças animais transfronteiriças 
emergentes, como a peste 
suína africana, peste dos pe-
quenos ruminantes e a gripe 
aviária altamente patogénica, 
têm ameaçado a segurança ali-
mentar dos 16 países da região.

Estas doenças são respon-
sáveis por perdas significativas 
da produção animal e limitam 
o crescimento socioeconómi-
co, indica a organização.

“A falta de quadros políti-
cos e regulamentares adequa-
dos mina o cumprimento dos 
requisitos sanitários, limitando 
assim as oportunidades co-
merciais e o acesso aos mer-
cados regionais e internacio-
nais”, salienta. 

A FAO está a desenvolver 
o projecto “Apoio à Operacio-
nalização da Política Agrícola
Regional da SADC (STOSAR)”
para reforçar a cooperação
regional na abordagem das
doenças animais e reduzir os
seus efeitos negativos na segu-
rança alimentar, nutrição e co-
mércio, de modo a potenciar os 
países nos recursos pecuários.

A gestão de doenças ani-
mais transfronteiriças de alto 
impacto é complexa e pode 
esgotar rapidamente as capa-
cidades dos países em termos 
de contenção e erradicação, 
refere a FAO, sublinhando que 
ela requer esforço colectivo, 
associado a abordagens inova-
doras, para gerir os riscos das 
doenças animais e da seguran-
ça alimentar. - (LUSA)

O RUANDA assinou um acordo 
com a Inglaterra para acolher 
migrantes e requerentes de 
asilo de várias nacionalidades 
provenientes do Reino Unido, 
anunciou ontem Kigali, no 
âmbito de uma visita ao país do 
ministro britânico do Interior, 
Priti Patel.

“O Ruanda congratula-se 
com esta parceria com o Rei-
no Unido para acolher os re-
querentes de asilo e migrantes 
e oferecer-lhes formas legais 
de viver no país”, afirmou o 
ministro dos Negócios Estran-
geiros ruandês, Vincent Biruta, 
numa declaração divulgada 
pela AFP.

“Trata-se de garantir que as 
pessoas sejam protegidas, res-
peitadas e possam realizar as 
suas próprias ambições e esta-
belecer-se permanentemente 
no Ruanda se o desejarem”, 
acrescentou Biruta.

O ministro britânico do 
Interior, Priti Patel, deverá, 
também ele, anunciar hoje no 
Ruanda pormenores do que o 

Governo do Reino Unido de-
signa como uma “parceria de 
desenvolvimento económico”, 
segundo a agência Associated 
Press.

O plano do Governo bri-
tânico passa por reenviar ho-
mens solteiros que chegam ao 
Reino Unido provenientes do 
outro lado do Canal da Mancha 
(França) em pequenas embar-
cações, fazendo-os voar 6400 
quilómetros até ao Ruanda, 
enquanto os seus pedidos de 
asilo são processados, de acor-
do com a AP.

Simon Hart, ministro do 
Governo do País de Gales, in-
dicou que o acordo custará ao 
Reino Unido cerca de 120 mi-
lhões de libras (144,5 milhões 
de euros) e tem como um dos 
objectivos “quebrar” o modelo 
de negócio dos bandos crimi-
nosos de tráfico de pessoas.

No entanto, de acordo com 
o Alto-Comissariado das Na-
ções Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), esta lei viola a Con-
venção de Genebra sobre os

Refugiados, que o Reino Unido 
assinou.

Para Steve Valdez-Sy-
monds, director da Amnistia 
Internacional do Reino Uni-
do para os refugiados, citado 
pela AP, considerou a “ideia 
do Governo [britânico] cho-
cantemente mal concebida, irá 
muito mais longe, infligindo 
sofrimento enquanto desper-
diça enormes quantidades de 
dinheiro público”.

Já Enver Solomon, direc-
tor-executivo do Conselho 
para os Refugiados, uma or-
ganização não-governamen-
tal sediada no Reino Unido, 
considerou que este acordo 
representa “uma decisão cruel 
e desagradável” e que não irá 
deter os bandos de tráfico de 
pessoas.

Mais de 28 mil pessoas en-
traram no Reino Unido em 
pequenas embarcações no ano 
passado, contra 8500 em 2020 
e apenas 300 em 2018. O regis-
to de mortes não tem parado de 
aumentar. - (LUSA)

O DIRECTOR-GERAL da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Ghebreyesus, 
defendeu na quarta-feira que 
o mundo “não presta o mesmo
grau de atenção às vidas dos
negros e às dos brancos”, com-
parando a que está a ser dada à
Ucrânia e a conflitos noutros
países.

Numa conferência de im-
prensa, o responsável referiu 
que toda a atenção prestada à 
Ucrânia é muito importante 
porque tem impacto em todo 
o mundo, “mas não é dada se-
quer uma fracção dessa aten-
ção ao Tigray (a região da Etió-
pia de que é originário, onde
há um conflito armado devas-
tador em curso), ao Iémen, ao
Afeganistão, à Síria e a todos os
outros”.

“Tenho de ser directo e ho-
nesto: o mundo não trata a raça 
humana da mesma maneira. 
Alguns são mais iguais que ou-
tros”, sustentou Ghebreyesus, 
parafraseando o escritor britâ-
nico George Orwell.

“E, quando digo isso, ma-
goa-me (…) É muito difícil de 
aceitar, mas é o que acontece”, 

O GOVERNO sul-africano decretou esta 
quarta-feira estado de calamidade na pro-
víncia de KwaZulu-Natal, sudeste do país, 
devido a “eventos climáticos severos” que 
causaram 341 mortos, segundo novo ba-
lanço provisório.

As autoridades provinciais indicaram 
que foram afectadas 41 mil pessoas nas 
devastadoras inundações provocadas por 
chuvas torrenciais desde a passada sexta-
-feira, causando o desabamento de estra-
das e pontes, varrendo casas e provocando
deslizamentos de terras na costa oriental
da África do Sul.

Todavia, as autoridades locais estimam 
que o número de vítimas aumente à medi-
da que prosseguem as operações de busca e 
salvamento, desconhecendo-se o número 
de deslocados e desaparecidos, que as au-
toridades afirmam ser “exponencial”.

Falando aos jornalistas, o Presidente da 
República, Cyril Ramaphosa, que visitou 
as áreas mais afectadas na região da cidade 
portuária de Durban, descreveu a situação 
como sendo “uma catástrofe de enormes 
proporções”.

O Chefe de Estado sul-africano referiu 
que as restantes províncias do país estão a 

enviar ajuda humanitária, meios e pessoas 
para o KwaZulu-Natal, frisando que o Go-
verno está também a envidar esforços para 
providenciar ajuda financeira à província, 
assim como apoio às famílias das vítimas 
com “os funerais, abrigo, alimentação e 
cobertores”.

“Estamos a ter muita dificuldade em 
atender a emergências”, afirmou à im-
prensa local uma porta-voz dos paramé-
dicos.

Pelo menos 248 escolas ficaram dani-
ficadas devidos às inundações, anunciou 
hoje o departamento de Educação de KZN.

A estatal sul-africana Transnet, res-
ponsável pela gestão de portos e cami-
nhos-de-ferro do país, suspendeu desde 
segunda-feira a actividade portuária no 
Porto de Durban, o maior do continente, 
devido às devastadoras inundações.

A Forças Armadas Sul-Africanas (SAN-
DF) foram mobilizadas para fornecer apoio 
aéreo durante as evacuações após a des-
truição de casas, empresas, estradas, pon-
tes, bem como infra-estruturas de elec-
tricidade, água e saneamento que foram 
danificadas ou destruídas por completo. 
- (LUSA)

COVID-19 EM ÁFRICA

Acesso ao tratamento 
é ainda muito limitado

Ruanda vai acolher 
migrantes rejeitados 
por Londres

OMS denuncia 
desigualdades
de tratamento entre 
negros e brancos

insistiu, afirmando esperar que 
“o mundo recupere a razão e 
trate todas as vidas humanas 
da mesma forma”.

Ghebreyesus falou longa-
mente sobre a situação na sua 
região natal, cujos responsáveis 
estão desde Novembro de 2020 
em conflito armado contra as 
forças governamentais.

Em vez dos dois mil ca-
miões de ajuda com bens de 
primeira necessidade que já 

deviam ter chegado à região, 
chegaram apenas 20, no total, 
o que representa 1% das neces-
sidades, denunciou.

O que está a acontecer na 
Etiópia é trágico, as pessoas são 
queimadas vivas por causa da 
sua etnia, e por nada mais, co-
mentou o chefe da OMS, tendo 
acrescentado que “precisamos 
de equilíbrio. Devemos levar 
cada vida a sério porque cada 
vida é preciosa”.

Tedros Grebreyesus, director-geral da OMS

CHEIAS LETAIS NA ÁFRICA DO SUL

Decretado estado 
de calamidade SADC deve reforçar 

estratégia contra 
doenças pecuárias
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O Preçário Simplificado do Standard Bank apresenta o conjunto de informação relativa as comissões 
e encargos de parte dos serviços financeiros constantes do preçário completo, disponibilizado ao público.

O Preçário Simplificado não substitui o Preçário Completo. Para consulta da Totalidade das Comissões 
e Encargos praticadas pela Instituição deve consultar o Preçário Completo.

O Preçário Simplificado pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público do Standard 
bank e em www.standardbank.co.mz.

Preçário elaborado em cumprimento do Aviso nº 13/GBM/2017, de 9 de Junho, com as alterações 
introduzidas pelo Aviso nº 19/GBM/2017, de 26 de Dezembro, Regime de Comissões e Encargos relativos 
a Serviços Financeiros e Respectiva Nomenclatura.
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A) Conta Corrente

2.1.3.2. Inactividade da conta  -    -   - - -

2.1.6.2. Consulta de saldo  44.00  Grátis Grátis Grátis Grátis

2.1.8.2./4 Emissão de extracto(1) (13)  121.83  -   - - -

B) Conta Poupança

2.2.3.2. Inactividade da conta  -   - - - -

2.2.6.2. Consulta de saldo  44.00 Grátis Grátis - -

2.2.8.2/4 Emissão de extracto(1)  121.83 - - - -

C) Depósitos e Levantamentos no Balcão

3.2.1.2. Levantamento de MN com cheque normal  Grátis - - - -

3.2.1.3. Levantamento de MN com cheque avulso(2)  477.54 - - - -

3.3.2. Emissão de 2ª via de documento justificativo de débito ou crédito  -   -   -   -   -  

3.3.2.1 Inferior a 3 meses  53.30  -   -   -   -  

3.3.2.2 A partir  de 3 meses  121.83 - - - -

D) Cartão de Débito não personalizado

4.1.1.2. Emissão normal  Grátis - - - -

4.1.1.3. Urgente  N/A - - - -

4.1.1.4. 2ª Via  230.00 - - - -

4.1.2. Anuidade  230.00 - - - -

E) Cartão de Débito personalizado Standard Blue

4.2.1.2. Emissão normal  Grátis - - - -

4.2.1.3. Urgente  936.60 - - - -

4.2.1.4. 2ª Via  N/A - - - -

4.2.2. Anuidade  780.50 - - - -

F) Cartão de Crédito Standard Blue

4.2.1.2. Emissão normal  N/A - - - -

4.2.1.3. Urgente  N/A - - - -

4.2.1.4. 2ª Via  559.44 - - - -

4.2.2. Anuidade  1,143.74 - - - -

4.3.5.1./2 Taxa de Juros Anual/Mensal 38.00%/3.17% - - - -

G) Cartão Pré-Pago

4.2.1.2. Emissão normal  N/A - Grátis - -

4.2.1.3. Urgente  N/A - 936.60 - -

4.2.1.4. 2ª Via  N/A - N/A - -

4.2.2. Anuidade  250.00 - 780.50 - -
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H) ATM

5.1.2. Levantamento de numerário em ATM no país(3) -  9.31 - - -

5.1.3. Levantamento de numerário em ATM no estrangeiro -  286.09 - - -

5.2.3. Consulta de saldo com impressão no país -  11.97 - - -

5.2.4. Consulta de saldo com impressão no estrangeiro -  83.76 - - -

5.4.2. Impressão de NIB/IBAN -  9.79 - - -

5.7.2. Alteração de PIN - 0 - - -

I) Cheques

7.1.1. Fornecimento de 10 cheques  348.10 -  306.76 - -

7.1.2. Fornecimento de 30 cheques  1,470.71 -  1,294.48 - -

7.1.3. Fornecimento de 100 cheques  3,439.62 -  3,030.61 - -

7.4.1.1./ 
7.4.2.1.

Devolução de cheque ao beneficiário  Grátis -  -   - -

7.4.2.2. Devolução de cheque de OIC(4) por insuficiência de provisão  N/A -  -   - -

7.4.2.3. Devolução de cheque de OIC por motivos técnicos  N/A -  -   - -

J) Transferências Nacionais

8.1.1.3. Intrabancária entre contas de titulares diferentes  129.45  -   - - -

8.1.1.4. Intrabancária via ATM  -    25.02 - - -

8.1.2.2. Interbancária entre contas de titulares diferentes  635.28  -    180.57 - -

8.1.2.3. Interbancária via ATM  -    224.09 - - -

K) Transferências Internacionais(5) Balcão (MZN) Balcão 
(equivalente 

em moeda
estrangeira 

USD)

8.2.1.1. Transferência telegráfica/swift enviada(6) (11) 0.20% (Mínimo 
 1 289.28 MT - Máximo 

 16 116.00 MT)

 0.2% sobre 
o valor da 

operação, Mínimo 

 USD 20.4 e 
Máximo USD 255 

- - -

8.2.2.1.1. Transferência telegráfica/swift recebida cliente do banco  321.00  -   - - -

8.2.2.2.1. Transferência telegráfica/swift recebida cliente de OIC 0.25% (Mínimo 814.00 MT 

- Máximo 8139.00 MT)

 -   - - -

L) Débitos Directos, Instruções Permanentes 

9.1.1. Pagamento de serviço de terceiros por débito directo(8)  Grátis  -   - - -

9.2.2. Instrução permanente para o mesmo banco  126.18  -   - - -

9.2.3. Instrução permanente para OIC  636.36  -   - - -

9.3.2. Emissão de 2ª via de documento justificativo de débito e crédito  121.83  -   - - -

M) Crédito de Rendas

10.1.3. Constituição de serviços e organização de processo 2.00% - - - -

10.1.4.2. Taxa de juros Mensal/Anual(7)   PRSF + 11.25% 

(Standard Blue/Silver)                                    
PRSF + 6.25%  

(Executive/Private)  

- - - -

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM Internet

Celular

Conta  
à Ordem

Conta  
Móvel

N) Crédito à Habitação

10.1.1./

10.1.2.

Simulação de crédito e informação pré-contractual sobre  

as condições aprovadas

 Grátis - - - -

10.1.3. Constituição de serviços e organização de processo 1.00% - - - -

10.1.4.1./ 
10.1.4.2.

Taxa de juros Mensal / Anual(7)  PRSF + 3.25% - - - -

O) Internet Banking

11.1. Subscrição de serviço - - - - -

11.2. Taxa mensal/anual - - - - -

P) Moeda Electrónica

12.1. Abertura de conta N/A - - - -

12.11. Transferência N/A - - - -

Código Produto/ Serviço

Conta Standard

Balcão (MZN)

Balcão 
(equivalente 
em moeda
estrangeira 

USD) Internet

Celular

Conta  
à Ordem

Conta  
Móvel

Q) Remessas de importação(5) (6)

13.1.1. Constituição de Serviço/Emissão de remessa  Valor indicativo 
 de** 966.96MT 

 15.30 - - -

13.1.1.1. Emissão de remessa  Valor indicativo 

 de** 2085.6MT 

 33.00 - - -

13.1.1.2. Swift  Valor indicativo 
 de** 4834.8MT 

 76.50 - - -

13.1.1.3 Entrega de documento sem pagamento de remessa - - -

13.1.2 Pagamentos em remessas documentais(11) 0.20% (Mínimo 
 1229.40 MT 

 - Máximo 15736.32MT)

 0.2% sobre 
o valor da 
operação, 

Mínimo USD 20 e 
Máximo USD 256 

- - -

13.1.2.1 Comissão Valor indicativo 
 de** 2085.6MT

 33.00 - - -

13.1.2.2 Swift Valor indicativo 

 de** 966.96MT

 15.30 - - -

13.1.2.3 Banco Correspondente - - - - -

R) Remessas de exportação(5) (6)

13.2.1. Constituição de serviço  Valor indicativo 
 de** 4834.8MT 

 76.50 - - -

13.2.2. Pagamentos em remessas documentais  -    -   - - -

S) Crédito documentário de importação (5) (6) (10)

14.1.1. Constituição de serviço  Valor indicativo 

 de** 15858.14MT 

 250.92 - - -

14.1.2.1. Clientes do Banco com 100% de cobertura líquida 0.25% (Mínimo 

trimestral 15,956MT)

 0.25% sobre 
o valor da 
operação, 

Mínimo 
trimestral 

 USD 250.92 

- - -

14.1.3.1. Clientes de OIC com 100% de cobertura líquida 0.25% (Mínimo 
trimestral 15,860MT)

 0.25% sobre 
o valor da 
operação, 

Mínimo 
trimestral 

 USD 250.92 

- - -

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Tabela de Comissões e Encargos
Data de entrada em vigor: 14 de Fevereiro de 2022

Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão (MZN)

Balcão 
(equivalente 
em moeda
estrangeira 

USD) Internet

Celular

Conta  
à Ordem

Conta  
Móvel

T) Crédito documentário de exportação(5) (6)

14.2.1.1. Constituição de serviço – clientes do Banco  Valor indicativo 

 de** 4512.48MT 

 71.40 - - -

14.2.1.2. Constituição de serviço – clientes de OIC (9)  Valor indicativo 
 de** 7338.78MT 

 116.12 - - -

U) Garantias Bancárias Nacionais

15.1.1.1. Constituição de serviço com 100% de cobertura líquida  3,000.00  71.40 - - -

15.1.1.2. Constituição de serviço com cobertura parcial  3,500.00  71.40 - - -

V) Garantias Bancárias Internacionais(4) (6)

15.2.1.1. Garantias bancárias emitidas  4,484.20  70.00 - - -

15.2.1.2. Garantias bancárias recebidas  4,484.20  70.00 - - -

W) Outros Balcão ATM

16.1. Carta abonatória/Idoniedade  989.90  -   - - -

16.2. Declaração de capacidade financeira  3,517.95  -   - - -

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM Internet

Celular

Conta  
à Ordem

Conta  
Móvel

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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8

Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM Internet

Celular

Conta  
à Ordem

Conta  
Móvel

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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