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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

     

     

ESTÁ interdita a movimen-
tação de bovinos, caprinos, 
suínos e ovinos destinados à 
criação a partir da província 
de Tete, devido à suspeita de 
eclosão de um surto de febre 
aftosa no distrito de Chifunde, 
na fronteira com o Malawi e a 
Zâmbia.

Os episódios foram noti-
ficados a 31 de Março, o que 
ditou a proibição da circulação 
de animais destinados ao abate 
dos distritos de Angónia, Dôa, 
Tsangano, Marávia, Chifun-
de, Macanga, cidade de Tete, 
Moatize e Zumbo.

Devido à situação preva-
lecente, a Direcção Nacional 
de Desenvolvimento Pecuário 
(DNDP) determinou a suspen-
são do trânsito de forragens 
destinadas à alimentação de 
gado provenientes dos distri-
tos de Chifunde e Macanga e a 
concentração de animais para 
quaisquer fins sem a permissão 
da autoridade veterinária.

O GOVERNO prevê iniciar próximo mês a inscri-
ção dos trabalhadores das minas da África do Sul 
que querem aderir ao Sistema de Segurança So-
cial Obrigatória.  Segundo a ministra do pelouro, 
uma equipa da Direcção-Geral do Instituto Na-
cional de Segurança Social vai deslocar-se à Áfri-
ca do Sul e, com a delegação desta instituição no 
país vizinho, inscrever mineiros nos seus postos 
de trabalho.

Margarida Talapa partilhou esta informação 
há dias, no âmbito da reunião multissectorial so-
bre compensação por doenças ocupacionais aos 
trabalhadores mineiros moçambicanos na África 
do Sul.  Para que o processo ocorra, Talapa lan-
çou, em Joanesburgo, uma campanha de sensi-
bilização destes trabalhadores para aderirem à 
Segurança Social.

Com a iniciativa, segundo a titular da pasta 
do Trabalho e Segurança Social, pretende-se es-
timular os mineiros no activo e os aposentados a 
investirem o valor que ganham e a descontarem 
para o sistema, com vista a garantir a sua protec-
ção após a aposentação ou em caso de invalidez.  

“Vamos ainda sensibilizar os ex-mineiros 
porque o valor que eles recebem de compensa-
ção não é pouco. É preciso que eles coloquem no 

banco para rentabilizá-lo, mas também se ins-
creverem no INSS”, disse Tapala, acrescentando 
que houve boa resposta e aceitação da iniciativa 
pelos mineiros. 

Dados do Ministério do Trabalho e Segurança 
Social indicam que existem na África do Sul cerca 
de dezanove mil trabalhadores moçambicanos 
no sector das minas e nove mil no agrário. Há 
ainda centenas de compatriotas a operar no mer-
cado informal local.

A reunião multissectorial sobre compensa-
ção por doenças ocupacionais aos trabalhadores 
mineiros moçambicanos na África do Sul teve 
como objectivo acelerar os esforços para apoiar 
os trabalhadores migrantes elegíveis a acederem 
às suas indemnizações e benefícios de protecção 
social. O encontro materializa um dos compro-
missos firmados entre as entidades moçambica-
nas, sul-africanas e a Organização Internacional 
para as Migrações de tudo fazerem para garantir 
o direito dos mineiros à compensação em caso de 
doenças ocupacionais ou previdência social. 

Em 2021, o país registou cerca de 98 mil casos 
de tuberculose e 2,7 por centos destes ocorreram 
entre a população de alto risco, que inclui traba-
lhadores das minas.

Moçambique vai fornecer
energia ao Botswana

A 
EMPRESA públi-
ca Electricidade de 
Moçambique (EDM) 
vai exportar 100 me-
gawatts (MW) de 

energia não-firme para o Bo-
tswana.

Para efeito, a Electrici-
dade de Moçambique e a sua 
congénere Botswana Power 
Corporation (BPC) acabam 
de assinar, em Gaborone, um 
contrato de fornecimento 
de energia (Power Purchase 

Agreement, PPA) com dura-
ção de um ano. 

A capacidade acordada no 
âmbito do PPA visa responder 
às necessidades emergentes 
de electricidade no Botswana, 
tendo em conta a crescente 

demanda.
Segundo uma nota da 

empresa EDM recebida pela 
Redacção do “Notícias”, esse 
fornecimento está sujeito, por 
um lado, à solicitação pela BPC 
e, por outro, à disponibilidade 

O acordo assinado visa responder às necessidades emergentes deste recurso no país da região

SEGURANÇA SOCIAL

Inscrição dos mineiros 
arranca próximo mês

Mineiros moçambicanos na RAS sensibilizados a aderirem à Segurança Social

SUSPEITA DE FEBRE AFTOSA

Decretadas restrições 
no movimento de animais

A circulação de animais no 
resto do país somente é per-
mitida caso eles tenham sido 
inspeccionados, bem como 
observados os procedimen-
tos para o trânsito interno dos 
mesmos, seus produtos, como 
o porte de credencial/autori-
zação e certificado de registo 
do meio de transporte emiti-
dos pela DNDP.

Destas restrições, ex-
ceptua-se o movimento de 
animais destinados ao abate 
provenientes de explorações 
vedadas dos distritos afec-
tados, após inspecção pela 
autoridade veterinária da in-
tegridade das vedações e dos 
animais.

“É ainda permitido o mo-
vimento de carne para fora dos 
distritos desde que seja prove-
niente de matadouros ou casas 
de matança com condições 
para maturação da carne por 
24 horas, conforme o deter-
minado no regulamento dos 

matadouros”, refere um aviso 
do Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (MA-
DER).

As medidas entram ime-
diatamente em vigor e pode-
rão ser revistas em função da 
evolução da situação sanitária 
nas regiões abrangidas.

Refira-se que Moçambi-
que não notificava caso de 
febre aftosa desde Setembro 
de 2020, como resultado dos 
avanços na vacinação do gado 
das zonas de alto risco de 
ocorrência da doença e res-
trições na movimentação de 
animais.

A febre aftosa é considera-
da uma das doenças transfron-
teiriças mais importantes do 
mundo pela sua rápida trans-
missão e propagação, com im-
pactos económicos negativos 
devido à imposição de medi-
das que impedem o acesso ao 
mercado.

de capacidade do lado da con-
génere moçambicana. 

No acto da assinatura do 
contrato, o presidente do 
Conselho de Administração 
(PCA) da EDM, Marcelino 
Gildo Alberto, expôs as novas 
oportunidades do mercado de 
energia para a região da Áfri-
ca Austral (SADC) que serão 
criadas com a construção e 
entrada em operação da Cen-
tral Térmica à Gás de Temane, 
projecto CTT.

A primeira pedra do pro-
jecto CTT foi lançada em Mar-
ço e prevê-se a geração de 450 
MW de energia eléctrica num 
modelo em ciclo combinado 
à base de gás natural para a 
distribuição no mercado na-
cional, sendo que o excedente 
será exportado. 

A estratégia da EDM de 
massificação da venda de 
energia aos países vizinhos 
permite gerar divisas para o 
país, consolidando, igual-
mente, o posicionamento de 
Moçambique enquanto pólo 
regional de geração de energia 
eléctrica.

A EDM retomou em 2019 
a venda de energia eléctrica 
ao Botswana depois de, em 
meados de 2017, parar de ex-
portar por aquele país ter me-
lhorado a produção e forneci-
mento interno do recurso.

Governo mobiliza fundos 
para Malema-Cuamba

Lançado concurso para novo 
director-geral do STAE

Hoje é Dia de Monumentos

Fórum junta
mulheres dos PALOP

Presidente da República
inaugura tribunal de Mocuba

O OBSERVATÓRIO das Mulheres, a WAFA e o 
Fórum Mulher realizam hoje e amanhã, na cida-
de de Maputo, o Fórum dos Movimentos e Co-
lectivo de Mulheres, sob o lema “Fortalecendo o 
movimento, (re)unindo vozes e (re)inventando 
alternativas”. O evento junta maioritariamente 
defensoras não associadas e activistas oriundas 
de organizações, movimentos e colectivo de mu-
lheres das onze províncias de Moçambique, Cabo 
Verde, São Tomé, Guiné-Bissau e Angola, nas suas 
mais diversas realidades e especificidades etárias, 
étnicas, ideológicas e de identidade. 

Governo enaltece
modelo de reassentamento 
em Ancuabe

O MINISTRO das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, 
Carlos Mesquita, defendeu a réplica, à escala nacional, do mo-
delo adoptado para o reassentamento de famílias afectadas pelo 
terrorismo na região de Marrocane, distrito de Ancuabe, provín-
cia de Cabo Delgado. Mesquita disse que o modelo comporta e 
incorpora aspectos que asseguram o ordenamento territorial e 
dinamizam o desenvolvimento. “Esta aldeia de Marrocane é um 
exemplo adequado a ser seguido. Tem um hospital, escola, por-
tanto, todas aquelas condições necessárias para que se desenvol-
va uma vida dentro da normalidade”, disse.

O “NOTÍCIAS” passa a inserir, a partir de 
hoje, novas rubricas, num esforço visando 
diversificar cada vez mais os conteúdos que 
apresenta ao público

É assim que, por exemplo, a página “Pro-
víncia em Foco”, diária, passará a publicar 
“A Voz do Cidadão”, a ser alimentada com 
pequenas entrevistas a cidadãos sobre o que 
acontece no seu bairro, comunidade, distrito 
e província.

A página “Infanto-Juvenil”, que sai aos 
sábados, terá uma rubrica denominada “O 
Cantinho da Escrita”. Neste espaço serão pu-
blicadas poesias e prosas de alunos do ensi-
no secundário, como forma de incentivá-los 
para a leitura e escrita.

As rubricas acima referidas fazem par-
te de um pacote de mexidas nas páginas do 
jornal em curso desde Janeiro, no âmbito 

dos 96 anos do matutino. Na altura, foi in-
troduzida a rubrica “Tsevele”, publicada 
na “Cultura, Recreio e Divulgação”, com 
periodicidade quinzenal, virada para a di-
vulgação das artes, cultura e gastronomia 
tipicamente moçambicanas. Desde então, 
é também publicada, já na página “Ciência, 
Tecnologia e Ambiente”, a rubrica “Ele e a 
Ciência”, semanal, que partilha resultados 
de pesquisas feitas em Moçambique, algu-
mas das quais com impacto na vida das co-
munidades. 

E na tentativa de ir ao encontro da nova 
realidade, ditada pela dinâmica social, a 
página três muda de designação de “Cidade 
de Maputo” para “Região do Grande Ma-
puto”, envolvente das cidades de Maputo e 
Matola e ainda dos distritos de Boane e Mar-
racuene.

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, inau-
gura hoje o edifício do Tribunal Judicial do distri-
to de Mocuba, na província da Zambézia. O em-
preendimento é uma construção de raiz, erguida 
no âmbito da iniciativa presidencial “Um Distrito, 
Um Edifício Condigno para o Tribunal”, até 2023. 
Nesta deslocação, o Chefe do Estado far-se-á 
acompanhar pela Ministra da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, Helena Mateus Kida, 
quadros da Presidência da República e de outras 
instituições do Estado.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CARLOS MONDLANE E A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA

Juiz não deve vender sua integridade
HÉLIO FILIMONE

A 
JUSTIÇA é o último 
reduto de esperança 
de um cidadão de-
sesperado, daí que 
nenhum juiz deve 

vender a sua consciência 
em prejuízo de quem es-
pera justeza dele, a troco 
de quantias monetárias ou 
outros favores. Esta posição 
é defendida pelo juiz Carlos 
Mondlane, presidente da 
Associação Moçambicana 
de Juízes (AMJ), em entre-
vista ao nosso Jornal sobre 
os avanços que o país re-
gista na área, sobretudo no 
concernente à aproximação 
da justiça ao cidadão. Nesta 
conversa, Carlos Mondlane 
fala ainda da necessidade 
urgente da aprovação de 
um diploma legal sobre a 
segurança dos juízes, que 
se consideram vulneráveis 
aos inimigos da justiça, da 
aprovação da nova tabela 
salarial, entre outros as-
suntos.

NOTÍCIAS (Not.) - Nos 
últimos tempos, temos 
visto juízes com compor-
tamentos menos correctos. 
Alguns foram expulsos por 
actos de corrupção. O que 
está a acontecer com a clas-
se?

CARLOS MONDLANE 
(CM) - A integridade do juiz 
é o princípio basilar para 
a dignificação da função. 

NOT. - Perante o cenário 
que descreve de corrupção 
no nosso país, de que for-
ma se pode combater este 
mal, sobretudo do lado dos 
juízes?

CM - Para enfrentar o 
mal no judiciário, as ins-
tâncias da administração 
da justiça têm estado a re-
finar os filtros para o acesso 
às magistraturas. É mui-
to mais exigente do que 
noutras carreiras públicas. 
Mais do que avaliação de 
critérios técnicos, desig-
nadamente as disciplinas 
substantivas e processuais 
em que o candidato se deve 
aprimorar, exigem-se, 
outrossim, com bastante 
rigor, valores de honesti-
dade e seriedade para os 
candidatos. A ética e deon-
tologia situam-se, hoje, 
num plano, se calhar, su-
perior à avaliação técnica 
do magistrado. Conforme 
diz uma decana da advoca-
cia moçambicana, e gosto 
de repetir essa frase, “há 
que expurgar do sistema os 
bandidos tecnicamente ar-
mados”.

Not. - Como?

NOT. - De uns tempos a 
esta parte, os juízes têm-se 
queixado da falta de segurança. 
Como é o assunto está sendo 
gerido?

CM. - Impõem não só se-
gurança dos juízes, assim como 
outras medidas, nomeada-
mente o registo de quem ace-
de, o que porta, o tempo que 
permanece e as condições de 

acesso às instalações do tri-
bunal. O estabelecimento de 
um estatuto securitário para os 
juízes faz parte das prioridades 
das acções da AMJ, sendo que 
em articulação com o Conse-
lho Superior da Magistratura 
Judicial foi criada uma comis-
são para trabalhar na revisão 
dos estatutos dos magistrados 
judiciais nesse aspecto. Acre-

NOT. - Que acções são praticadas pela AMJ para 
a formação dos seus quadros e com a qualidade 
desejada?

CM - Temos enveredado pelo aperfeiçoa-
mento técnico-profissional dos juízes. Para o 
princípio da competência a reflectir nos juízes, 
importa ministrar formações em áreas tradicio-
nais ligadas às magistraturas, mas, igualmente, 
em matérias relacionadas com a indústria ex-
tractiva, tendo em conta a feição de desenvol-
vimento de Moçambique, assente na descober-
ta e exploração do petróleo, do gás e de outros 
recursos minerais. A par da exploração de pe-
dras preciosas e de outros recursos naturais, a 

industrialização e os desafios ambientais que se 
vão colocar em áreas-chave para o desenvolvi-
mento implicam, inevitavelmente, para a sua 
compreensão, mais estudo e empenho. Outras 
formações estão a ser prestadas pela AMJ e seus 
parceiros por todo o país em matérias de géne-
ro, terrorismo e muito mais.

Not. - E o que se exige de um juiz na sua ac-
tividade?

CM - O juiz, para exercer a sua função, tem 
a obrigação de ampliar os seus conhecimentos 
com outras matérias, além do Direito. Não basta, 
por conseguinte, a obtenção do nível de licen-
ciatura em Ciências Jurídicas, mas tem de estar 

munido de um manancial de conhecimentos 
que sejam consentâneos com as necessidades 
socioeconómicas do país. A AMJ celebrou par-
cerias com universidades a fim de garantir con-
tinuidade de estudos em pós-graduações, mes-
trados e doutoramentos para os seus associados. 
Investimos também em palestras, presenciais e 
virtuais, em que identificamos personalidades 
de reputado mérito, nacionais e internacionais, 
com quem discutimos temas de interesse. 

Not. - A AMJ dá formação a pessoas externas 
às magistraturas?

CM - Introduzimos um curso de práticas 
forenses destinado a juízes, procuradores, ad-

vogados, técnicos jurídicos do IPAJ e estudan-
tes finalistas de Direito. O curso vai na quarta 
edição e tem por fito padronizar a compreensão 
técnica de matérias de interesse no domínio fo-
rense. A compreensão de disciplinas como Ética 
e Integridade, Direito Constitucional, Jurisdição 
Civil, Jurisdição Penal e Direito Judiciário é mi-
nistrada na componente prática por formado-
res com larga experiência profissional, servin-
do, inclusive, de preparação para quem se vai 
submeter a concursos de ingresso para as ma-
gistraturas ou para a Ordem dos Advogados de 
Moçambique. No fim deste mês (Abril), vamos 
lançar o curso na província de Nampula.

NOT. - Como se situa a AMJ na reforma le-
gal?

CM - A AMJ tem uma participação 
activa na reforma legal e promoção de al-
terações legislativas e regulamentares ne-
cessárias à melhoria do sistema de justiça, 
na defesa dos direitos dos cidadãos. Por-
tanto, é notório que a qualidade da pro-
dução legislativa nacional tem vindo a de-
cair. Por esta razão, a prossecução dos fins 
da AMJ passa hoje, em larga medida, por 
tentar influenciar, positiva e construtiva-
mente, os processos legislativos que te-
nham reflexos na conformação do sistema 
de justiça. Os estatutos conferem à AMJ o 
poder de consulta e promoção de valores 
legislativos nas mais diversas áreas, desde 
socioculturais, económicas e políticas. A 
perspectiva da associação, nas mais diver-
sas matérias, está a ser evidenciada com 
vista à adopção de um quadro legal justo 
e adequado à realidade de Moçambique. É 
desta forma que a AMJ é ouvida e participa 
activamente no quadro definidor de toda 

a legislação relativa à justiça e seus acto-
res. A AMJ coloca-se como um parceiro 
do Estado nos seus múltiplos organismos, 
prestando consultoria em matéria de pro-
dução de leis. 

Not. - E qual tem sido o papel da AMJ 
na defesa dos interesses socioprofissionais 
dos juízes, com vista à melhoria das suas 
condições de vida e das suas famílias?

CM - Por limitação constitucional, é 
vedado aos juízes o exercício de outras ac-
tividades, remuneradas ou não remune-
radas, com excepção, claro, da docência 
e actividades de criação artísticas, me-
diante autorização do Conselho Superior 
da Magistratura Judicial. É verdade que 
na sociedade materialista em que vive-
mos muito se exige do juiz, mercê do seu 
estatuto socioprofissional. Porém, está há 
muito demonstrado que o pacote remu-
neratório do juiz se encontra desfasado 
da realidade, não conseguindo atender 
sequer às mais básicas necessidades de 
vida. Não se pode, nunca, perder de vis-

ta que a dignificação do sistema judicial, 
a melhoria da sua qualidade e eficácia, 
dependem, em primeira linha, da defe-
sa dos direitos dos juízes. Vale, por isso, 
a assunção intransigente, frontal, ine-
quívoca, sem medo, de defesa de um es-
tatuto remuneratório dos juízes que seja 
compatível com a sua responsabilidade 
constitucional num Estado de Direito De-
mocrático. A AMJ tomou partido na dis-
cussão da Tabela Salarial Única, pedindo o 
respeito pela Constituição da República na 
parte que elabora sobre a independência 
estatutária dos órgãos de soberania. Mais, 
somos uma associação que assegura a ple-
na defesa dos direitos dos seus associados 
quando eles sejam postos em causa, quer 
por entidades terceiras quer pelos órgãos 
de administração do sistema de justiça. 
Lutaremos, sempre, junto do Governo e 
dos organismos nacionais e internacionais 
públicos, para a afirmação da indepen-
dência dos juízes no quadro dos poderes 
conferidos.

O juiz não é um cidadão 
comum, tem exigências e 
restrições que são distin-
tas das demais pessoas. Ele 
precisa de ser íntegro, não 
só para julgar, mas também 
para inspirar confiança a 
quem acorre aos seus ser-
viços. Aos juízes, muito 
mais do que aos outros ser-
vidores públicos, exige-
-se um comportamento na 
vida profissional e pessoal 
exemplar. Não pode o juiz 

usar o cargo para benefí-
cios pessoais, envolvendo-
-se em práticas desones-
tas, corruptas, parciais e 
indignas. Há uma especial 
obrigação de sujeição do 
juiz aos princípios deonto-
lógicos e de ética que regem 
a profissão. É aqui onde a 
AMJ se coloca na dianteira 
da defesa desses princípios 
e é intransigente quanto a 
comportamentos que po-
nham em causa a digni-

dade da função e a relação 
de confiança dos cidadãos 
para com a Administração 
da Justiça. Por isso, assumi-
mos, repristinando um tra-
balho realizado pelo Centro 
de Formação Jurídica e Ju-
diciária, o compromisso de 
promover junto do Conse-
lho Superior da Magistra-
tura Judicial a aprovação de 
um Código de Ética e Deon-
tologia do Juiz e, particular-
mente, investir na dissemi-

nação do seu conteúdo aos 
membros.

Not. - E como olha para 
a corrupção no país? 

CM - A corrupção é, 
infelizmente, um dos can-
cros que mais carcomem 
a sociedade moçambica-
na. Dados da Transparên-
cia Internacional de 2021 
colocam Moçambique na 
149.ª posição, num univer-
so de 180 países analisados. 
Nos países da lusofonia, 
Moçambique está nos últi-
mos lugares, ultrapassado 
apenas pela Guiné-Bissau 
(162.ª posição). Na África 
Subsahariana, situa-se no 
grupo de maiores retroces-
sos da região, ao lado da 
República do Congo, Ma-
lawi, Madagáscar, Libéria e 
Zâmbia. Instituições como 
o Centro de Integridade 
Pública (CIP), Centro para 
a Democracia e Desenvol-
vimento (CDD), Rede dos 
Direitos Humanos e outras 
organizações da sociedade 
civil têm divulgado casos 
de corrupção em todos os 
quadrantes da sociedade. 
Desde a corrupção do pro-
fessor, passando pela do 
agente da Migração, a so-
brefacturação no forneci-
mento de bens, serviços e 
obras públicas. Desta forma 
mina-se não só a possibili-
dade de crescimento e de-
senvolvimento socioeco-
nómico, como também se 

Expulsos por 
descredibilizar o sistema

CM - É por essa razão 
que, a par das reformas 
legais e institucionais, o 
Conselho Superior da Ma-
gistratura Judicial tem 
adoptado uma política de 
tolerância zero para juízes 
e oficiais de justiça en-
volvidos em casos de cor-
rupção. A lei pugna pela 
expulsão desses quadros e 
o Conselho age em confor-

midade. Só em 2021, seis 
juízes e oito oficiais de jus-
tiça foram expulsos, além 
de outros tantos terem 
sido sancionados com ou-
tras medidas disciplinares. 
Nesse ano, foram, ainda, 
apreciados 17 processos de 
inquérito, sendo oito con-
tra juízes e nove contra ofi-
ciais de justiça.

Not. - Esse cenário não 

é bom…
CM - É doloroso aplicar 

decisões de expulsão a co-
legas, mas a verdade pro-
cessual não pode, de modo 
nenhum, ser prejudicada 
por motivos venais. A cre-
dibilidade do sistema é um 
valor essencial para a afir-
mação do direito funda-
mental que os moçambica-
nos têm de acesso à justiça.

afecta gravemente a credi-
bilidade do país no concer-
to das nações.

Not. – E mais grave 
quando a corrupção atinge 
o sistema de justiça…

CM – Realmente, quan-
do a corrupção atinge o sis-
tema da administração da 
justiça, o quadro é muito 
mais grave. O político por-
tuguês Paulo Rangel disse 
uma vez: “Para a demo-
cracia e para a sociedade, 
é bem mais perigoso que se 
suspeite dos juízes do que 
dos políticos”. Impossível 
não concordar. Um político 
pode afectar uma decisão 
com mais ou menos impac-
to na sociedade. Mas uma 
sentença adulterada coloca 
em causa um valor com o 
qual a sociedade não pode 
passar: a ideia de que todos 
os cidadãos são iguais pe-
rante a lei. Não existe pior 
coisa que a suspeita de que 
alguém tenha sido absol-
vido ou condenado ou um 
crédito foi reconhecido ou 
negado porque o julgador 
agiu num interesse qual-
quer externo ao ideal da 
justiça. 

Not. - Portanto, é difícil 
aceitar um juiz corrupto…

CM - A sociedade resiste 
à ideia de políticos corrup-
tos, mas, definitivamente, 
não resiste à de juízes cor-
ruptos. A sociedade so-
brevive a políticos e outros 

Qualidade legislativa decaiu

servidores públicos corrup-
tos, mas sucumbe perante 
juízes corruptos. Há quem 
defende que a comunidade 
e a democracia são capazes 
de aguentar a percepção da 

corrupção na política, mas 
já não na justiça. A justiça 
é o último reduto de espe-
rança de um cidadão deses-
perado. Se ela falha, a quem 
o cidadão vai recorrer?

Não basta ter licenciatura…

Impõe-se segurança no tribunal
ditamos que ainda este ano 
teremos um quadro definidor 
desta matéria que a todos toca 
com alguma sensibilidade.

Not. - ...portanto, conti-
nuam sem protecção?

CM - A segurança dos juí-
zes é o elemento primordial 
para a garantia da indepen-
dência do poder judicial. Não 
se trata de privilégio ou prer-
rogativa da classe, mas de res-
ponsabilidade estatal para ha-
bilitar o juiz a julgar honesta e 
imparcialmente com base na 
lei e consciência, sem se deixar 
dominar por pressões externas 
ou influências e sem medo. 

A magistratura moçam-
bicana, infelizmente, regista 
casos em que a segurança dos 
juízes, por não ser garantida, 
deixou marcas negativas para 
os seus quadros. No dia 8 de 
Maio de 2014, o juiz Dinis Silica 
foi barbaramente assassinado 
quando se deslocava ao tribu-
nal. No dia 11 de Abril de 2016, 
o procurador Marcelino Vilan-
culos foi assassinado à porta da 
sua residência. São infindáveis 
os casos de juízes fisicamente 
agredidos, ameaçados de mor-

te ou que viram os tribunais 
onde trabalham invadidos. Por 
exemplo, no distrito de Mani-
ca, província do mesmo nome, 
desconhecidos invadiram, 
numa madrugada, o gabinete 
do juiz e subtraíram equipa-
mento de serviço e defecaram 
no local. A insegurança sobre 
os juízes não só afecta a vida, 
como também a integridade 
física e psíquica do magistrado 
e de seus familiares, com todas 
as consequências que podem 
advir, não para o homem juiz, 
mas para o próprio Estado, 
que terá um desempenho de-
sencontrado com a realidade 
que visa tutelar. Impõe-se, 
por isso, que o Estado aprove 
um estatuto securitário para 
os juízes e para os magistrados 
do Ministério Público, que es-
tabeleça mecanismos claros de 
segurança para os magistrados 
no local de trabalho, residência 
e locais externos. Mas também 
fixe rudimentos a reger a segu-
rança pessoal e deslocamento 
do magistrado, no uso de te-
lefone e outras ferramentas de 
comunicação e informação, 
incluindo de suas famílias.
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Carlos Mondlane
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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 tomar medicamentos. Mas atenção, 
é importante ficar em isolamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão, 

porque mesmo sem sintomas pode transmitir a doença a outras pessoas.

MUNÍCIPE FALA

Erosão dificulta
transitabilidade no Ferroviário
RESIDENTES do bairro Ferroviário, na cidade de Maputo, 
reclamam devido à degradação das vias de acesso, facto que 
condiciona a transitabilidade, sobretudo em dias de chuva.

Falando ao “Notícias”, alguns munícipes disseram que há 
residentes cujos muros de vedação tombaram por causa da fú-
ria das águas.

“Por falta de valas de drenagem, as águas das chuvas que 
partem da Avenida Julius Nyerere arrastam os solos, dificul-
tando a mobilidade de automobilistas e peões, sobretudo na 
via principal, a Avenida Cardeal Dom Alexandre, onde ficam 
estagnadas”, contou Elton Nhanquila, residente há 23 anos.

Leonardo Refisse, residente desde 2009, afirmou que a 
chuva tem causado muita destruição, pois, além de degradar 
as ruas, afecta as obras.

“Já se registou queda de muros de vedação em dias de chu-
va intensa. O pior é que há o risco de as próprias casas desaba-
rem se nada for feito”, alertou.

Alberto Mandlate, residente há 20 anos, referiu que um 
grupo de vizinhos arranjou entulhos para tapar os buracos 
causados pela passagem das águas, mas a erosão prevalece.

“Por isso, penso que a construção de uma estrada de betão 
e a abertura de valas de drenagem seriam a solução para o pro-
blema”, apontou Mandlate.

Por sua vez, Adelaide Rafael, residente há três décadas, in-
dicou que, devido à erosão, o bairro Ferroviário tem enfrenta-
do problemas de saneamento do meio.

“Alguns moradores colocam entulhos nas ruas, mas ou-
tros tapam os buracos abertos pelas águas com lixo, que causa 
imundície e aumenta o risco de eclosão de doenças como ma-
lária e diarreias”, comentou, apelando a quem de direito para 
intervir.

Elton Nhanquila

Alberto Mandlate

Leonardo Refisse

Adelaide Rafael
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CAUSADA PELA FÁBRICA MAEVA

Poluição “castiga” Matola A

“I
STO está demais” 
- reclamam os mo-
radores da Matola A, 
nas proximidades da 
fábrica de óleos Mae-

va, queixando-se da polui-

Maeva confirma
JOSÉ Chavana, consultor da 
Maeva, diz que para a implan-
tação de qualquer fábrica há 
requisitos exigidos, inclusive 
de impacto ambiental, pelo 
que não há possibilidade de 
se fazer um empreendimento 
dessa natureza sem nenhuma 
autorização. 

Chavana admite haver li-
bertação do cheiro, mas não 
confirma que cause problemas 
à saúde, vincando que a Mae-
va tem recebido visitas de di-
versas entidades estatais, com 
destaque para o Conselho Mu-
nicipal da Matola, com o objec-

tivo de fazer vistoria.
“O município tem vindo 

verificar o funcionamento das 
valas de drenagem e na fábri-
ca tudo está acautelado”, afir-
mou. 

Segundo Chavana, a Maeva 
está aberta a conversar com os 
moradores para perceber até 
que ponto a libertação do chei-
ro causa danos. 

“Se houve tentativa dos 
moradores de conversar con-
nosco, estes podem apresentar 
os protocolos dos documentos 
submetidos e nós daremos se-
guimento”, sublinhou.

DE acordo com a Direcção Provincial do Desenvolvi-
mento Territorial e Ambiente, as indústrias de produ-
ção, dependendo do ramo em que operam, libertam 
cheiros. Particularmente, a fábrica Maeva, por ser de 
refinaria de óleo e sabão, o cheiro é mais intenso em re-
lação à produção de outros bens do ramo alimentar.

“A Maeva liberta igualmente água, que é mais no-
tável em tempo chuvoso, porém importa referir que a 
região onde se encontra a fábrica tem um lençol freático 
cansado, pelo que com pouca chuva o solo fica inun-
dado”, explicou a directora provincial, Aida Sulemane, 
referindo-se à fábrica localizada na Avenida da União 
Africana.

Sulemane vincou que as inundações não são causa-
das somente pela água libertada pela fábrica, existe a 
que vem de outros pontos.

Segundo a directora, a Maeva está licenciada e en-
contra-se numa zona industrial. No entanto, na mesma 
região existem outros empreendimentos, como merca-
do e habitações.

“Houve falha ao juntar esses empreendimentos, de-
veria ter havido divisão das actividades económicas, in-
cluindo as habitações”, referiu.

Instalações
entre habitações

Melhorar o equipamento
A DIRECÇÃO Provincial do 
Desenvolvimento Territorial e 
Ambiente refere que o cheiro 
libertado pela Maeva constitui o 
principal problema ambiental. 
Portanto, a direcção recomen-
dou a fábrica a melhorar a sua 
tecnologia, de modo a ter uma 
produção ou refinaria de óleo e 

sabão limpa.
Deste modo, há necessida-

de de aquisição de equipamento 
modernizado que consiga redu-
zir a emissão dos cheiros.

A planta da refinaria, em 
particular, deve ser modernizada 
e deve haver formas de evacua-
ção da água.

ção ambiental provocada 
por esta empresa. Agasta-
dos com a situação, lamen-
tam o facto de as denúncias 
feitas a quem de direito não 
estarem a resultar. A fábrica 
continua a produzir e a liber-
tar gases tóxicos para a saúde 
de humanos.

“Basta! Estamos a morrer 
aos poucos. Pedimos socor-
ro!” - gritam a quem os pos-
sa não só ouvir, mas também 
agir com urgência.

Rebeca Zunguze diz que 
os gases, com cheiro nau-
seabundo e de certo modo 
tóxicos, deixam rastos, no-
meadamente poeiras que su-

jam as paredes das casas, os 
muros de vedação, as plan-
tas, etc.

“É um vapor que nos cau-
sa problemas respiratórios. 
Temos de tomar leite regu-

larmente para nos proteger 
das poeiras. Mas há famílias 
que não têm condições para 

comprar. Aí, os danos cor-
porais são elevados, pelo que 
a Maeva devia, pelo menos, 
disponibilizar produtos que 
auxiliem as pessoas mais 
vulneráveis a minimizarem 
a intoxicação respiratória”, 
opinou.

Zunguze diz que há mo-
mentos em que quando cho-
ve a fábrica liberta água que 
inunda as residências sem 
vedação consistente, além 
do barulho causado pelas 
máquinas.

Elisa Massingue, outra 
moradora da Matola A, diz 
que o bairro já organizou 
reuniões convocando a Mae-
va, mas esta, arrogantemen-
te, nunca se dignou fazer-se 
representar. Assim, gostaria 
de ver a intervenção de quem 
de direito para solucionar o 
problema. Na verdade, isto 
é uma morte certa, embora 

lenta. Esta fábrica deve ser 
removida daqui, segundo 
desejam os moradores.

“No início, o cheiro in-
comodava bastante e cau-
sava problemas tóxicos. No 
entanto, ao longo do tempo 

as pessoas foram-se acostu-
mando, de tal modo que já 
vivem com esta anormalida-

de”, acrescentou.
Benjamim Victorino re-

vela que se tivesse oportu-
nidade teria saído daquele 
bairro, pois quando o chei-
ro se espalha afecta não só 
o ambiente externo, mas 
também o interior das resi-
dências, além de se esten-
der para outros bairros, facto 
confirmado por Luís Fernan-
do, residente no bairro Tre-
vo.

“O cheiro, quando se es-
palha, chega ao nosso bair-
ro, apesar de a intensidade 
não ser a mesma, visto que 
quando passo de ‘chapa’ 
das proximidades da fábrica 
é mais forte  do que quando 
estou em casa”, indicou. 

Refira-se que a Mae-
va tem duas instalações no 
bairro da Matola A e os mo-
radores entrevistados estão 
localizados nas proximida-
des da Estrada Nacional n.o 
4, onde já havia residências 
antes da sua edificação. A 
primeira instalação está lo-
calizada na Avenida da União 

Africana, que também polui 
o ambiente. 

PARA perceber até que ponto 
a poluição causada pela Maeva 
pode ser danosa ao ambiente, o 
“Notícias” conversou com Moi-
sés Olímpio, educador ambien-
tal que fez um estudo de impacto 
causado pela fábrica da Avenida 
da União Africana em 2015.

O que o motivou a fazer o 
estudo foi o registo de incêndios 
na região de caniço que está por 
detrás da fábrica. 

Ao longo do estudo, Moisés 
Olímpio percebeu que o incên-
dio era causado por ácidos gra-
xos provenientes do processo de 
refinaria do óleo. No Verão, em 
que o caniçal se encontra seco, 
a libertação desses ácidos não 
dissolvidos em água causa in-
cêndios. 

“Esses ácidos, quando li-
bertados pela Maeva, concen-
tram-se no ambiente aquático 
ou no solo e criam uma cama-
da. No ambiente aquático, a 
camada serve de lençol e cria 
interferência no processo da 
fotossíntese, e isso faz com que 

Danos ao ambiente

os seres que vivem naquele lu-
gar tenham dificuldades de ob-
tenção do oxigénio”, começou 
por explicar. 

Continuando, disse que no 
solo os ácidos graxos empobre-
cem e criam dificuldades de re-
siliência do próprio ambiente, e 

isso significa que os microrga-
nismos que se encontram na-
quele ambiente vão sofrendo 
estiagem. 

“Ainda no processo de pro-
dução do óleo e sabão, há liber-
tação de um cheiro volátil no-
civo ao Homem, que é também 

afectado pela água, que quando 
transborda inunda as residên-
cias” explicou. 

Moisés Olímpio apresenta 
como solução a construção de 
um tanque séptico onde a Maeva 
passaria a depositar os resíduos 
para posterior reciclagem.

Fábrica Maeva

Rebeca Zunguze: “O cheiro é nauseabundo” 

Elisa Massingue: “A Maeva não compareceu à reunião organizada” 

Benjamim Victorino: “O cheiro afecta também o interior de casas”

José Chavana

Poluição da Maeva ao ambiente aquático
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A PÁGINA “Cidade de Maputo” passa, a 
partir de hoje, a designar-se “Região do 
Grande Maputo”. A introdução da nova 
designação coincide com a passagem dos 
96 anos da criação do jornal “Notícias”, a 
maior e a mais antiga publicação diária do 
país. A mudança visa fundamentalmente 
abarcar, em termos de cobertura jornalís-
tica, a também conhecida por Área Metro-
politana do Grande de Maputo, integrando, 

além das cidades de Maputo e Matola, os 
distritos de Boane e Marracuene.

A Região do Grande Maputo possui 
actualmente perto de três milhões de ha-
bitantes, cuja dinâmica de vida se inter-re-
laciona. Diariamente, milhares de pessoas 
que vivem em Boane, Matola ou Marra-
cuene têm o seu centro de actividades na 
cidade de Maputo e vice-versa. E nós não 
podemos fugir a esta dinâmica.  É toda esta 

amálgama que pretendemos retratar nesta 
página. A região ocupa também uma posi-
ção central em termos de infra-estruturas, 
actividade económica, educação, cultura 
e saúde. Nela concentram-se a maior par-
te dos serviços e sedes dos grandes grupos 
económicos e empresas públicas e priva-
das, justificando-se que todas estas ac-
tividades se reflictam num único espaço 
designado por Região do Grande Maputo.

NOTA

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

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  170/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Dezembro
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,98            4,06      4,02
  Botswana             Pula             5,38            5,49      5,44
  eSwatini             Lilangueni       3,98            4,06      4,02
  Mauricias            Rupia            1,47            1,50      1,49
  Zâmbia               Kwacha           3,55            3,62      3,58

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           557,61          568,73    563,17
  Malawi               Kwacha          78,13           79,69     78,91
  Tanzânia             Shilling        27,51           28,06     27,79
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,21           11,44     11,33
  Canada               Dolar           49,33           50,31     49,82
  China/Offshore       Renminbi         9,92           10,12     10,02
  China                Renminbi         9,92           10,12     10,02
  Dinamarca            Coroa            9,60            9,79      9,70
  Inglaterra           Libra           83,89           85,56     84,73
  Noruega              Coroa            6,94            7,08      7,01
  Suécia               Coroa            6,92            7,06      6,99
  Suíça                Franco          68,70           70,07     69,39
  União Europeia       Euro            71,37           72,80     72,09

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,2677500  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.771,20000
Venda..............  1.772,90000

                              Maputo,  06.12.2021
(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.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais) (Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC) BT em Carteira
Taxas BT em Carteira 

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro

Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond. Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo 6% 5%

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13,30%

47.958,27

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,29%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

136.893,00104.116,0018.951,00
13,35%

13.826,00

Valor Títulos Vendidos 47.958,27783,5111.620,10

Taxa Média Ponderada - 13,37% 13,40% 13,39%
Data última colocação 

Total / Média

22-nov-21 22-nov-21 22-nov-21

Data da última compra

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado 
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

14.236,78
Total / Média

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0,00 539,00 680,00 1.219,00

31 - 63 dias
11.090,44

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República 
de Moçambique, denominados em moeda nacional  e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do 
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de 
leilão aos operadores do mercado monetário.

Valor Títulos Comprados

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante
Único e do Prémio de Custo.

18,60%
5,30%
13,30%

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).

2.953,34

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador, 
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos 
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão, 
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

Taxa Média Ponderada

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight , 
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

5.243,26

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 131.649,74

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

1 - 91 dias 92 - 182 dias 183 - 364 dias

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
3 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 3.500,00 900,00 3.777,00 8.177,00

Overnight 470,00 13,25% Taxa Média Ponderada
Data última colocação 1-dez-21 1-dez-21 1-dez-21 1-dez-21

13,35% 13,38% 13,40% 13,38%

13,07% 13,14%
13,40% 13,39%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,37%

13,39%

13,29%
Data da última venda 1-dez-21 24-nov-21 9-nov-21 1-dez-21
Taxa Média Ponderada 13,29% 13,35%

6-nov-17 n.a. n.a. 6-nov-17

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

-

-

--

-
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%10.224,50

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 03 de Dezembro de 2021. 
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A 
COMPANHIA mi-
neira australiana 
Syrah Resources 
assinou a decisão 
final de investi-

mento para a construção de 

Syrha Resources investe
em central fotovoltaica

Balama terá uma central solar (Foto Reprodução) 

NO DISTRITO DE BALAMA

A EMPRESA Linhas Aéreas de 
Moçambique (LAM) garantiu 
estar a cumprir com as suas 
obrigações no que respeita ao 
cumprimento de seguro das 
suas aeronaves.
Fonte da direcção daquela 
empresa, explicou que o pa-
gamento de seguro dos aviões 
é feito pela LAM, SA por inter-
médio da Empresa Moçambi-

cana de Seguros, SARL, que 
canaliza os respectivos valores 
à firma internacional que co-
loca e gere o seguro nos mer-
cados da indústria da aviação.
A fonte reagia à informa-
ções que dão conta de que 
a empresa tem uma dívi-
da de seguro de aeronaves 
superior a 200 mil dólares 
norte-americanos.

“A LAM tem vindo a efectuar 
o pagamento regular de segu-
ro das aeronaves, sem recorr-
rer a empréstimos da EMOSE. 
Os valores de mora do seguro 
obedecem a uma periodicida-
de que está estabelecida con-
tratualmente entre a LAM e a 
firma internacional especia-
lizada no seguro das aerona-
ves”, disse.

Segundo a mesma fonte, a 
EMOSE, na qualidade de fir-
ma nacional especialista em 
seguros gerais, presta assis-
tência à LAM, que não inclui 
a concessão de valores finan-
ceiros, nem adiantamento de 
pagamentos.
“O seguro é um dos requisitos 
fundamentais para a opera-
ção da aeronave, sem o qual 

não é permitida a realização 
de um voo, por ser uma viola-
ção das regras de aviação civil 
nacionais e internacionais. As 
coberturas exigidas são sem-
pre cumpridas na totalidade 
e auditadas pelas nossas auto-
ridades e por organizações in-
ternacionais, incluindo o Sis-
tema de Gestão de Qualidade 
(ISO)”, frisou.

LAM descarta dívida com 
seguro de aeronaves

GESTORES de Recursos Hu-
manos (RH) de médias e gran-
des empresas da província de 
Tete, bem como os parceiros 
sociais, nomeadamente em-
pregadores e sindicatos, fo-
ram capacitados, há dias, em 
matérias sobre a legislação da 
protecção social, pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social 
(INSS).
A formação foi organizada pela 
Delegação Provincial do INSS 
em Tete e contou com mais de 
20 participantes, nomeada-
mente responsáveis que lidam 
com a componente de recur-
sos humanos em 17 empresas 
daquela província do centro 
do país, em representação das 
áreas da indústria extractiva, 
hotelaria e turismo, trans-
portes e comunicações, bem 
como do fomento agrícola e do 
agro-processamento, incluin-
do a indústria tabaqueira.
Tratou-se de uma acção visan-
do munir os participantes de 
ferramentas que os possibilite 
melhorar a interpretação le-

gal em matéria de segurança 
social, no quadro do Regu-
lamento da Segurança Social 
Obrigatória, aprovado pelo 
Conselho de Ministros, através 
do Decreto n.º 51/2017, de 9 de 
Outubro.
O evento serviu, igualmen-
te, para fazer uma análise ao 
Decreto n.º 29/2021, de 12 de 
Maio, que regula o perdão de 
multas e a redução de juros de 
mora à empresas devedoras ao 
sistema gerido pelo INSS, já a 
caminhar para o fim do prazo 
preconizado. 
Falando no acto da abertura, 
o director provincial da Justi-
ça e Trabalho em Tete, Sérgio 
Matule, considerou o semi-
nário, que durou um dia, de 
oportuno, tendo em conta os 
desafios que a globalização 
trouxe ao Sector da Segurança 
Social que, segundo ele, exige 
uma abordagem colectiva para 
enfrentá-los, tal como foi esta 
iniciativa do INSS. 
“Esta forma de gestão do sis-
tema, por parte do INSS, que 

per si é de natureza tripartida, 
tem trazido muitos ganhos que 
se têm traduzido na elevação 
da qualidade de prestação de 
serviços pela instituição, bem 
como na sua própria moderni-
zação”, disse.
O director apontou as facilida-
des introduzidas no pagamen-
to das contribuições ao sis-
tema, através de plataformas 
electrónicas, nomeadamente 
via M-Pesa, IZI, entre outras, 
que ajudam alguns trabalha-
dores com dificuldades em 
cumprir com as suas obriga-
ções para com o sistema,entre 
os quais os trabalhadores por 
conta própria.
Na ocasião, o Conselho Em-
presarial Provincial de Tete 
apelou ao INSS para  continuar 
com este modelo de trabalho, 
de forma a que, tanto a ins-
tituição, como os parceiros 
sociais, trabalhem de forma 
articulada e permanente, com 
vista a sanar algumas lacunas 
na aplicação da legislação so-
bre a segurança social.

INSS capacita gestores
de empresas em Tete

O FUNDO Monetário In-
ternacional (FMI) irá cortar 
as perspectivas de cresci-
mento económico mun-
dial para este ano e para 
2023, nas próximas previ-
sões, anunciou Kristalina 
Georgieva.
“Para a maioria dos paí-
ses, o crescimento ainda 
permanecerá em território 
positivo”, afirmou a direc-

tora-geral da instituição, 
numa conversa com Tino 
Cuellar, presidente do Car-
negie Endowment for In-
ternational Peasse, acres-
centando que o impacto da 
guerra na Ucrânia irá con-
tribuir para revisão em bai-
xa para 143 economias este 
ano, representando 86% 
do PIB mundial.
Segundo Kristalina Geor-

gieva, “a perspectiva eco-
nómica global é extraordi-
nariamente incerta e muito 
além do intervalo normal”.
“As consequências econó-
micas da guerra espalha-
ram-se rapidamente” para 
os vizinhos, atingindo mais 
duramente as pessoas mais 
vulneráveis do mundo”, 
disse.
Em Janeiro, o FMI cortou 

a previsão de crescimento 
da economia mundial para 
este ano em 0,5 pontos 
percentuais (pp.) para 
4,4%.
Segundo disse a institui-
ção na altura, a revisão 
reflecte o impacto das 
restrições de mobilidade, 
do encerramento de fron-
teiras e do efeito na saúde 
da propagação da variante 

Ómicron, com um peso 
diferenciado de país para 
país, mas que deverão 
condicionar o crescimento 
no primeiro trimestre des-
te ano.
Kristalina Georgieva ad-
mitiu também, que a in-
flacção deverá permanecer 
“elevada por mais tempo 
do que anteriormente es-
timado”.

FMI vai rever em baixa 
crescimento económico global

uma central solar de 11,25 
megawatts que vai alimen-
tar a sua mina de grafite 
no distrito de Balama, na 
província de Cabo Delgado. 
Actualmente, a mina é 

alimentada por um ge-
rador a diesel. Por isso, a 
construção da central so-
lar irá reduzir o consumo 
de diesel em 35 por cento.  
Segundo a Syrah Resour-

ces, o projecto irá “gerar 
um retorno atractivo de 
capital”, graças ao baixo 
custo inicial do capital e a 
poupança em diesel. Além 
disso, a central solar irá 

reduzir a quantidade de 
dióxido de carbono pro-
duzido no processo de mi-
neração em 12,5 por cento. 
O projecto está a ser im-
plementado em parceria 
com a Solar Century Afri-
ca Limited, com finan-
ciamento concedido pela 
CrossBoundary Energy. 
Espera-se que a central 
solar esteja operacio-
nal até Março de 2023. 
A mina a céu aberto da 
Syrah em Balama ocupa 
cerca de 106 quilómetros 
quadrados e é reportada 
como sendo detentora de 
uma das maiores reser-
vas de grafite do mundo. 
De acordo com a empre-
sa, a mina tem uma vida 
útil superior a 50 anos. 
A Syrah está também a de-
senvolver uma fábrica em 
Louisiana, nos Estados Uni-
dos, para processar a grafite 
em material de ânodo acti-
vo para utilização em bate-
rias de veículos eléctricos.  
Em Dezembro, a empresa 
assinou um acordo vincu-
lativo para o fornecimento 
de material de ânodo ac-
tivo ao prestigiado fabri-
cante de automóveis Tesla. 
Parte da produção da mina 
é enviada de Nacala para a 
China, que é um dos maio-
res produtores de material 
de ânodo activo utilizado 
em baterias de iões de lítio 
para automóveis eléctricos. 
(AIM)
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Uniões prematuras
devem ser denunciadas

RECOMENDA STELLA ZECA

A 
SECRETÁRIA de 
Estado, em Sofala, 
Stella Zeca, reco-
mendou há dias, 
na cidade da Beira, 

a toda  sociedade a denun-
ciar os casos de uniões pre-
maturas, afirmando que a 
solução deste problema pas-
sa necessariamente por um 
envolvimento colectivo.

“É importante que cada 
um de nós denuncie as 
uniões prematuras de modo 
que as raparigas visadas se 
sintam protegidas e acari-
nhadas. A sociedade civil, 
o Ministério Público, a Po-
lícia e todos nós temos de 
nos engajar a proteger qual-
quer pessoa em situação de 
vulnerabilidade e veja os 
seus direitos violados”, su-
blinhou durante uma mesa 
redonda promovida para o 
efeito na capital provincial 
de Sofala.

Reconheceu que mes-
mo na zona urbana ocorrem 
casos de uniões prematuras 
que não são denunciados. 

“Não é normal, mas é 
aquilo que está a acontecer“, 
acusou, reafirmando o seu 
apelo para que casos desta 
natureza sejam denunciados 
às autoridades para a devida 
responsabilização.

A governante recordou 

que todos devem repudiar as 
uniões prematuras porque o 
Governo promove a igual-
dade de género, a inclusão 
social e a protecção dos seg-
mentos mais vulneráveis da 
população, entre os quais as 
raparigas se inserem.

Para tal, exigiu a proac-
tividade para o alcance dos 
objectivos pretendidos, 
tendo em conta que grande 
número de raparigas é obri-
gada a contrair matrimó-
nios, comprometendo o seu 
futuro.

Deplorou que as uniões 
prematuras sejam consi-
deradas fontes de sobrevi-
vência e saudou o empenho 
das autoridades comunitá-
rias na denuncia de alguns 
prevaricadores e na prote-
ção das vítimas.

Como representante de 
Estado, Stella Zeca mani-
festou a sua total abertura, 
assumindo a  responsabili-
dade de agir contra este mal 
que viola de forma flagrante 
os direitos fundamentais dos 
cidadãos.

Liderança comunitária chamada a assumir papel activo

Porta de entrada para a pobreza
A DIRECTORA executiva do 
Fórum da Sociedade Civil para 
os Direitos da criança, Benilde 
Nhalivilo, defendeu na ocasião 
que a Lei de Prevenção e Com-

bate às Uniões Prematuras é 
imensurável, porque pode, por 
si só,  definir a vida de todos, 
particularmente de raparigas e 
rapazes.

Impõe-se diálogo 
institucional

PARA o director executivo da Rede de Protec-
ção da Criança, Filipe Boca, tal movimento en-
quadra-se nos esforços do país para fazer frente 
à violência baseada no género, influenciando a 
implementação efectiva da Lei, incluindo o em-
poderamento da rapariga.

Referiu que a luta contra a violência do géne-
ro, combate e prevenção das uniões prematuras 
necessitam de um diálogo institucional, visando 
a plena implementação das normas que advogam 
o aspecto dos direitos humanos, particularmente 
das mulheres e raparigas, numa execução articu-
lada pela parte das autoridades a todos os níveis.

“Por isso, a sociedade civil está ciente de que 
a erradicação da violência baseada no género só 
poderá ser possível com a conjugação de esforços 
entre o Governo, a Sociedade Civil, parceiros de 
cooperação, sector privado e outras forças vivas 
da sociedade”, sublinhou. 

Numa iniciativa que conta com financia-
mento da União Europeia em valores não re-
velados, Boca destacou terem sido já levadas a 
cabo na cidade da Beira actividades de forma-
ção de activistas, capacitação dos provedores 
de serviços, campanhas de advocacia e sensi-
bilização. 

Também foram rastreados e identificados 
casos de uniões prematuras, constatando-se 
que 49.4 por cento das raparigas são obrigadas 
a ter uma vida conjugal antes dos 18 anos e 18.8 
por cento são forçadas a fazê-lo antes dos 15 
anos.

“As uniões prematuras constituem uma 
grave violação dos Direitos Humanos. Consti-
tuem um sério impedimento ao desenvolvimen-
to das crianças, particularmente de raparigas, 
bem como da sociedade, em geral”, avaliou.

Precisou que os casamen-
tos prematuros tornam-se 
mais graves quando as rapa-
rigas afectadas estão fora da 
escola e ficam sem acesso a vá-
rios recursos, como hospitala-
res.

“As uniões prematuras são 
assim porta de entrada para a 
pobreza, fome e desnutrição”, 
destacou.

Advertiu que quanto me-
nor de idade for a mãe, maior é 

a probabilidade de ela ter uma 
criança com problemas de nu-
trição.

Recordou que estas uniões 
resultam em gravidezes pre-
coces que provocam  fístulas, 
morte materna infantil e com-
plicações de parto evitáveis se 
medidas forem tomadas com 
antecedência.

Nhalivilo chamou atenção 
para que todos sejam intole-
rantes às uniões prematuras, 

defendendo uma penalização 
máxima aos perpetradores 
deste tipo de crime, numa luta 
que envolve várias dimensões, 
nomeadamente a prevenção, 
penalização e a mitigação deste 
problema.

Pediu às lideranças comu-
nitárias para uma implemen-
tação efectiva dessas medidas 
nesta cidade onde a ocorrência 
de uniões prematuras é preo-
cupante.

Uniões prematuras preocupam a sociedade

...e minam o futuro das crianças

Secretária de Estado em Sofala
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MOÇAMBIQUE prepara-se 
para realizar novo Inquérito 
Integrado à Força de Trabalho 
(IFTRAB), cujos indicadores 
apoiarão o sector na tomada 
de decisões sobre a formula-
ção de políticas de emprego e 
na monitoria do desempenho 
económico.

Técnicos de Estatística de 
níveis central e provincial do 
Ministério do Trabalho e Segu-
rança Social (MITSS) iniciaram 
semana finda uma formação 
em preparação do inquérito, 
na província de Maputo.

A capacitação, de duas se-
manas, pretende dotar os pro-
fissionais de conhecimentos 
sobre recolha regular de dados 
sobre a situação do mercado 
de trabalho.

O inquérito fornecerá 
informações, por exemplo, 
sobre o número de pessoas 
classificadas de acordo com 
seu estatuto no emprego, as 
características da força de tra-
balho que, por sua vez, inclui 
pessoas empregadas, desem-
pregadas e a extensão da su-
butilização da força de traba-

lho.
O estudo vai analisar a 

contribuição dos trabalha-
dores do sector informal; a 
protecção social e o bem-es-
tar das pessoas empregadas, 
incluindo o ambiente labo-
ral; a extensão do trabalho 
infantil e seus efeitos no de-
senvolvimento das crianças; 
o envolvimento de pessoas 
com deficiência, trabalhado-
res migrantes, entre outros 
aspectos.

Falando na abertura da ca-
pacitação, a directora nacional 

de Observação do Mercado do 
Trabalho, Assa Guambe, disse 
que as estatísticas do trabalho 
são importantes na medição 
do crescimento e desenvol-
vimento socioeconómico do 
país.

A Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) exortou, em 2020, aos 
Estados-membros a realiza-
rem de pelo menos um inqué-
rito abrangente à força do tra-
balho a cada dois anos.

Apesar dos progressos 
registados na região aus-

tral, Moçambique apresenta 
atraso quanto ao desenvol-
vimento de indicadores de 
análise de mercado de tra-
balho em comparação com 
os restantes Estados-mem-
bros. 

O último Inquérito Inte-
grado à Força do Trabalho foi 
realizado há mais de 15 anos 
e forneceu ao Governo dados 
sobre o nível de emprego da 
população com mais de sete 
anos de idade, bem como as 
características da população 
economicamente activa. 

JOANA MACIE

A 
ESPOSA do Presiden-
te da República, Isau-
ra Nyusi, exortou ao 
reforço da união, vigi-
lância e solidariedade, 

a partir das famílias, bairros e 
comunidades, para se vencer a 
luta contra a violência basea-
da no género, enraizada nas 
comunidades africanas e em 
Moçambique, em particular.

Isaura Nyusi, que ladeava o 
Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, na sua visita de Esta-
do ao Botswana, fez esta afir-
mação após ter acompanhado 
o testemunho de mulheres 
daquele país sobreviventes à 
violência baseada no género, 
num encontro organizado em 
Gaberone pela esposa do Pre-
sidente do Botswana, Neo Jane 
Masisi.

A esposa do Presidente da 
República disse que, após os 
depoimentos, ficou mais cla-
ro ainda que a violência é um 
mal que continua presente 
nos nossos países e continua a 
prejudicar em particular mu-
lheres e crianças. 

“Fiquei chocada e esta-
mos todos convictos de que 
este tipo de caso que acabá-
mos de testemunhar acontece 
em muitas famílias. Por isso, o 
meu apelo é que nos devemos 
unir contra este mal”, pediu 
Isaura Nyusi.

No mesmo encontro, 
fez saber que em Moçambi-
que a emancipação da mu-
lher é prioridade desde a luta 
de libertação e o ponto mais 
expressivo foi a criação da 
Organização da Mulher Mo-
çambicana (OMM), em 1973, 

O HOSPITAL Central de Maputo 
(HCM) formou nos últimos cinco anos 
cerca de 240 médicos especialistas, 
estando actualmente 323 em especia-
lização, num total de 27 programas de 
formação. 

A directora científica e pedagó-
gica do HCM, Cesaltina Lorenzoni, 
partilhou estes dados no arranque, há 
dias, de mais um curso de integração 
de médicos residentes que se irão es-
pecializar em anatomia patológica, 
anestesia e reanimação, cirurgia geral, 
cirurgia oromaxilofacial, emergências 
médicas, ginecologia e obstetrícia, 
hemato-oncologia, medicina interna, 
medicina legal e seguros, medicina fí-
sica e reabilitação, medicina familiar e 

comunitária, neurocirurgia, otorrino-
laringologia, oftalmologia, pediatria, 
psiquiatria, radiologia e imagiologia.  

Explicou que a formação tem 
como objectivo proporcionar aos no-
vos médicos residentes conhecimen-
tos básicos, ferramentas e competên-
cias necessárias para a sua integração 
no programa de formação médica es-
pecializada.

“O curso vai até 29 de Abril, com 
uma carga horária de quatro horas por 
dia. Temos 52 novos participantes de 
17 programas de formação médica es-
pecializada”, disse Lorenzoni. 

Avançou que, além destes 52 for-
mandos, estão como convidadas 
outras instituições onde decorrem 

programas de formação médica espe-
cializada de Maputo, Beira, Quelima-
ne e Tete. 

Durante a iniciação, serão abor-
dados temas como princípios éticos, 
deontológicos e de legislação; regu-
lamento da residência médica e de 
questões ligadas à carreira profissio-
nal. Aprenderão ainda sobre princí-
pios de prevenção e controlo de infec-
ções, de qualidade, de humanização 
e como codificar as doenças, fazer a 
certificação dos óbitos, assim como 
serão dotados de conhecimentos so-
bre investigação científica, suporte 
básico e avançado de vida e técnicas 
de cirurgia básicas.

“Como resultado, espera-se que 

os participantes adquiram ferramen-
tas e metodologias que vão apoiar no 
desenvolvimento da residência mé-
dica e que estejam familiarizados com 
aspectos legais, éticos e deontológi-
cos, humanização e comunicação, 
que são áreas transversais, mas muito 
importantes para a vida do médico”, 
disse. 

Na ocasião, a directora científica 
e pedagógica fez perceber que o HCM 
é um hospital quaternário de nível de 
referência nacional, por isso apelou 
aos formandos para que assimilem os 
conteúdos e os tornem prática no seu 
dia a dia, pois, como disse, o HCM é o 
último recurso do cidadão para ter os 
cuidados de saúde.

O GOVERNO moçambicano está a mobilizar 30 
milhões de dólares americanos para as obras de 
asfaltagem de 35 quilómetros da estrada 104, 
entre o distrito de Malema, na província de 
Nampula, e Cuamba, no Niassa.

Neste momento, decorrem negociações 
entre o Executivo e a União Europeia, com vis-
ta à alocação do fundo. O ministro das Obras 
Públicas Habitação e Recursos Hídricos, Car-
los Mesquita, que revelou o facto na visita de 
trabalho que realizou à província de Nampula, 
explicou que as obras deverão compreender 
igualmente algumas intervenções em infra-
-estruturas hidráulicas, como aquedutos e 
pontecas.

Mesquita falava a jornalistas após inteirar-se 
das obras de asfaltagem da estrada que parte da 
vila-sede de Malema para o povoado de Canhu-
nha, um troço de 10 quilómetros, que se encon-
tram em avançado estágio de execução, espe-

rando-se que sejam concluídas em Junho.    
A conclusão das obras sofreu vários adia-

mentos, entre outros motivos devido à suspen-
são da primeira empresa de construção civil, a 
Gabriel Couto, por incumprimento dos prazos. 
Depois da suspensão da empresa, o Governo 
contratou a Jic para a retoma da asfaltagem, no 
mês de Janeiro de 2021, sendo que a finalização 
e entrega ao Executivo deviam ter acontecido 
em Agosto daquele ano, mas o novo empreiteiro 
também não conseguiu honrar os prazos acor-
dados.

A asfaltagem dos 10 quilómetros é finan-
ciada pelo Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) e pelo Governo no montante de 482 mi-
lhões de meticais. 

O ministro disse acreditar que as obras terão 
a qualidade desejada, uma vez que, no terreno, 
foram dadas algumas garantias pelo fiscal e pelo 
empreiteiro.

BASEADA NO GÉNERO

Primeira-dama pede união
na luta contra a violência

Isaura Nyusi ladeada pela esposa do Presidente do Botswana, Neo Jane Masisi

que a participação de ambos 
nos vários sectores é funda-
mental para a construção de 
uma sociedade igualitária. 

“Nesse contexto, Mo-
çambique aprovou a política 
de género e estratégias, cuja 
implementação é através de 
leis que protegem a mulher e 
rapariga”, disse, salientando 
que o país tem ainda planos 
nacionais para o avanço da 
mulher.

Segundo a esposa do Pre-
sidente da República, estes 
instrumentos têm trazido re-
sultados palpáveis, que se tra-
duzem na participação activa 
da mulher nas áreas económi-
ca, cultural, social e desporti-
va.

Na saúde, Isaura Nyusi 
destacou o aumento de partos 
institucionais, de mulheres 
que procuram o rastreio do 
cancro da mama e do útero e 
serviços de planeamento fa-
miliar, enquanto na área da 
educação o país registou, até 
ao momento, aumento de 49 
por cento do acesso à educa-
ção das raparigas no ensino 
primário. 

Disse que, graças à po-
lítica do emponderamento 
feminino abraçada pelo Go-
verno, hoje o país tem mu-
lheres bem-sucedidas em 
diversas áreas outrora consi-
deradas masculinas. “Hoje é 
inquestionável a participação 
activa da mulher em todas as 
esferas, embora tenhamos a 
consciência de que ainda há 
muito por fazer para que a 
mulher tenha acesso a ser-
viços básicos”, finalizou a 
esposa do Presidente da Re-
pública.

dois anos antes da proclama-
ção da independência nacio-
nal, como forma de maximizar 

esta emancipação.
Com a independência na-

cional, explica Isaura Nyusi, 

o país assumiu que homens e 
mulheres possuem direitos e 
oportunidades iguais, sendo 

ESTRADA MALEMA-CUAMBA

Governo mobiliza
30 milhões USD

Carlos Mesquita recebe explicações sobre a asfaltagem da estrada Malema-Cuamba

EM SEIS PROVÍNCIAS

Vítimas de desastres 
naturais recebem 
“kits” de irrigação

CERCA de 40 mil famílias das 
províncias de Sofala, Manica, 
Zambézia, Tete, Nampula e 
Cabo Delgado, vítimas de de-
sastres naturais que assolaram 
o país nos últimos anos, vão 
receber, em breve, “kits” de 
irrigação gota-a-gota e insu-
mos agrícolas, no âmbito da 
reconstrução.

A iniciativa foi lança-
da semana finda no distrito 
de Nhamatanda, em Sofala, 
numa cerimónia que contou 
com a presença do governa-
dor desta província, Louren-
ço Bulha.

Na ocasião, o director do 
Gabinete de Reconstrução 
Pós-Ciclones (GREPOC), Luís 
Mandlate, revelou que se tra-
ta de um programa financiado 
pelo Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD), orça-
do em 46 milhões de dólares, 
o qual visa, essencialmente, 
ajudar as famílias produtoras 
chefiadas por mulheres.

Mandlate fez saber que, 

numa primeira fase, as seis 
províncias vão receber 688 
sistemas de irrigação, com os 
quais se espera que as famílias 
melhorem a produção e ren-
da.

No caso da província de 
Sofala, foram entregues no 
lançamento da iniciativa 115 
“kits”. Mandlate explicou que 
o projecto se enquadra numa 
das principais componen-
tes para a reconstrução pós-
-ciclones, concretamente a 
melhoria da produtividade e 
resiliência agrícola, por meio 
da assistência aos produto-
res com “kits” de irrigação, 
sementes, fertilizantes, pes-
ticidas e instrumentos para a 
agricultura e pecuária.

Recordou que a província 
de Sofala foi a mais afectada 
pelo ciclone Idai, com cerca de 
60 por cento do total das per-
das e danos causados por esta 
tempestade.

“No entanto, mais de 17 
mil famílias foram de imediato 

reassentadas em 29 diferentes 
centros de acomodação”, ava-
liou Luís Mandlate. Revelou 
ainda que cerca de 400 produ-
tores da região de Metuchira, 
no distrito de Nhamatanda, 
tiveram treinamento em ma-
térias de agricultura resiliente 
ao clima.

O treinamento foi pos-
teriormente replicado nos 
bairros de reassentamento de 
Nkura e Ndeja, ainda no dis-
trito de Nhamatanda.

O governador de Sofala, 
Lourenço Bulha, louvou a ini-
ciativa e defendeu que a en-
trega dos apoios vai melhorar a 
renda das comunidades, atra-
vés do aumento da produção 
nos campos de cultivo. 

“Para a materialização 
deste desiderato, apelamos 
aos beneficiários para o uso 
responsável dos sistemas, ga-
rantindo a sua conservação 
e manutenção adequada dos 
equipamentos”, recomendou 
o governante.

Lourenço Bulha na entrega dos “kits”

Mais de 320 médicos 
em especialização no HCM

Em preparação inquérito 
sobre força de trabalho

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O
S vendedores do 
mercado informal 
dos Bombeiros, que 
haviam invadido os 
passeios da rua Bar-

nabé, foram retirados, e os 
transeuntes já podem passar 
livremente pela zona.

O chefe das Operações 
na Polícia Municipal e Fisca-
lização, Adelino Fernando, 
que havia realizado antes um 
trabalho de sensibilização, 

refere que a retirada decor-
reu num ambiente tranquilo. 
Os vendedores obedeceram, 
mas foi preciso montar, no 
local, agentes da corporação 
para manter a ordem e dis-
suadir qualquer tentativa de 
retorno.

Adelino Fernando disse 
que a acção decorreu à luz do 
Código de Postura Municipal 
que, no caso vertente, preco-
niza a organização do sector 

informal e resgate da estética 
da urbe.

Questionado sobre o pró-
ximo passo, a fonte garantiu 
que se a situação for contro-
lada naquela zona, activida-
des do género poderão ser 
levadas a cabo noutros locais, 
como na zona do Sipal e nos 
mercados Novo e Central. 

A cidade de Nampula 
conta com muitos mercados, 
alguns dos quais construídos 

recentemente, mas a maioria 
encontra-se abandonada. Os 
vendedores preferem os pas-
seios das ruas e avenidas do 
centro da cidade, alegada-
mente que é onde o negócio 
tem lucro.

Os mercados 25 de Ju-
nho, no bairro de Muhala-Ex-
pansão, Muthitha, em Muata-
la, e o Mpavara, no bairro de 
Namicopo, contam-se entre 
os abandonados.

Vendedores 
retirados dos passeios 
da rua Barnabé

Assim se apresentam os passeios da rua Barnabé, na zona dos Bombeiros, depois da operação da Polícia Municipal e Fiscalização
OS cristãos de Nampula são chamados a viver 
com Jesus no coração, praticando o bem e cul-
tivando os valores da paz, verdade e do amor. O 
Arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saure, que 
falava sábado na Catedral da Nossa Senhora de 
Fátima, na missa de vigília pascal, disse que a 
maior pobreza do homem é a falta de Deus no 
seu coração, indicando que com ele, tudo se re-
solve sem dificuldades, pois é o caminho, a ver-
dade e a vida.

O chefe da Igreja Católica em Nampula indi-
cou que o cristão deve ter a convicção de fé e ser 
forte para não cair em desânimo, pois são bap-
tizados, acolheram Jesus Cristo no seu coração, 
mas estão desviados porque “perdemos o hábito 

de ser o sal da terra”.
Entretanto, ontem, na missa de Domingo da 

Ressurreição, o Padre Eurico, pároco da Cate-
dral, referiu-se, entre outros, a alguns aspectos 
inquietantes da globalização económica, polí-
tica e social, indicando, por exemplo, que com 
recurso às tecnologias de informação e comuni-
cação, são veiculadas mensagens que distorcem 
a verdade cristã.

Segundo o pároco, o cristão deve viver uma 
vida responsável e de esperança. Deve viver, 
guiando-se pela mensagem do anúncio, no seu 
quotidiano, denunciando e repudiando o mal, 
reflectir sobre o que escraviza o Homem e conti-
nuar com as verdades pascais.

Cristãos instados a viver 
com Jesus no coração

Baptismos e missas assinalaram a vigília pascal e Domingo da Ressurreição em Nampula

OS horticultores da zona verde da cidade 
de Nampula que perderam as suas cultu-
ras, na sequência do ciclone “Gombe”, 
estão a beneficiar do apoio do município 
em insumos agrícolas e material de tra-
balho, no âmbito da implementação do 
“Programa de Revitalização das Zonas 
Verdes-Nampula” (PROVERDE).

Dados indicam que 90 por cento das 
terras cultivadas pelos pequenos pro-

dutores e associações na zona verde da 
cidade de Nampula foram devastadas 
pelos ciclones “Ana” e “Gombe”. O 
município decidiu apoiar os produtores 
em insumos agrícolas e equipamento de 
trabalho, nomeadamente sementes de 
milho, cenoura, cebola, alface, pepino, 
feijões, couve, lavouras e pulverizado-
res, avaliados em mais de 300 mil me-
ticais. 

Os beneficiários são  pequenos pro-
dutores de hortícolas e 23 associações. O 
director das Zonas Verdes, Reis Chande 
Mamudo, afirmou que esforços estão a 
ser empreendidos com vista a assegu-
rar que todos os horticultores da cintura 
verde de Nampula que perderam diver-
sos produtos nas suas machambas te-
nham insumos agrícolas para o reinício 
da actividade produtiva.

Município revitaliza zona verde

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal, 
correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos 
dos executados, para no prazo de dez dias, posterior àquele dos 
éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo 
produto dos bens penhorados sobre que tenham garantia real, 
nos termos do disposto no artigo 864, do Código de Processo 
Civil, nos Autos de Execução Ordinária nº 258/20-A, em que 
é exequente BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA e executados: LHS - WALLA’S TRANSPORTE, EI; LIACATE 
HANIFO SULEIMANE, CATIJA GIVRAGY VALY REMUTULA, 
todos residentes no Bairro da Matola, quarteirão “G”, casa nº 52, 
cidade da Matola e NASMA SULEMANE MUSSA CAPURCHANDE, 
com sede no Bairro da Matola “G”, quarteirão nº 1, casa nº 52, 
cidade da Matola, sobre os seguintes bens:

Verba nº 1
Um fogão de seis bocas mistas, com forno 
à gás, funcional, em bom estado, de cor 
cinzenta, avaliado em 15 000,00MT;

Verba nº 2
Um fogão de quatro bocas, em estado 
funcional, de cor cinzenta, avaliado em 2 
000,00MT;

Verba nº 3
Um congelador de 570 litros, da marca 
Kic, de cor branca, em bom estado de 
conservação e funcional, avaliado em 25 
000,00MT;

Verba nº 4
Um congelado da marca Depoint, de 
cor branca, em estado razoável de 
conservação e funcional, avaliado em 9 
000,00MT;

Verba nº 5
Uma botija de 11kg, de cor creme, da 
Galp, em bom estado, avaliada em 1 
500,00MT;

Verba nº 6
Uma geleira de duas portas, da marca 
Eurodine, de 75 litros, de cor branca, em 
bom estado de conservação, avaliada em 
17 000,00MT;

Verba nº 7
Um jogo de sofás de seis lugares, de cor 
castanho, em estado razoável, avaliado 
em 15 000,00MT;

Verba nº 8
Um televisor plasma, da marca Samsung, 
de cor preta, em bom estado, LCD de 52 
polegadas, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 9
Um aparelho playstation 3, de cor 
preta, em bom estado de conservação, 
funcional, avaliada em 5 000,00MT;

Verba nº 10
Um DVD da marca Sonny, de cor preta, 
funcional, em bom estado de conservação, 
avaliado em 1 000,00MT;

Verba nº 11
Três cômodas de cor preta e branco, 
com quatro gavetas, em bom estado de 
conservação, avaliado em 15 000,00MT;

Verba nº 12
Uma impressora da marca Lex Mark, de 
cor preta, funcional, em bom estado de 
conservação, avaliada em 2 000,00MT;

Verba nº 13
Um televisor plasma LCD, da marca 
Samsung, de 32 polegadas, em bom 
estado de conservação, avaliado em 5 
000,00MT;

Verba nº 14
Duas malas de madeira, em bom estado 
de conservação bordadas, avaliadas em 
5 000,00MT;

Verba nº 15
Um jogo de mesa de jantar, constituído 
por uma mesa redonda e quatro cadeiras, 
em bom estado de conservação, avaliado 
em 6 000,00MT;

Verba nº 16
Uma mesinha de vidro para TV, de cor 
preta, em bom estado de conservação, 
avaliada em 2 000,00MT;

Verba nº 17
Uma mala de madeira bordada, em bom 
estado de conservação, avaliada em 4 
000,00MT;

Verba nº 18
Dois aparelhos de ar-condicionado, da 
marca Yonan, um de 9 000BTU, outro de 
18 000BTU, ambos em bom estado de 
conservação, avaliados em 15 000,00MT.

Verba nº 19
Um sofá-cama, de cor cinza e azul, em 
bom estado de conservação, avaliado em 
2 000,00MT;

Verba nº 20
Um microondas, de cor cinza, da marca 
Samsung, digital, funcional e em bom 
estado, avaliado em 3 500,00MT.

Maputo, aos quatro dias do mês de Abril 
do ano dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
3347

A 
FRELIMO juntou-se 
ontem aos cristãos 
para cantar alegre-
mente pela festa divi-
na alusiva ao domingo 

da Páscoa, dia que assinalou a 
vitória de Jesus Cristo sobre a 
morte sendo por isso redentor 
e salvador da humanidade, se-
gundo a visão cristã. 

Numa mensagem enviada à 
nossa Redação, o partido con-
sidera a Igreja de Cristo e a Fé 
seus parceiros no fazer bem ao 
próximo, na construção de um 
Moçambique risonho e prós-
pero para todos os cidadãos 
na edificação de valores mo-
rais, de cidadania e cívicos que 
proporcionem um convívio 
pacífico e harmonioso entre as 
pessoas.

Na sua mensagem, a Freli-
mo reconhece o quão marcan-
tes e sábias foram as palavras de 
Jesus Cristo quando afirmou: “a 
Paz esteja convosco” ou noutra 
passagem: “Deixo-vos a Paz, 
dou-vos a minha Paz”, pala-
vras através das quais exorta-
va a humanidade para que se 
afastasse do mal, das guerras e 
estivesse liso da violência.

A Frelimo louva os cristãos 
pela sua entrega incondicio-
nal, transformada em apoio 
em víveres, consubstanciado 
em terapia àqueles irmãos que, 
no norte de Cabo Delgado, são 
martirizados pelos terroristas.

“Enfrentamos uma época 
chuvosa repleta de intempé-
ries que horrorizam aos nossos 

Frelimo saúda cristãos
por ocasião da Páscoa

Páscoa feliz é a mensagem que a Frelimo endereçou a todos cristãos pela ressurreição de Cristo

DIRECTOR-GERAL DO STAE

Lançado concurso público 
para substituição de Naife
SERÁ lançado, ainda esta se-
mana, um concurso público 
para a selecção do novo direc-
tor-geral do Secretariado Téc-
nico de Administração Eleito-
ral (STAE), em substituição de 
Felisberto Naife, que submeteu 
à Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) o pedido de demis-
são do cargo.

Enquanto se prepara a do-
cumentação do concurso, o 
STAE continua a funcionar 
normalmente, dirigido por 
dois directores-gerais adjun-
tos, em representação dos 
partidos políticos com mais as-
sentos na Assembleia da Repú-

blica, nomeadamente, Frelimo 
e Renamo.

Felisberto Naife dirigiu 
o órgão durante cerca de 15 
anos e, a sua demissão acon-
tece numa altura em que o país 
prepara a realização das sextas 
eleições autárquicas convo-
cadas para o dia 11 de Outubro 
de 2023, cujo calendário já foi 
aprovado pela CNE.

Deste calendário há a assi-
nalar a constituição e instala-
ção dos órgãos de apoio à CNE, 
designadamente, as Comissões 
Provinciais de Eleições (CPE) e 
do STAE nos distritos munici-
pais, acto que deve acontecer 

até 60 dias, contados a partir da 
data da marcação das eleições.

A instalação das Comis-
sões Distritais e da Cidade deve 
ocorrer até 30 dias após a to-
mada de posse dos membros 
das CPE e, segundo a lei, tem 
de ser feito com a integração, 
a todos os níveis, dos membros 
dos partidos políticos com as-
sento no Parlamento.

Espera-se, durante os pró-
ximos dias, que o Conselho de 
Ministros anuncie o período de 
realização do recenseamento 
eleitoral, o que fica depen-
dente da apresentação de uma 
proposta pela CNE.

As projecções serão feitas 
com base nos indicadores do 
censo geral da população e ha-
bitação de 2017 e, para o efeito, 
decorrem trabalhos de coorde-
nação com o Instituto Nacional 
de Estatística.

Dados preliminares indi-
cam que as sextas eleições au-
tárquicas estão orçadas em 9,7 
mil milhões de meticais, dos 
quais 3,2 mil milhões a serem 
gastos ainda este ano em actos 
preparatórios do escrutínio e 
6,5 mil milhões serão aplicados 
na fase derradeira do processo, 
incluindo votação e a procla-
mação dos resultados.

Mais um imóvel devolvido
à Renamo em Nampula

concidadãos. É tempo de todos 
reunirmos esforços e esten-
dermos a nossa mão solidária 
para o alívio dos que mais ne-
cessitam do nosso auxílio. A 
Igreja e os cristãos têm feito o 
melhor de si neste aspecto”, 
lê-se na mensagem do partido, 
que prossegue considerando 
que a construção de uma nação 
robusta e moralizada exige dos 
seus construtores uma elevada 
educação escolar, moral auxi-
liadora e piedosa, num traba-
lho sempre crescente.

Por isso, a Frelimo exorta à 
sociedade, as famílias e as de-
nominações religiosas a inten-
sificarem a ilustração escolar e 
a educação moral e cívica para 
que a juventude responda às 
exigências da nação moçam-
bicana.

Nesta Páscoa, a Frelimo 
é pela paz, não apenas em 
Moçambique, mas no mun-
do inteiro. Segundo defende 
na nota, não é divino o que 
acontece às crianças, idosos, 
mulheres e a toda a população 

vulnerável e indefesa em zonas 
de conflitos armados, quer seja 
em África, Europa, Ásia, Aus-
trália ou nas Américas. 

“Neste domingo da res-
surreição, oiçamos a voz que 
nos lembra que a paz é um 
bem precioso e dourado do 
qual não nos devemos disso-
ciar. O perdão é um acto de 
alto sentido de humanismo”, 
considera a Frelimo e deseja 
às famílias cristãs, Governo e 
a todos moçambicanos uma 
feliz Páscoa.

MAIS um imóvel foi devolvido 
à Renamo pelo Estado moçam-
bicano em Nampula. Trata-se 
da sede distrital deste partido 
em Mogincual, cedidas àquele 
partido no âmbito do Acordo 
Geral de Paz de 1992, na con-
dição de a Renamo proceder 
ao pagamento das rendas, na 
qualidade de inquilino, não 
tendo feito durante muito 
tempo, o que levou o Estado a 
reaver o imóvel.

O termo de devolução des-
ta infra-estrutura foi rubricado 
pelo Secretário do Estado na 
província de Nampula, Mety 
Gondola e pela delegada po-
lítica provincial da Renamo, 
Abiba Aba. 

Esta é a segunda infra-es-
trutura a ser devolvida pelo 
Estado ao maior partido da 
oposição, depois de, na sema-
na passada, se ter formalizado a 
entrega de um outro edifício na 
cidade de Nampula.

A devolução resulta dos 

entendimentos entre o Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi e o presidente da Rena-
mo, Ossufo Momade, no âm-
bito do processo de pacificação 
e reconciliação nacional. O 

imóvel de Mogincual foi de-
volvido com a ressalva de que 
a Renamo deverá seguir todos 
os procedimentos para a sua 
alienação.

Abiba Aba agradeceu a 

iniciativa do Estado e apelou 
aos membros do seu partido 
a não enveredarem pela vio-
lência, como estavam para o 
fazer para a recuperação do 
imóvel.

Mety Gondola exibindo o termo de entrega do imóvel da Renamo em Mogincual

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MOZA BANCO, SA. 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 

REF.ª MB/DAP-DCS/#1/2022  

Concurso por duas etapas 

I. O Moza Banco, SA. convida a empresas interessadas a apresentarem cartas de 

manifestação de interesse em participar nos concursos para prestação de 

serviços de manutenção conforme os lotes abaixo descritos: 

Lote Descrição do Serviço 
Local de Prestação do 

Serviço 

1 Manutenção da infra-estrutura civil (incluindo 

hidráulica) 

Regiões Norte, Centro e 

Sul (todas as províncias) 

2 Manutenção da infra-estrutura eléctrica (inclui 

geradores, UPS e reclames luminosos). 

Regiões Norte, Centro e 
Sul (todas as províncias) 

3 Manutenção dos sistemas de climatização. Regiões Norte, Centro e 
Sul (todas as províncias) 

4 Manutenção higiénica (incluindo limpezas, 

fumigação, desinfestação, recolha e gestão do 

lixo). 

Regiões Norte, Centro e 
Sul (todas as províncias) 

5 Manutenção de máquinas contadoras de notas e 

certificadoras ultravioletas. 

Regiões Norte, Centro e 
Sul (todas as províncias) 

6 Manutenção de mobiliário. Cidade de Maputo 

7 Abastecimento de água potável, incluindo o 

fornecimento do respectivo dispensador de água. 

Regiões Norte, Centro e 

províncias de Maputo 

II. Na primeira etapa do concurso, os concorrentes interessados poderão enviar 

para o endereço electrónico dap.compras@mozabanco.co.mz, até às 14h00 

do dia 20 de Abril de 2022, as cartas de interesse, indicando o número do lote a 

que se propõem concorrer, devendo ainda anexar a seguinte informação 

mínima: 

a) Cópia do BR em que foi publicada a criação da empresa concorrente; 

b) Cópia do Alvará da empresa concorrente; 

c) Declaração de que a empresa concorrente não é participada ou gerida por 

pessoa singular ou colectiva sancionada por qualquer órgão ou instituição 

pública ou privada local ou estrangeira.  
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 

3346

JOANA MACIE

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
faz um balanço posi-
tivo da visita de Estado 
que efectuou semana 

passada à República do Bots-
wana e aponta como um dos 
grandes momentos a celebra-
ção de importantes acordos 
que vão galvanizar a economia 
dos dois países e a inauguração 
do Museu Samora Machel, no 
município de Lobatse.

Durante o encontro de 
balanço da sua visita que, ao 
mesmo tempo, serviu para o 
estadista interagir com a comu-
nidade moçambicana residente 
no Botswana, Filipe Nyusi dis-
se que, dentre os instrumentos 
celebrados, destaque vai para 
o acordo para a facilitação da 
cooperação entre os dois países 
na área de geologia e minas.

Foi também acordado sobre 
procedimentos da comissão 
mista que, mais tarde, poderá 
ser transformada em comissão 
bienal, onde passarão a parti-
cipar os chefes de Estado, uma 
vez que neste momento decor-
re somente ao nível de minis-
tros.

Segundo o Chefe do Estado, 
outros momentos importan-
tes que marcaram esta visita 
foram os acordos celebrados 
por empresários, destacando 
o entendimento selado entre 
a PETROMOC e a Oil Campan 
do Botswana, que consiste na 
venda de combustível pela 
empresa moçambicana àquele 
país. 

A empresa pública Electri-
cidade de Moçambique (EDM-
-EP) também conseguiu ru-
bricar um acordo para passar 
a vender energia eléctrica ao 
Botswana no período de um 
ano, passível de renovação. 

“Nós estamos em projectos 
muito grandes de energias, in-
cluindo o desenvolvimento da 
solar. Lançamos um enorme 
projecto em Temane, que vai 
ser uma central de gás, a maior 
depois da independência que 
vai gerar 450 Megawats”, disse 
Filipe Nyusi.

Explicou que o Governo 
pretende produzir energia de 
qualidade e em quantidade 
para ter a possibilidade de ven-
der aos países vizinhos, como 

Nyusi classifica de positiva
visita de Estado ao Botswana

REPRESENTAÇÃO DA UA NA SOMÁLIA

Governo considera ilegítima 
expulsão de Francisco Madeira

JOANA MACIE

O GOVERNO, através da Minis-
tra dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Verónica Macamo, 
classifica de ilegítima a ordem 
de expulsão, pelo  Primeiro-
-Ministro Somali, Mohamed 
Hussein Roble, do diplomata 
moçambicano Francisco Man-
deira, alegadamente por se en-
volver em assuntos que ferem o 
estatuto da sua missão.

Verónica Macamo fez esta 
afirmação a jornalistas moçam-
bicanos, em Gaberone, capital 
do Botswana, onde integrava 
a delegação do Presidente da 
República, que efectuou uma 
visita de Estado àquele país 
africano.

A ministra assegurou que o 
Governo está do lado da União 
Africana e do Presidente da Re-
pública da Somália, que rejei-
tam a decisão do primeiro-mi-
nistro, de expulsar o diplomata 
moçambicano.

Francisco Madeira foi in-
dicado em 2015 representante 
especial do chefe da Comissão 
da União Africana (UA) para 
Somália, e recebeu ordem 
de expulsão pelo primeiro-
-ministro que declarou, em 

comunicado, que o diplomata 
era considerado “persona non 
grata”, por se envolver em ac-
tos incompatíveis com o seu 
estatuto.

 Verónica Macamo frisou 
que o diplomata moçambicano 
está a ser vítima das suas po-
sições que visam a pacificação 
daquele país e da falta de en-
tendimento entre o presidente 
da Somália e o primeiro-minis-
tro.

“O Embaixador Madeira é 
um diplomata moçambicano 
que, por causa do seu conhe-
cimento, capacidade e expe-
riência foi indicado pela União 
Africana para representar a 
organização no âmbito da uni-
dade e pacificação da Somália”, 
disse, considerando que o en-
viado está a realizar bem o seu 
trabalho. 

Disse ainda que o Governo 
moçambicano está tranquilo e 
consolado porque o presidente 
da Somália anulou esta decisão, 
e o outro marco importante é 
a posição tomada pela União 
Africana de que ele deve se 
manter naquele país.

Face a esta situação, a União 
Africana pronunciou-se man-
tendo total confiança no diplo-

Zâmbia, Malawi, África do Sul, 
que é um grande cliente, Zim-
babwe e, agora o Botswana.

Disse que ainda nesta visi-
ta, discutiu com o seu homólo-
go tswana, Kagweetsi  Masisi, a 
possibilidade de desenvolver o 
porto de Techobanine, em Ma-
tutuíne, província de Maputo, 
que pode ser útil e alternativa 
para Moçambique poder assis-
tir o Zimbabwe e o Botswana.

Disse ainda que, neste pro-
jecto e querendo, também a 
África do Sul poderá ser assisti-
da, uma vez que o mesmo pre-
vê a construção de uma linha 
férrea que irá passar por este 
país vizinho e com relações 
económicas e comerciais fortes 
com Moçambique.

APOIO DA SADC 
DETERMINANTE 
NO COMBATE
AO TERRORISMO
O CHEFE do Estado expli-

cou à comunidade moçam-
bicana residente naquele país 
que o outro problema bastan-
te preocupante para o país é 
o  terrorismo que, desde 2017, 
ameaça o norte da província 
de Cabo Delgado, tendo atin-
gido o pico no assassinato de 
homens, mulheres e crianças 
em 2021. 

Disse que dentro da di-
plomacia moçambicana, o 
Governo está a trabalhar com 
países amigos e não só, como 
também mobilizou apoios in-

ternacionais como é o caso da 
força conjunta da Comunida-
de para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) que 
integra, entre outros países, o 
Botswana, Tanzânia, África do 
Sul, Angola e o Letsoto que se 
juntaram ao Ruanda no com-
bate ao terrorismo ao lado das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS).

Segundo o Presidente da 
República, este apoio permitiu 
estabilizar a situação em Cabo 
Delgado, estando-se neste 
momento na fase de persegui-
ção dos terroristas até às bases, 
onde se escondem.

Filipe Nyusi explicou aos 
moçambicanos que, uma vez 
controlados os ataques, o Go-
verno está a criar condições 
de vida naquelas zonas que 
haviam sido ocupadas pelos 
terroristas repondo o forne-
cimento de água, energia, 
comunicações e restabeleci-
mento das vias de acesso para 
permitir o regresso tranquilo 
da população, incluindo a re-
toma dos grandes projectos em 
Palma.

Na mesma ocasião, O Che-
fe do Estado agradeceu o apoio 
prestado pela comunidade 
moçambicana no Botswana 
destacando o valor da solida-
riedade entre irmãos. 

“É verdade que temos 
apoios internacionais, incluin-
do no campo militar, mas o 

apoio de moçambicano para 
moçambicano é o mais impor-
tante. Por isso, quero agrade-
cer a vossa solidariedade, atra-
vés da missão diplomática aqui 
em Gaberone”, disse. 

A comunidade moçam-
bicana é numericamente pe-
quena e, maioritariamente, 
está concentrada em Gabero-
ne, capital do Botswana. Da 
actualização feita através do 
cadastro do registo consular, 
residem naquele país entre 
100 a 120 pessoas, das quais 87 
estão registadas no Alto Co-
missariado de Moçambique no 
Botswana.

 Dentre os moçambicanos 
residentes no país, encon-
tram-se funcionários afec-
tos no Secretariado da SADC, 
ocupando cargos de direcção 
e chefia, funcionários traba-
lhando nas organizações inter-
nacionais, tais como agências 
das Nações Unidas, empresá-
rios, farmeiros, comerciantes e 
mecânicos-auto.

Na interacção com o Pre-
sidente da República, os mo-
çambicanos residentes no 
Botswana  solicitaram facili-
dades no tratamento de do-
cumentos de Direito de Uso 
e Aproveitamento de Terra 
(DUAT) e agradeceram o facto 
de poderem tratar documentos 
de identificação com facilida-
de, a través da representação 
diplomática.

Comunidade moçambicana no Botswana esteve reunida com o Presidente Nyusi 

Diplomata Francisco Madeira

mata moçambicano, tido como 
um profissional cujo percurso é 
descrito como excelente, com 
uma grande capacidade nego-
cial e de gestão, principalmen-
te na resolução de conflitos.  

Moussa Faki Mahamat, 

Presidente da Comissão da 
União Africana (CUA), dis-
se que a organização reitera 
o compromisso contínuo de 
apoiar a República Federal da 
Somália a restaurar a paz, se-
gurança e estabilidade.

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
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Pedido de Manifestação de Interesse 
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE FINANCEIRO 

Ref .: 02/SATCP/CS-INDV/2022
Data: 12/4/2022

1.  O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) está a implementar o Projecto de Comércio 
e  Conectividade da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar a coordenação comercial 
regional, desenvolver cadeias de valor regional e melhorar o acesso às infra - estruturas, incluindo investimentos ao longo dos 
Corredores de Nacala e Beira que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo que liga Moçambique à África do 
Sul através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto para a contratação de uma firma pata Contratação de 
Assistente Financeiro.

2.  O objectivo principal do(a) Assistente Financeiro é apoiar o Especialista Financeiro que reportará ao Coordenador do Projecto 
sobre todas as questões financeiras relacionadas à implementação das Componente 1- Redução dos custos comerciais através da 
facilitação do comércio, incluindo as infraestruturas fronteiriças e as reformas do quadro regulatório, Componente 2 - Reforçar 
a coordenação regional e apoiar a implementação do projecto; Componente 3 - Aumentar o investimento nas cadeias de valor 
regionais; e Componente 4 - Melhorar as infra-estruturas de transporte e de acesso ao mercado, na preparação de relatórios 
mensais e trimestrais de progresso das contas das Componentes, e outros relatórios financeiros relacionados, conforme exigido 
pelo Banco Mundial e pelo Governo de Moçambique

3.  Nesse sentido, o Ministério dos Transportes e Comunicações convida Consultores Individuais a enviarem suas Manifestações de 
Interesse para esta posição. O(a) Assistente Financeiro terá sob sua alçada entre outras, as seguintes actividades; 
•  Apoiar o Especialista Financeiro no cumprimento dos prazos estabelacidos para o plano de actividades do projecto, quer na 

execução do orçamento quer na preparação dos relatórios financeiros estabelecidos no âmbito do projeto e sua monitoria;• 
Garantir a execução dentro dos padrões exigidos nas Diretrizes do Plano de Aquisições do Banco Mundial em todas as fases;

•  Proceder a lançamentos de todas as transações financeiras necessárias à sua gestão financeira;
•  Realizar as conciliações bancárias das contas das Componentes;
•  Conferir os pagamentos realizados no âmbito das Componente;
•  Proceder a elaboração das Requisições Internas dos processos de execução de despesa da Fonte Externa e do Fonte Interna bem 

como obter as respetivas assinaturas

4.   O consultor deve possuir:
•  Licenciatura na área de contabilidade ou qualquer campo relacionado. Estar inscrito na Ordem dos Contabilistas será uma 

vantagem;
•  Ter pelo menos três (3) anos de experiência em atribuição similares;
•  Ter conhecimento e experiência em procedimentos contabilísticos de qualquer organização multilateral, principalmente do Banco 

Mundial,
•  Fluência em português e inglês é um requisito.

5.  O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento de Aquisições para 
Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, 
edição 2020, o método de contratação será Consultor Individual (IC).

6.  Os critérios para avaliação das Manifestações de Interesse são: (i) Licenciatura na área de Contabilidade ou qualquer campo 
relacionado, (ii ) pelo menos três (3) anos de experiência em atribuição similares; (iii) histórico comprovado na melhoria do 
desempenho das actividades de gestão finaceira de instituições, projetos e equipas para os quais o(a) candidato(a) trabalhou; (iv) 
Fluência em português e inglês é um requisito.

7.  A duração do contrato inicial é de doze (12) meses. A prorrogação será por períodos sucessivos de mesma duração e condicionada ao 
bom desempenho do candidato contratado e à disponibilidade de recursos. Informações adicionais e Termos de Referência poderão 
ser obtidos no endereço abaixo (parágrafo 9), dias úteis, das 8.00 às 15.00 horas. A parte externa do envelope contendo as inscrições 
deve conter as seguintes palavras: Assistente Financeiro do PCCAA.

8.  Os candidatos interessados   com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candidatura, as quais deverão constar 
dos seguintes documentos: Carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou Certificados de habilitações literárias e 3 
referências.

As Manifestações de interesse deverão ser submetidas electronicamente (preferencialmente) ou de forma física na língua nacional ou em 
inglês até ao dia 2 de Maio de 2022, 14.00 horas (hora local) para o endereço abaixo

Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Pedido de Manifestação de Interesse 
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PLANIFICAÇÃO, MONITORIA E AVALIAÇÃO

Ref .: 09/SATCP/CS-INDV/2022
Data: 12/4/2022

1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) está a implementar o Projecto de Comércio 
e  Conectividade da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar a coordenação comercial regional, 
desenvolver cadeias de valor regional e melhorar o acesso às infra - estruturas, incluindo investimentos ao longo dos Corredores de Nacala 
e Beira que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo que liga Moçambique à África do Sul através da Ponta do Ouro, 
e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto para a contratação de uma firma pata Contratação de Assistente de Planificação, Monitoria 
e Avaliação.

2. O objectivo principal do(a) Assistente de Planificação, Monitoria e Avaliação, é apoiar no estabelecimento dos sistemas apropriados 
Planificação, Monitoria e Avaliação das actividades incluído o estabelecimento de normas e procedimentos a serem usados pela Unidade de 
Coordenação do Projecto (UCP) durante o período da sua implementação, à luz das regras definidas pelo Governo de Moçambique e pelo 
Banco Mundial., conforme exigido pelo Banco Mundial e pelo Governo de Moçambique.

3. Nesse sentido, o Ministério dos Transportes e Comunicações, convida Consultores Individuais a enviarem suas Manifestações de Interesse 
para esta posição. O(a) Assistente Financeiro terá sob sua alçada entre outras, as seguintes actividades: 
a. Apoiar o processo de elaboração do plano anual de actividades e orçamento em todas as suas vertentes;
b. Apoiar na preparação e implementação do Sistema de Monitoria e Avaliação (M&A);
c.  Ajudar a preparar e implementar sistemas de recolha de dados para zonas de difícil acesso incluindo a Iniciativa de utilização de 

sistemas   geográficos para monitoramento e supervisão (GEMS);
d. Coordenar a recolha de dados, análise e produção de relatórios trimestrais de monitoria e avaliação das actividades implementadas 

pela;
e. Apoiar na preparação de relatórios periódicos a serem apresentados ao MTC e ao Banco Mundial;

4. O(a) consultor(a) deve possuir:
a. Formação superior em Economia, Estatística, Ciências Sociais, Desenvolvimento de Projectos ou certificação equivalente em matéria 

de planificação, Monitoria e Avaliação. 
b. Mínimo de três (3) anos de experiência na área de Monitoria e Avaliação e/ou em áreas profissionais relevantes;
c. Experiência com projectos financiados por parceiros de desenvolvimento, em particular o Banco Mundial, será considerada uma 

vantagem; 
d. Conhecimento de conceitos, princípios e práticas que regem as regras de M&A do Estado e do Banco Mundial;
e. Experiência no desenvolvimento de indicadores, SPSS, quadros lógicos, quadros de resultados e planos de M&A;

5. O(a) consultor(a) será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento de Aquisições para 
Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, edição 
2020, o método de contratação será Consultor Individual (IC).

6. Os critérios para avaliação das Manifestações de Interesse são: (i) Formação superior em Economia, Estatística, Ciências Sociais, 
Desenvolvimento de Projectos ou certificação equivalente em matéria de planificação, Monitoria e Avaliação, (ii ) pelo menos três (3) anos 
de experiência em  na área de Monitoria e Avaliação e/ou em áreas profissionais relevantes; (iii Experiência de trabalho em projectos 
financiados por parceiros de desenvolvimento, em particular o Banco Mundial; (iv) Fluência em português e inglês é um requisito.

7. A duração do contrato inicial é de doze (12) meses. A prorrogação será por períodos sucessivos de mesma duração e condicionada ao bom 
desempenho do candidato contratado e à disponibilidade de recursos. Informações adicionais e Termos de Referência podem ser obtidos 
no endereço abaixo (parágrafo 9), dias úteis, das 8.00 às 15.00 horas. A parte externa do envelope contendo as inscrições deve conter as 
seguintes palavras: Assistente Financeiro do PCCAA.

8. Os candidatos interessados   com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candidatura, as quais deverão constar dos seguintes 
documentos: Carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou Certificados de habilitações literárias e 3 referências.

9. As Manifestações de interesse deverão ser submetidas electronicamente (preferencialmente) ou de forma física na língua nacional ou em 
inglês até ao dia 2 de Maio de 2022, 14.00 horas (hora local) para o endereço abaixo

Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 

Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO SIDA

SECRETARIADO EXECUTIVO 

Anúncio de Concursos
Nº Nº de Concurso Descrição

Data e hora 
de entrega de 

propostas

Data e hora de 
abertura de 
propostas

1 Concurso Limitado nº 15/CL/
CNCS/UGEA/S/OE/2022

Manutenção do imóvel em 
construção civil

28 de Abril de 2022

 às 10.00 horas

28 de Abril de 2022

 às 10.15 horas

2 Concurso Limitado nº 16/CL/
CNCS/UGEA/S/OE/2022

Manutenção do imóvel em 
sistemas eléctricos e frio

28 de Abril de 2022

 às 13.00 horas

28 de Abril de 2022

 às 13.15 horas

3
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 21/CPD/CNCS/
UGEA/S/OE/2022

Serviço de manutenção de 
viaturas

29 de Abril de 2022 

às 10.00 horas

29 de Abril de 2022

 às 10.15 horas

4 Concurso Limitado nº 40/CL/
CNCS/UGEA/B/OE/2022

Aquisição de consumíveis 
de informática e de 
escritório

29 de Abril de 2022 
13.00 horas

29 de Abril de 2022 
13.15 horas

1. O Secretariado Executivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA convida empresas interessadas a 
apresentarem propostas fechadas para os concursos acima.

2. Para este concurso são elegíveis apenas os concorrentes inscritos, até à data de entrega das propostas, no 
Cadastro Único da Unidade Funcional de Supervisão de Aquisições (UFSA).

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
levantá-los no Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, sito na Av. 25 de Setembro, 
Prédio 1008, 8º andar, Maputo, pela importância não reembolsável de 800,00MT (oitocentos meticais), para 
cada concurso.

4. O período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias.

5. As propostas deverão ser entregues em envelope selado no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública, 
no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Secretariado Executivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA
Av. 25 de Setembro Prédio 1008, 8º andar

Maputo

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será no dia 4 de Maio, às 10.00 horas, no endereço acima.

7. A garantia provisória não é requerida.

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

Maputo, aos 13 de Abril de 2022
Autoridade Competente 

(Ilegível)

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multissectorial de Combate ao HIV e SIDA
Av. 25 de Setembro, Prédio 1008, 8º andar, Maputo 

Telefones: 843890555, 823001102, 843890558 www.cncs.org.mz
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CONVITE A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Projecto “Promoção de Serviços de Prevenção, Testes e Vacinação contra a COVID-19 que 

respondam às questões de género livres de estigma, discriminação e violência” 
A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres -ONU Mulheres- tem o prazer de anunciar 
um Convite à Apresentação Propostas para o Projecto “Promoção de serviços de prevenção, testes e vacinação contra a COVID-19 
que respondam às questões de género livres de estigma, discriminação e violência” financiado pelo Governo do Japão. O convite 
à apresentação de propostas procura encontrar Parceiros Responsáveis (Organizações da Sociedade Civil, incluindo organizações 
lideradas por mulheres) com um forte historial na implementação de programas centrados na igualdade de género e no empoderamento 
das mulheres, serviços de saúde sensíveis ao género, acção/apoio humanitário sensível ao género e Agenda Mulheres, Paz e Segurança 
que possuem abordagens inovadoras e de alto impacto para assegurar que as mulheres e raparigas tenham conhecimento e acesso a 
serviços de prevenção, testes e vacinação COVID-19 livres de estigma, discriminação e violência. 

As actividades a implementar no âmbito centrar-se-ão em quatro componentes principais de intervenções:
A. Aumentar a consciencialização e o acesso das mulheres à informações precisas sobre a prevenção, resposta e mitigação 

da COVID-19. Esta intervenção deve Incluir actividades centradas em: (1) Consultas comunitárias e campanhas nos meios de 
comunicação; (2) Desenvolvimento e divulgação de materiais informativos, (3) Realização de “Diálogos de escuta” regulares 
a nível , (4) Divulgação de informação e conhecimentos fiáveis sobre a prevenção e vacinação COVID-19; (5) Sessões de rádio 
comunitária e (6) Apoio as organizações lideradas por mulheres para mobilizar e educar as mulheres sobre a COVID-19 e a 
importância da vacinação e prevenção da VBG.

B. Reforçar a participação efectiva das mulheres na tomada de decisões para informar os planos de resposta da COVID-19 
e abordar as barreiras relacionadas com o género, particularmente para as mulheres mais afectadas pela pandemia 
da COVID-19 e outras emergências humanitárias: Esta componente deve incluir (1) Envolvimento das mulheres líderes 
locais, comunidades, líderes tradicionais e religiosos, (2) Relatórios analíticos regulares com os últimos dados desagregados 
por sexo e idade, análise de género e últimas investigações e provas e (3)  Actividades de desenvolvimento de capacidades 
para os grupos de mulheres para conduzir uma monitorização regular do estigma, discriminação, desinformação em torno da 
prevenção e vacinação da COVID-19. 

C. Melhoria do acesso das mulheres às ferramentas de prevenção e mitigação da COVID-19, incluindo kits de PCR e/ou 
de teste rápido de antigénios, vacinas e equipamento de protecção pessoal: Esta componente deve incluir actividades 
centradas no (1) Apoio aos prestadores de serviços nos seus contactos e diálogos comunitários, comunicações e campanhas; 
(2) Obtenção e divulgação de equipamento de protecção pessoal às mulheres; (3)  Acesso das mulheres aos kits de PCR e/ou 
testes rápidos de antigénios e serviços de vacinação disponíveis; (4) Actividades de desenvolvimento de capacidades para os 
grupos comunitários de mulheres, e (5) Financiamento de sementes para grupos comunitários de mulheres para produzir 
sabão para as mãos e produzir máscaras para distribuição.

D. Reforçar a capacidade das mulheres e das organizações de mulheres para exigirem acesso e terem acesso, em 
segurança, a testes PCR / testes rápidos de antigénios e locais de vacinação em campos de refugiados e/ou zonas de 
reinstalação de deslocados que estejam livres de violência sexual e baseada no género, estigma e discriminação: Esta 
componente deve incluir actividades centradas em (1) Desenvolvimento de capacidade dos trabalhadores de saúde, grupos de 
apoio comunitário e pessoal dos meios de comunicação social, (2) Apoio as organizações de mulheres e grupos comunitários 
na recolha de casos de violação de direitos no acesso aos locais de teste e vacinação COVID-19; (3) Reforço no encaminhamento 
para os serviços disponíveis de apoio psicossocial e de resposta à violência sexual e de género e outras formas de discriminação; 
e (4) Convocação de grupos de apoio entre pares baseados na comunidade para aumentar a consciencialização dos direitos das 
mulheres e a alfabetização preventiva e vacinal da COVID-19 e reduzir o estigma e a discriminação na comunidade.

Os Parceiros Responsáveis interessados deverão apresentar propostas centradas nas quatro áreas quer independentemente ou quer 
em parceria com outras organizações (como uma coligação). As intervenções propostas devem abranger apenas um período de 
aproximadamente um (1) ano (a serem implementadas até Fevereiro de 2023). O âmbito geográfico das actividades propostas deve 
concentrar-se nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e/ou Nampula. 

Para solicitar o pacote completo de documentação do Convite à Apresentação de Propostas, envie um email para:

 info.mozambique@unwomen.org com o título REF: CFP N.º 001/2022

O convite à apresentação de propostas estará aberto até ao dia 29 de Abril de 2022, às 23.59 horas (hora local). Apenas as 
candidaturas pré-seleccionadas serão contactadas para os passos subsequentes. 

As propostas recebidas após o prazo estabelecido não serão consideradas.
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PUBLICIDADE12 Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

I. INTRODUÇÃO
Nos termos do estabelecido pelo Diploma Ministerial 
86/90, de 26 de Setembro, que institui os Exames de 
Admissão ao Ensino Superior, e ao abrigo da Lei 5/2003, 
de 21 de Janeiro, torna-se público que para Cursos de 
Licenciatura, decorrerão de 25 a 27 de Maio de 2022 em 
época e chamada únicas, os exames de admissão para o 
ano lectivo de 2022.

II. REQUISITOS DE CANDIDATURA 
II.1. REGIME LABORAL
a. Ter concluído a 12ª classe dos grupos B ou C do Sistema 

Nacional de Educação (SNE) ou a 11ª classe (antigo) 
SNE ou ainda níveis equivalentes;

b. Ter em 2022, idade igual a 18 e não superior a 24 anos. 
Este requisito aplica-se apenas a candidatos aos cursos 
de Navegação Marítima e de Engenharia de Máquinas 
Marítimas. 

II.2. REGIME PÓS-LABORAL
a. Ter concluído a 12ª classe dos grupos B ou C do Sistema 

Nacional de Educação (SNE) ou a 11ª classe (antigo) 
SNE ou ainda níveis equivalentes.

III. NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS

Período Curso N.º de Vagas/
Turma

LABORAL

Navegação Marítima (NM) 25 

Engenharia de Máquinas 
Marítimas (MM)

25 

Engenharia Electrónica e 
de Telecomunicações (EET)

30 

PÓS-
LABORAL

Engenharia Mecânica e 
de Controlo de Sistemas 

(EMCS)
30 

Engenharia 
Electromecânica (ELM)

30 

Engenharia Electrónica e 
de Telecomunicações (EET)

30 

Direito Marítimo (DM) 30

Economia e Gestão de 
Portos (EGP)

30

Programação de Sistemas 
Informáticos e de 

Telecomunicações (PSIT)
30 

IV. PROCESSO DE CANDIDATURA
A candidatura faz-se mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:

IV. PROCESSO DE CANDIDATURA
A candidatura deverá ser submetida mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:

a. Boletim de candidatura devidamente preenchido 
(disponível na Secretaria da Escola Superior de Ciências 
Náuticas (Escola Náutica), Pagina Web  

(www.enautica.ac.mz) e nas Administrações Marítimas 
(ADMAR) de Inhambane, Beira e Nacala);

b. Comprovativo de depósito do pagamento da taxa de 
candidatura, de acordo com a tabela abaixo:

Banco Regime Nº da conta Valor

BIM
Laboral

125119040
900,00MT

Pós-laboral 1800,00MT

c. Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações 
literárias, em conformidade com a alínea a) dos 
números II.1 e II.2 deste Edital;

d. Fotocópia autenticada do BI, Passaporte ou DIRE;
e. Três fotos tipo-passe;
f. Certificado de Aptidão Física para os candidatos aos 

cursos de Navegação Marítima e de Engenharia de 
Máquinas Marítimas (formulário disponível nos locais 
de candidatura e na pagica Web da Escola Náutica).

g. O Certificado referido na alínea f) será exigido no acto 
da matrícula aos candidatos admitidos.

V. PERÍODO E LOCAIS DE CANDIDATURA
As candidaturas deverão ser submetidas de 18 de Abril a 
18 de Maio de 2022, nos seguintes locais:
• Secretaria da Escola Náutica
Av. 10 de Novembro, Praça Robert Mugabe, n.ᵒ 01 – Maputo
• Secretaria da Administração Marítima de 

Inhambane
Av. da Independência, Bairro Balane, n.ᵒ 01 – Inhambane
• Secretaria da Administração Marítima da Beira
Rua Tenente da Marinha do Porto – Beira
• Secretaria da Administração Marítima de Nacala
Recinto Portuário – Nacala

VI. DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DOS CANDIDATOS 
APURADOS AOS EXAMES

As listas dos candidatos apurados para os exames de 
admissão serão afixadas até dia 23 de Maio de 2022, nas 
instalações da Escola Náutica e nas ADMAR de Inhambane, 
Beira, Nacala, e na Página Web da Escola Náutica.

VII. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ADMISSÃO
Os exames terão a duração máxima de 2 horas, obedecendo 
ao calendário a seguir:

Disciplina Data Hora
Física 25/5/2022 9.00 horas
Inglês 26/5/2022 9.00 horas

Matemática 27/5/2022 9.00 horas

Com a excepção da cidade de Maputo, onde se realizão 
na Escola Náutica, o local de realização dos exames será 
divulgado nas ADMAR com a antecedência mínima de 24 
horas em relação à data do primeiro exame.

Os candidatos deverão apresentar-se nos locais de 
realização dos exames 30 minutos antes do início de 
cada prova, munidos dos respectivos documentos de 
identificação.

O porte ou uso de telemóveis, correctores e dicionários 
nas salas de exames constitui FRAUDE ACADÉMICA, 
sancionável com a medida de invalidação do exame e 
atribuição de classificação igual a zero valores.

VIII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados das provas serão divulgados (afixados nos 
locais de candidatura) e na Página Web da Escola Náutica 
até ao dia 7 de Junho de 2022.

IX. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Serão admitidos aos cursos, até ao limite das vagas, os 
candidatos cuja  média aritmética dos exames seja igual 
ou superior a 10 valores. Os estudantes com classificações 
superiores a 10 valores nas três (3) disciplinas terão 
vantagem competitiva.

X. PEDIDOS DE REVISÃO DOS EXAMES

Os pedidos de revisão de cada exame só serão aceites se 
apresentados até 48 horas, a contar da data da divulgação 
dos resultados, mediante a apresentação do talão de 
depósito na conta n° 125119040 do BIM, no valor de 
1500,00MT.

XI. MATRÍCULAS, INSCRIÇÕES E PROPINAS
a. Para os cursos do regime LABORAL, obedecendo o 

quadro a seguir, as inscrições, matrículas e o pagamento 
da primerira propina, decorrerão na Secretaria Geral 
da Escola Náutica, mediante a apresentação do talão de 
depósito na conta n° 125119040 do BIM.

Regime Data Curso Valor

LA
BO

RA
L 

    
 13 a 14/6/2022

Engenharia 
Electrónica e de 

Telecomunicações
4.550,00MT

15 a 17/6/2022
Navegação 
Marítima

4.550,00MT

15 a 17/6/2022
Engenharia 

de Máquinas 
Marítimas

4.550,00MT

b. Para os cursos do regime PÓS-LABORAL, obedecendo 
o quadro abaixo, as inscrições, as matrículas e o 
pagamento da primeira mensalidade, decorrerão das 
7.30 às 15.00 horas, na SECRETARIA da Escola Náutica, 
mediante a apresentação do talão de depósito na conta 
n° 125119040 do BIM, no valor de 9.280,00MT (nove 
mil, duzentos e oitenta meticais).

Regime Data Curso

PÓ
S-

 L
AB

O
RA

L

13 a 17/6/2022

Engenharia Electrónica e de 
Telecomunicações

Programação de Sistemas 
Informáticos e de 
Telecomunicações

Engenharia Mecânica e de 
Controlo de Sistemas

Engenharia Electromecânica

Direito Marítimo

Economia e Gestão de Portos

XII. INTERNATO
A Escola Náutica não dispõe de vagas no internato.

XIII. BOLSAS DE ESTUDO
A Escola não dispõe de bolsas de estudo.

XIV. UNIFORME ESCOLAR
Os estudantes admitidos para os cursos de regime Laboral, 
deverão adquirir o uniforme cuja amostra está disponível 
na Secretaria da Escola. 

XV. INÍCIO DAS AULAS
Aulas iniciam a 20 de Junho de 2022. 

XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS
Qualquer pedido de esclarecimento poderá ser feito 
durante o período normal de expediente, através dos 
seguintes contactos: 
84 33 20 619/ 84 32 92 520 ou 86 1592490. 

Maputo, aos 14 de Abril de 2022

A Divisão Pedagógica

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS NÁUTICAS

EDITAL
EXAMES DE ADMISSÃO PARA O ANO LECTIVO DE 2022
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PUBLICIDADE 13Segunda-feira, 18 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

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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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
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PUBLICIDADE14 Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANPORTES E COMUNICAÇÕES

Agência Metropolitana de Transportes de Maputo

PROJECTO DE MOBILIDADE URBANA NA ÁREA METROPOLITANA DE MAPUTO
(P175322)

Instrumentos de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Projecto

ANÚNCIO PÚBLICO
O Governo de Moçambique com apoio do Banco Mundial está a preparar o Projecto de Mobilidade Urbana na 
Área Metropolitana de Maputo (PMUAMM), que tem por objectivo: Melhorar a Mobilidade e Acessibilidade ao 
Longo dos Corredores Seleccionados na Área Metropolitana de Maputo (AMM). O projecto será implementado 
na área que engloba o Distrito de Marracuene; o Município da Cidade de Maputo; Município da Cidade da 
Matola e Município da Vila de Boane.

O projecto inclui três componentes principais: 

a)  Componente 1 - Apoio ao reforço institucional e regulamentar no transporte urbano, e 
profissionalização dos operadores de transporte público existentes: irá apoiar a construção da base 
institucional e regulamentar para a sustentabilidade do transporte público na AMM. Apoiará também um 
programa abrangente de desenvolvimento de capacidades no transporte urbano que irá: (i) construir o 
capital humano nas instituições governamentais relevantes; (ii) apoiar a nova geração de jovens líderes; 
e (iii) apoiar a profissionalização dos operadores de trânsito existentes.  

b)  A Componente 2 - Melhoria Abrangente do Transporte Público: apoiará a introdução do primeiro 
projecto de trânsito de massas em Moçambique - um Autocarro de Trânsito Rápido (BRT) ligando o centro 
da cidade de Maputo (Baixa) aos bairros de Magoanine e Zimpeto, na periferia norte de Maputo, através 
de um BRT segregado (19Km). Além disso, o serviço BRT procura introduzir rotas de serviço directo que 
se estendam para além do corredor “núcleo” segregado, para ligar a outros grandes terminais em Maputo, 
Matola, Boane e Marracuene, na periferia da AMM, através de serviços BRT não segregados (46Km). 

c)  A Componente 3 - Melhorias Abrangentes no acesso aos bairros: apoiará investimentos integrados 
em bairros de baixos rendimentos na área de influência do BRT, com o objectivo de aumentar a resistência 
às inundações nestas áreas e integrar as comunidades de baixos rendimentos nos mercados de trabalho e 
serviços através de uma melhor e mais segura conectividade ao BRT, com enfoque nos peões, mulheres e 
utilizadores vulneráveis.

Havendo a necessidade de se cumprir o novo Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial, foram elaborados 
instrumentos de salvaguardas ambientais e sociais, nomeadamente: (i) Plano de Compromisso Ambiental e 
Social - PCAS; (ii) Quadro de Gestão Ambiental e Social – QGAS; (iii) Quadro de Políticas do Reassentamento 
- (QPR) e (iv) Plano de Envolvimento das Partes Interessadas – (PEPI), com objectivo de identificar riscos 
e impactos ambientais e sociais do projecto e propor medidas de potenciação e mitigação detalhadas, ao que, 
pretende-se deste modo, disponibilizar os relatórios preliminares dos respectivos instrumentos às partes 
interessadas, afectadas e ao público em geral, podendo para o efeito, consultar os seguintes links:

•	 Pág. Web do Ministério dos Transportes e Comunicações:  
http://www.mtc.gov.mz/index.php/noticias-e-eventos/concursos-e-procurement/
projecto-de-mobilidade-urbana-na-area-metropolitana-de-maputo 

•	 Pág. Web do Município da Cidade de Maputo: 
•	 http://www.cmmaputo.gov.mz/Instrumentos-de-Salvaguardas-PMUAMM  
•	 Pág. Web da Agência Metropolitana de Transportes:  

http://www.amt.gov.mz/index.php/documentos/documentos-ambientais-e-sociais

Maputo, aos 13 Abril de 2022

A Entidade Competente

3251
Avenida Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar Direito, Maputo - Moçambique

VAGAS 
Universidade Aberta ISCED (UnISCED) pretende recrutar para o seu quadro de pessoal efectivo na cidade da 
Beira.

•  2 (Dois) Técnicos de Controlo de Crédito

Descrição de Tarefas:
a) Organizar o trabalho no controlo de crédito;
b) Representar ao Controlo de Crédito no Departamento e/0U na Administração do ISCED;
c) Responder emails relacionados com questões de estudantes ou dúvidas dos assistentes administrativos;
d) Assessorar ao chefe de Secção/ Departamento ou em especial o Administrador, em assuntos 

relacionados a equipa do controlo de crédito;
e) Responder e assessorar em questões de estudantes colocadas pelo Help Desk;
f) Atender chamadas remetidas pela Recepção;
g) Acompanhar sempre que possível ao Chefe do Departamento em viagens de auditoria como Técnico 

do Controlo de Crédito;
h) Velar por um bom ambiente de trabalho;
i) Representar aos colegas do controlo de crédito caso houver conflito entre os Centros de Recurso e 

Controlo de Crédito;
j) Atender aos estudantes que se dirigem pessoalmente à secção;
k) Impressão de extractos de conta nos requerimentos de estudantes;
l) Verificação de extractos de conta dos estudantes;
m) Verificar se suas contas estão devidamente facturadas;
n) Matricular e inscrever nas avenças anualmente;
o) Velar pela implementação de procedimentos de trabalhos estabelecidos;
p) Elaborar relatórios ou velar pela sua elaboração quando for preciso;
q) Sinalizar os estudantes por metas;

Requisitos:
• Possuir nível de licenciatura em Contabilidade, Finanças, ter o curso de Técnico Médio em Contabilidade 

constitui uma vantagem;
• Bons conhecimentos de reconciliação de caixa e bancária;
• Conhecimentos do Sistema Primavera, ou similares;
• Forte domínio de informática.

Exigências
• Carta de Manifestação de Interesse dirigida ao Magnífico Reitor da UnISCED;
• Curriculum Vitae actualizado;
• Fotocópia reconhecida dos Certificados;
• Fotocópia reconhecida de BI;

Formas de Candidatura
As candidaturas deverão ser enviadas pelo link disponível no Web site da UnISCED www.unisced.edu.mz 
Carreiras. Até ao dia 30 de Abril de 2022.
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República de Moçambique
Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior

– CNAQ –

Manifestação de Interesse para Selecção de uma Universidade Pública na Região Norte do 
País para Acolher o Centro de Referência em Qualidade e Qualificações do Ensino Superior 

(CeRQES)

O Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) recebeu, através do 
Projecto MozSkills, financiado pelo Banco Mundial, fundos para realização de algumas acções 
prioritárias do seu plano estratégico 2016-2025 e tenciona aplicar parte desse financiamento para 
estabelecer, numa Universidade Pública localizada na Região Norte do País, um Centro de Referência 
em Qualidade e Qualificações do Ensino Superior (CeRQES), ao qual as Instituições do Ensino 
Superior das Províncias de Nampula, Cabo-Delgado e Niassa possam recorrer para Benchmarketing, 
formação e capacitação visando o reforço da sua capacidade para implementação do Sistema 
Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES) e do 
Quadro Nacional de Qualificações (QUANQES).

Assim, o CNAQ convida as Universidades Públicas cuja sede se encontra localizada na Região Norte 
do País, interessadas em acolher, nas suas instalações, o CeRQES, a adquirirem os respectivos 
Termos de Referência durante os dias úteis, nas horas normais de expediente (7.30 – 15.30 horas). 
As cartas de manifestação de interesse deverão ser entregues até às 15.30 horas do dia 29 de 
Abril de 2022, no endereço indicado a seguir:

Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino superior
Rua Beijo da Mulata, n.º 141,

e-mail: ugea.cnaq2007@gmail.com
www.cnaq.ac.mz

Maputo-Moçambique

Maputo, Abril de 2022
Assinatura
(Ilegível)

3351

Agrónomo (M/F)
A Heading Moz está a recrutar para o seu cliente, uma empresa do ramo de Óleo & Gás um Agrónomo  (M/F), 
com base em Maputo

Responsabilidades:
- Trabalhar com serviços de Agro-Energia, que é uma unidade recém-criada, na qual se concentrará 

a expertise agrônoma para a identificação, lançamento e monitoramento de projectos de 
desenvolvimento de produção de bio-matéria;

-  Identificar e seleccionar as sementes necessárias ao desenvolvimento de iniciativas de produção de 
óleo vegetal (bio-matéria-prima) para a sua valorização em biorrefinaria;

-  Avaliar, identificar e seleccionar os melhores sistemas e ciclos de cultivo para produção de bio-
matéria;

-  Verificar e optimizar os rendimentos agronómicos de culturas de rotação e outras culturas sustentáveis   
para os diferentes sistemas de cultivo nas áreas de interesse;

-  Participar no monitoramento e implementação de obras de terra, por exemplo, irrigação, para 
melhorar o desempenho da matéria-prima biológica nas áreas de interesse;

-  Cumprir os requisitos das leis de Segurança, Saúde e Meio Ambiente do país.
-  Obedecer à Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Empresa e visar atingir os objectivos 

estratégicos de SMS da Empresa;
-  Proporcionar condições seguras e saudáveis   de trabalho ao pessoal subordinado e controlo sobre o 

cumprimento por esse pessoal das normas e regulamentos de segurança e protecção do trabalho;
-  Garantir que os funcionários sejam adequadamente treinados no trabalho em termos de aspectos de 

HSE, a fim de cumprir as metas de HSE.

Requisitos:
-  Mestrado em Ciências Agrárias, Ciências Naturais ou afins com preferência pela especialização ou 

Doutoramento em Agronomia Tropical, Ambiente e Bioenergia;
- Pelo menos 5 anos de experiência consolidada na concepção e gestão de cadeias produtivas, 

particularmente em Moçambique e mais geralmente na África Subsariana;
-  Experiência anterior na concepção e gestão preferencial de cadeias de produção de biocombustíveis 

e bio-matéria para a sua produção;
-  Excelente conhecimento dos sistemas de cultivos para a produção de óleos vegetais para bio-matéria, 

com particular referência a culturas de rotação e culturas aptas para cultivo em áreas degradadas, 
não aptas para produção alimentar;

-  Conhecimento de regulamentos de referência sobre energias renováveis   a partir de biomassa, 
biocombustíveis, certificação e critérios gerais de sustentabilidade ambiental e social;

-  Excelente conhecimento da língua inglesa;
-  Conhecimento da língua Italiana é uma vantagem;
- Disponibilidade total para mobilidade internacional em termos de viagens e realocação.

Para se candidatar, acesse este link https://bit.ly/Agronom14Apr2022 e siga as instruções. 
As candidaturas são válidas até ao dia 9 de Maio de 2022. Em caso de dificuldades, contacte-nos através do 
email: geral@heading.co.mz 3351

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Procuradoria – Geral da República, 
nos termos do art. 45 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, convida 
todas empresas interessadas e elegíveis a 
apresentarem propostas fechadas para os 
seguintes Concursos:

	• Concurso Limitado 13A000141/CL/
Nº40/2022 - Consultoria para Formação 
Avançada em Excel, garantia provisória 
não é exigível, entrega de propostas: 
9.00 horas e abertura de propostas: até 
9.30 horas do dia 29 de Abril de 2022;

	• Concurso Público 13A000141/CP/
Nº41/2022 - Fornecimento de Mobiliário 
para Escritório, garantia provisória é 
exigível, entrega de propostas: às 10.00 
horas e abertura de propostas: até 10.10 
horas do dia 9 de Maio de 2022. 

Os concorrentes poderão obter os 
documentos do concurso na Unidade 
Gestora Executora das Aquisições (UGEA) 
da PGR, mediante apresentação do talão de 
depósito da importância não reembolsável 
de 5.000,00MT (cinco mil meticais), a ser 
depositada na conta nº 004733519003, do 
Banco de Moçambique, durante as horas 
normais de expediente. 
O período de validade das propostas é de 
90 dias, a contar da data da abertura das 
propostas.
As propostas deverão ser entregues na 
Unidade Gestora Executora de Aquisições da 
PGR, sita na Av. Vladimir Lenine, n.º 121, 2.º 
andar, onde em seguida serão abertas.
                                                                              

Maputo, aos 12 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 

3279

3690

3044

149

3690

Av. Vladimir Lénine, nº 121, Tel: Geral- (+258) 21303303/4; DAF: (+258) 21 490946 , Fax.(+258) 21 304297;
Web-site: pgr.gov.mz - E-mail: pgr@pgr.gov.mz

PROJECTO DE APOIO EM INFRA-ESTRUTURAS AO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/CCS/INFR/CDC/2021_22
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

ANÚNCIO DO CONCURSO
        Data: 18 de Abril de 2022

O CCS - Centro de Colaboração em Saúde é uma Organização Não Governamental moçambicana que trabalha em acções de promoção da saúde, 
prevenção da doença e na melhoria da qualidade e equidade do acesso aos cuidados e tratamento de doenças comuns em Moçambique, privilegiando 
a saúde da mulher, da criança e de outros grupos vulneráveis.

No âmbito da implementação do Projecto de Apoio em Infraestruturas ao Sistema Nacional de Saúde financiado pelo Plano de Emergência do 
Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR) referente ao Cop 21, o CCS pretende contratar serviços de consultoria para a fiscalização de 
obras de construção de infra-estruturas para Serviços Amigos de Adolescentes e Jovens (SAAJ) em algumas unidades sanitárias na província de 
Maputo. Neste contexto, o CCS convida por este meio candidatos elegíveis a apresentarem propostas para a fiscalização das referidas obras, conforme 
discriminadas no quadro seguinte:

Lote 
Nº 

Obras 
Área
(m2)

Local de Execução 

Nº Descrição Distrito Local 

I

04/2021-22 Construção de um bloco de SAAJ 74.00 Namaacha Centro de Saúde de Namaacha

05/2021-22 Construção de um bloco de SAAJ 74.00 Magude Centro de Saúde de Magude

06/2021-22 Construção de um bloco de SAAJ 74.00 Moamba Centro de Saúde da Moamba

07/2021-22 Construção de um bloco de SAAJ 74.00 Manhiça Centro de Saúde de Xinavane

08/2021-22 Construção de um bloco de SAAJ 74.00 Moamba Centro de Saúde de Ressano Garcia

1. Poderão participar neste concurso todos consultores titulares de Alvará de 3ª Classe ou superior e que não se encontram em situação de qualquer 
tipo de impedimento ou sansão pelo Governo de Moçambique ou dos EUA. 

2. Os Termos de Referência contendo os detalhes do Concurso, apenas em formato digital, deverão ser obtidos via correio electrónico nos dias 18 a 
22 de Abril de 2022, das 8.00 às 16.00 horas, bastando para o efeito enviar um email com o assunto “Concurso Nº 02/CCS-INFR/CDC/2021.22 
– Fiscalização de Obras”, para o endereço a seguir manifestando interesse: 
	• Email: concursosccsinfra@ccsaude.org.mz

3. O período de validade das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias, a contar a partir da data da sua abertura.

4. As propostas deverão ser submetidas até às 10.00 horas do dia 9 de Maio de 2022, via correio electrónico em documentos não editáveis para 
o email indicado no número 2 do presente anúncio. Os documentos que compõem a proposta financeira, além de serem não editáveis, deverão 
estar protegidos por um código de segurança que apenas será facultado pelo concorrente no acto da abertura pública da proposta.

5. O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na mesma data-limite de submissão das propostas pelas 11.00 horas através da 
plataforma digital Microsoft Teams em que serão convidados todos os concorrentes. Para o efeito os concorrentes serão convidados através do 
email indicado no número 2 do presente anúncio. 

6. Para a avaliação das propostas será usado o Critério Conjugado das propostas técnica e financeira. 
7. O Contrato de prestação de serviços será no regime de Preço Global. O anúncio de classificação de cada um dos concorrentes após a análise e 

avaliação das propostas será partilhado por email para todos os concorrentes e fixado em vitrina na Recepção dos escritórios do CCS - Sede que 
se localizam no endereço seguinte: 

Centro de Colaboração em Saúde
Rua Damião de Góis, n.º 279 
Bairro da Sommerschield
Cidade de Maputo
Tel.: 82 3075382 / 84 3013341

O Director Executivo 
(Ilegível)

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. A Administração Nacional de Estradas (ANE, IP), Delegação Provincial de Inhambane convida 

pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem  
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para empreitada de manutenção 
de rotina financiada pelo Fundo de Estradas, FP para as estradas asfaltadas e terraplenadas da 
província de Inhambane.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas não inferior a 
3ª Classe - Categoria III para os lotes 5 & 6 e os restantes lotes incluindo o lote único, não inferior 
a 4ª Classe - Categoria III, a submeterem propostas seladas para os serviços abaixo indicados:

3. Manutenção de Rotina da Estrada Asfaltada do Concurso 47I000541/CP/01/ASF/2022.

Intervenção Lote 
Nº

Estrada Extensão 
Km

Localização 
(Distrito)

Garantia 
Provisória 
(MT)Ref. Início Fim

Manutenção 
de Rotina 

(ASF) Ú
ni

co

R486 Maluvane Nova Mambone 47 Govuro 65.000,00

4. Manutenção de Rotina das Estradas Teraplenadas do Concurso 47I000541/CP/01/TPL/2022.

Intervenção Lote 
Nº

Estrada Extensão 
Km

Localização 
(Distrito)

Garantia 
Provisória 
(MT)Ref. Início Fim

M
an

ut
en

çã
o 

de
 R

ot
in

a 
(T

PL
)

1a N222 Mapinhane Macumene 58 Vilanculos 
Mabote 100.000,00

1b N222 Macumene Mabote 56

2a R444 Massinga Sitila 40 Massinga 
Funhalouro 100.000,00

2b R444 Sitila Funhalouro 70

3 R483 Inharrime Panda 59 Inharrime 40.000,00

4 R485 Homoíne Pembe 23 Homoíne 40.000,00

5 R902 Morrumbene Mucoduene 25 Morrumbene 25.000,00

6 NC Crz N5 Vila de Jangamo 3.5 Jangamo 20.000,00

Total 334.5

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de 
concurso ou adquirí-los a partir do dia 18/4/2022, durante as horas normais de expediente, 
no seguinte endereço:

Administração Nacional de Estradas (ANE)
Delegação Provincial de Inhambane (DPI)
Estrada R482, CP nº 101 Telefax: 293 30894

Cidade de Maxixe

Mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos 
meticais) por exemplar, fazendo depósito na conta 0802111001056 do Grupo ABSA.

6. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, após a data de abertura e deverão 
ser acompanhadas de uma caução provisória ou declaração de garantia nos termos do Decreto 
89/2021, de 29 de Outubro, por cada lote, válida pelo prazo de 120 dias, a contar a partir da 
data da abertura das propostas.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no no 3 até às 9.00 horas do dia 
19/5/2022 e serão abertas em sessão pública, no respectivo dia e mesmo endereço, às 9.15 
horas.

8. A DPI conduzirá uma visita ao local das obras, nos dias 4 a 6 e 9/5/2022, com concentração nas 
instalações da Delegação Provincial de Inhambane, sita no endereço acima pelas 8.00 horas do 
dia 4/5/2022, onde haverá a reunião de pré-concurso.

9. No dia 2/6/2022 será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes no endereço acima, 
pelas 14.00 horas.

10. 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. 

Entidade Contratante

PEUGEOT
PARTNER E BOXER
AJUDAMOS O SEU NEGÓCIO A CRESCER

AMBULÂNCIA

843 304 465
Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo

www.peugeot-mz.com

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Anúncio de Vagas
O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da 
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) e no âmbito 
da cooperação com o UNICEF pretende contratar (2) dois Técnicos Superiores, 
licenciados na especialidade de Engenharia Civil ou áreas afins.

A DNAAS convida potenciais concorrentes a submeterem as suas candidaturas por 
meio de carta com assinatura reconhecida, para as vagas acima referidas, para o 
endereço abaixo:

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa, n.º 162, 3° andar

Cidade de Maputo

A submissão das candidaturas deverá ser feita no prazo de 15 dias, a contar da data 
de publicação do anúncio, acompanhado pelos documentos abaixo mencionados:

•	 Certidão de Nascimento ou Bilhete de Identidade autenticados;
•	 Certidão de habilitações literárias;
•	 Declaração do candidato sob compromisso de honra, comprovativo de não 

ter sido expulso do Aparelho do Estado; e
•	 Curriculum Vitae.

Os interessaos poderão levantar os termos de referência no endereço supracitado, 
das 7.30 às 15.30 horas, de segunda a sexta-feira.

Maputo, aos 18 de Abril de 2022 4687

3677

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE
E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE
___________________________________________
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo listados:

Lotes Nome do Concorrente Objecto do Concurso N° do Concurso Valor da Adjudicação,
 incluindo IVA

I MOTORCARE MOÇAMBIQUE, LDA Fornecimento de 1 viatura ligeira cabina dupla 4x4 01/ISCAM/
UGEA/2022 1.890.000,00MT

II MOTORCARE MOÇAMBIQUE, LDA Fornecimento de 3 viaturas ligeiras turismo 01/ISCAM/
UGEA/2022 4.170.000,00MT

Maputo, Abril de 2022
A UGEA

(Ilegível)
3289

 
 

ANÚNCIO DE VAGA 
 

A Empresa THL, com escritórios em Maputo, operando na área da Saúde, pretende admitir  (1) 
Recepcionista/Secretaria. 
 

Perfil da Candidata: 
 Nivel Médio. 
 Experiência no atendimento ao telefone, cliente e marcação de viagens.  
 Conhecimentos solidos em pacotes informaticos e gestão de E-mails 
 Conhecimento da lingua Inglesa – Falado e escrito 
 Capacidade de trabalhar sob pressão 
 Capacidade de trabalhar em equipa, polivalência e elevado sentido de responsabilidade; 
 Idade inferior a 35 anos; 
 Disponibilidade imediata. 

 

Oferta: 
 Remuneração ajustada à experiência; 
 Rápida integração 

 

Envio de Candidaturas: 
 As cartas de candidaturas devem ser submetidas até dia 20 de Abril, acompanhadas de 

CV, certificados e cartas de referencia de anteriores empregadores  para o email: 
mocambique@thl.pt   

Nota: Somente candidatas apuradas serão contactadas. 
a 

Maputo,15 de Abril de 2022 

 
 

ANÚNCIO DE VAGA 
 

A Empresa THL, com escritórios em Maputo, operando na área da Saúde, pretende admitir  (1) 
Recepcionista/Secretaria. 
 

Perfil da Candidata: 
 Nivel Médio. 
 Experiência no atendimento ao telefone, cliente e marcação de viagens.  
 Conhecimentos solidos em pacotes informaticos e gestão de E-mails 
 Conhecimento da lingua Inglesa – Falado e escrito 
 Capacidade de trabalhar sob pressão 
 Capacidade de trabalhar em equipa, polivalência e elevado sentido de responsabilidade; 
 Idade inferior a 35 anos; 
 Disponibilidade imediata. 

 

Oferta: 
 Remuneração ajustada à experiência; 
 Rápida integração 

 

Envio de Candidaturas: 
 As cartas de candidaturas devem ser submetidas até dia 20 de Abril, acompanhadas de 

CV, certificados e cartas de referencia de anteriores empregadores  para o email: 
mocambique@thl.pt   

Nota: Somente candidatas apuradas serão contactadas. 
a 

Maputo,15 de Abril de 2022 

3327

República de Moçambique
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade de Ensino Superior (CNAQ)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de concurso
1. O Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade de Ensino Superior convida empresas interessadas inscritas no Cadastro Único para 

Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, a apresentarem propostas fechadas, para o 
seguinte concurso:

N.º do Concurso Objecto Modalidade
Data e hora-final 
para entrega das 

propostas

Data e hora para 
abertura das 

propostas

Validades 
das 

propostas
Garantia 

Provisória 

52A002941/CP/01/2022 Aquisição de passagens 
aéreas Concurso Público 4/5/2022 

às 11.00 horas
4/5/2022 

às 11.15 horas 60 dias N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los durante a hora de ex-
pediente na sede do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT 
(mil e quinhentos meticais) para o presente Concurso Público. O valor deverá ser depositado na conta do CNAQ – BCI n.º 116 248 487 101.

Endereço: Bairro da Sommerschield II, Rua Beijo da Mulata, nº 141, Telefone 21 496206, cidade de Maputo/ Moçambique

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

Maputo, Abril de 2022
(Ilegível)

3358

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

Bairro da Sommerschield II, Rua Beijo da Mulata, nº 141, Telefone 21 496206, Cidade de Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º andar, prédio Hamburguesa - 
Matola

1ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da 
Província de Maputo, nos Autos de Providência 
Cautelar de Embargo de Obra Nova, registados sob 
o nº 03/22/B, pendentes nesta Secção, correm éditos 
de 20 dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando requeridos desconhecidos - 
facilmente identificáveis no talhão do requerente, sito 
no Bairro Matola Gare, Posto Administrativo Municipal 
da Machava, talhão nº C/18 da parcela nº 3380/C, 
em parte incerta, para no prazo de 8 (oito) dias, que 
começa a contar findo o dos éditos, apresentarem 
oposição, querendo, os presentes autos, que lhes 
move o requerente BENEDITO CARLOS MASSINGUE, 
pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra à disposição dos citandos, no 
Cartório deste Tribunal, onde poderão ser solicitados 
em qualquer dia útil, dentro das horas normais de 
expediente, advertindo-se-lhes de que a falta de 
contestação, importa a confissão dos factos articulados 
pelo requerente.

Matola, aos oito de Abril de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Dinis Francisco Nhantumbo

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Berta Tiane

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE 
AQUISIÇÕES   

 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO               
Nº 47A002741/CP/O/0002/22  

 
EMPREITADA PARA A REABILITAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DE QUISSANGA E BILIBIZA 
 

1. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 
(FIPAG), convida as empresas interessadas e que reúnam os requisi-
tos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para a Empreit-
ada para a Reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água de 
Quissanga e Bilibiza.  

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará da 7ª classe, Catego-
ria I, Subcategoria 1ª a 14ª. 

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, exam-
inar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no escritório do 
FIPAG-Sede, sito no endereço abaixo, de segunda à sexta-feira no 
período das 8:00h ás 15:30h pela importância não reembolsável de 
1.000,00MT (Mil Meticais) a serem depositados nos seguintes da-
dos bancários: Banco: BIM, Beneficiário:  FIPAG, Nº de Conta: 
8992580, NIB: 000 100 000 000 899 258 057. 

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) 
dias. 

5. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as 10:30h 
do dia 05 de Maio de 2022 e serão abertas em sessão Pública, no 
mesmo dia e local, às 10:35h na presença dos Concorrentes e público 
que desejar. 

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória 
no valor de 450.000,00Mt (Quatrocentos e cinquenta mil meticais), 
válida pelo prazo de 150 (Cento e cinquenta) dias. O concorrente 
pode alternativamente, apresentar a Declaração de Garantia, 
reconhecida pelo Cartório Notarial conforme o modelo constante 
nos Documentos de Concurso. 

7. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito, o 
concorrente poderá efectuar a visita no dia 21 de Abril de 2022 pelas 
09:00h, na Administração de Quissanga. 

8. O anúncio do posicionamento, está previsto para 10:30h do dia 19 de 
Maio de 2022, no endereço abaixo. 

9. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Em-
preitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto Nº 05/2016, de 8 de Mar-
ço.  

FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 
Av. Filipe Samuel Magaia Nº 1291, R/C, Maputo-Moçambique 

Tel: 258 21308840 / Fax: 258 21308881 
Emails: ugea.sede@fipag.co.mz  

 
 

Elementos de Pedagogia
•	 Bromatologia
•	 Nutrição Dietética
•	 Enfermagem e Primeiros Socorros
•	 Dietoterapia
•	 Farmacologia
•	 Imunologia
•	 Patologia
•	 Práticas de Nutrição
•	 Saúde da Comunidade
•	 Educação Alimentar e Nutricional
•	 Psicologia do Desenvolvimento
•	 Doenças Infecto-Contagiosas
•	 Nutrição e Dietética
•	 Patologia, Enfermagem e Urgências Médicas
•	 Bioquímica e Nutrição
•	 Cidadania

Requisitos
•	 Ter o grau académico de Mestre na área a que se 

candidata*;
•	 Ter o grau de doutor na respectiva área*;
•	 Ter domínio comprovado na área a que se candidata;
•	 Ter 3 anos de docência no ensino superior;
•	 Ter experiência em e-learning e ensino à distância;
•	 Ter formação ou ter participado em capacitação 

psicopedagógica;
•	 Ter autoria de publicações científicas e de 

documentos académicos;
•	 Ter experiência na concepção de manuais para o 

ensino superior;
•	 Ter experiência na concepção de manuais para o 

ensino superior à distância.
* Com equivalência reconhecida quando o grau foi 
obtido no exterior 

Tempo elaboração:  90 dias 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE 
MANUAIS

TAREFAS
1.1. Emitir proposta técnica e financeira que deve ser 
aprovada antes de iniciar o trabalho.

1.1.1. Elaborar o Manual de acordo com as orientações 
seguintes:

A. Modelo COL. O texto deve ser escrito segundo o 
modelo Commonwealth Of Learning COL;

B. Ilustrações. Conter o maior número possível de 
ilustrações, tais como gráficos, gravuras, diagramas, 
tabelas, etc, pelo menos uma ilustração por cada 
unidade temática;

C. Exercícios 1 - No fim de cada tema fazer constar, 
pelo menos, 10 (dez) QUESTÕES FECHADAS e 10 
(dez) QUESTÕES ABERTAS para AUTO-AVALIAÇÃO, 
que necessitem do uso do raciocínio lógico-formal ao 
responder;

D. Exercícios 2 - No fim de cada unidade temática 
fazer constar, pelo menos 5 (cinco) questões fechadas 
e 5 (cinco) questões abertas referentes a todas 

unidades temáticas;

E. Exercícios 3 - No fim do módulo fazer constar, pelo 
menos, 100 (cem) QUESTÕES FECHADAS, abrangendo 
todos os temas do módulo. Tais exercícios servem de 
preparação para o Exame do Módulo, que necessitem 
do uso do raciocínio lógico-formal;

F. Exercícios 4 - No final de cada tema fazer constar 
pelo menos 4 (quatro) sugestões de actividades 
práticas (ex. estudo de caso, etc...);

G. Colocar em anexo as soluções para todos exercícios 
no final da Unidade, do Tema e do Módulo.

H. No fim do manual, em anexo, devem ser incluídos: 
no mínimo 10 temas (enunciados) para o Trabalho 
de Campo (Teste 2); um mínimo de 10 temas 
(enunciados) para serem discutidos no Fórum 1 e 
outros 10 Temas para serem discutidos no Fórum 2;

I. Correcção/Revisão linguística: Apresentar o 
módulo sem erros ortográficos, coerente, com 
linguagem simples e dialógica e boa construção 
semântica.

J. Estrutura. O Módulo deve estar estruturado em 
TEMAS e estes, por sua vez em Unidades Temáticas;

K. Formatação do texto: espaçamento 1.0, fonte 
CALIBRI, tamanho 12. Os TEMAS ficam em negrito 
e maiúsculas e as UNIDADES também em negrito e 
maiúscula na primeira letra.

L. Número de páginas. O Módulo da UnISCED deve ter 
no mínimo 120 (cento e vinte) páginas (excluindo 
capas, índice, lista de abreviaturas, exercícios que 
constam na alínea (e) e bibliografia). 

M. Índice: Cada módulo da UnISCED deve incluir um 
índice automático. 

N. Citação e Referência Bibliográficas: Apresentar 
citação ao longo do texto. No final de cada tema deve 
apresentar as referências na norma APA. 

O. Disponibilidade das fontes: As referências devem 
ser documentos electrónicos gratuitamente 
disponíveis (Recursos Educacionais Abertos) com 
licença Creative Commons (CC).

P. Revisão linguística: É de carácter obrigatório para 
o conteúdo elaborado. 

1.4. Formas de candidatura

Carta de manifestação de candidatura dirigida ao Reitor da 
UnISCED com os seguintes documentos:

•	 Curriculum Vitae no formato Europass;
•	 Certificado(s) de habilitações literárias; BI; NUIT; 

Número de conta bancária;
•	 O (a)s candidatos (a)s interessados para 

submeterem as suas candidaturas deverão visitar o 
website da   UnISCED

      www.unisced.edu.mz / Carreiras.
•	 Válido até ao dia 30 de Abril de 2022.

A UnISCED – Universidade Aberta ISCED está a recrutar Elaboradores de Manuais do 2º Ano de 
Faculdade de Ciências de Saúde.
Das seguintes disciplinas:
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE                      
DANIEL MAÚSSE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Fevereiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e oito a folhas oitenta e nove verso, do 
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e três, traço 
“D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado 
em Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de DANIEL MAÚSSE, 
no estado de viúvo, natural de Manjacaze, residente que foi na vila de Manjacaze, 
sendo filho de Gomanhane Maússe e de Nhundasse Mucavele. 
Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: ELSA DANIEL MAÚSSE, 
FABIÃO DANIEL MAÚSSE, CRISTINA DANIEL MAÚSSE e HELENA LETA DANIEL 
MAÚSSE, solteiros, maiores, naturais de Maputo, onde residem.
Que, não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 11 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
AFONSO LEONARDO DA FONSECA TEMBE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de seis de Abril de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e quatro verso a folhas cinquenta 
e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e 
noventa e dois, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, ESPERANÇA 
PASCOAL NHANGUMBE, Conservadora e Notária Superior em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de AFONSO LEONARDO DA FONSECA TEMBE, de sessenta e oito anos de idade, 
no estado de viúvo, natural de Moma - Nampula, de nacionalidade moçambicana, 
com última residência no Bairro da Polana Cimento “B”, nesta cidade de Maputo, 
sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição de sua última vontade.
Mais certifico, pela operada escritura que foram declaradas como únicas 
e universais herdeiras de todos seus bens, suas filhas: ISABEL VICTÓRIA 
CONCEIÇÃO TEMBE, ADÉLIA LEONARDA DA CONCEIÇÃO TEMBE e EULA 
GLAUCE DA CONCEIÇÃO TEMBE, todas solteiras, maiores, naturais de Maputo, 
onde residem, de nacionalidade moçambicana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com elas concorram 
à sucessão, e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 8 de Abril de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando 
as rés: INFRATEL, LDA e TELWAN, LDA, 
com última sede conhecida na Rua da 
Gávea, nº 112, R/C, cidade de Maputo, 
representadas legalmente pelo sócio único 
Edgar Manuel Naia da Silva, com último 
endereço conhecido na Av. Ahmed Sekou 
Touré, cidade de Maputo, contactável 
pelos nºs 82-3030036 e 87-7666333, ora 
ausente, em parte incerta, para no prazo 
de 20 (vinte) dias, que começa a correr 
depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última públicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, 
contestar, querendo, os Autos de Acção 
Declarativa Ordinária nº 90/19-P, 
que por esta Secção lhes move a autora 

ELECTRO CRUZ, LDA, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, conforme o 
duplicado que se encontra arquivado no 
Cartório desta Secção à sua disposição, 
onde poderão levantar dentro das horas 
normais de expediente, advertindo-se-
lhes de que a falta de contestação importa 
a confissão dos factos articulados pela 
autora para todos efeitos legais.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

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



PUBLICIDADE

República de Moçambique
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

Concurso Público N.º 47A000141/CP/13/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E                              
AMPLIAÇÃO DE SEIS (6) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO, DIVIDIDOS EM 2 LOTES

1. No âmbito da implementação do Programa de Recuperação de Cabo Delgado - 
PRCD, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da 
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento pretende reabilitar 
e expandir os Sistemas de Abastecimento de Água, divididos em 2 lotes:

a. Lote I - Reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água da Sede do 
Distrito de Palma, Quionga, Quirinde e Afungi, no Distrito de Palma; 

b. Lote II – Expansão dos Sistemas de Abastecimento de Água da Sede do Pos-
to Administrativo de Negomano e Ngapa, Distrito de Mueda;

2. As obras de cada sistema compreendem, entre outras actividades, as 
seguintes:

•	 Levantamento das condições actuais dos sistemas;
•	 Ensaios de caudal dos furos existentes;
•	 Levantamento topográfico para implantação da rede de distribuição;
•	 Elaboração do projecto executivo de cada sistema; 
•	 Fornecimento e montagem da tubagem de adução;
•	 Construção da torre de suporte dos depósitos de água;
•	 Fornecimento e instalação de painéis solares, electro-bombas e respectivos 

quadros; 
•	 Instalação da rede de distribuição;
•	 Construção e reabilitação de fontanários públicos;
•	 Construção de uma captação que poderá consistir num campo de furos;

3. Neste contexto, o Ministério convida empreiteiros especializados e licenciados 
com o alvará de obras públicas de 6ª Classe.

4. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos 
do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 6 deste anúncio, 
mediante o pagamento não reembolsável de 2.000,00MT. 

5. O período de validade das propostas é de 120 dias.

6. As propostas deverão ser entregues, por lotes, até às 14.00 horas do dia 9 de 
Maio de 2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 
14.15 horas, no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que 
desejarem participar:

Departamento de Aquisições
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

Rua da imprensa, n.º 162, 2 o andar Direito
Maputo - Moçambique

7. As propostas deverão ser acompanhadas de garantias provisórias separadas 
por lotes, no valor de 500.000,00MT, válidas por 150 dias.

8. A visita ao local das obras é facultativa e será realizada de acordo com o 
seguinte:

Datas Local das obras Concentração Hora

25/4/2022 Palma, Quionga, 
Quirinde e Afungi SPDI de Palma 9.00 horas

27/4/2022 Negomano e Ngapa SDPI da Mueda 9.00 horas

9. O Anúncio de posicionamento será feito no dia 23 de Maio de 2022, pelas 
11.00 horas, no endereço indicado no n.º 6.

10. 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.

Maputo, aos 18 de Abril de 2022
O Departamento de Aquisições 

18 Segunda-feira, 18 de Abril de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVÍNCIAL DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
=Pemba=

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social de Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, interessadas e que reúnam requisitos 

de elegibilidade (Cadastradas na UFSA) a apresentarem propostas fechadas para a Contratação do seguinte:

N° do Concurso Objecto do Concurso Modalidade 
de Concurso

Custo de 
documentos 
de Concurso

Data e hora-final 
de entrega das 

Propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Local de Abertura das 
Propostas

Valor de 
Garantia 

Provisória

62C103771/CL/01/2022 Material consumível de  escritório Concurso 
Limitado 1.500,00MT

29/4/2022, 
às 8.00 horas

29/4/2022,
às 8.15 horas

Na Sala de Reuniões da 
DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CL/02/2022 Combustível e lubrificantes Concurso 
Limitado 1.500,00MT

29/4/2022,
às 9.30 horas

29/4/2022,
às 9.45 horas

Na Sala de Reuniões da 
DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CL/03/2022 Aquisição de equipamento informático Concurso 
Limitado 1.500,00MT

29/4/2022, 
às 11.00 horas

29/4/2022,
às 11.15 horas

Na Sala de Reuniões da 
DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CPC/01/2022 Manutenção de meios informáticos Concurso por 
Cotações Não Aplicável 29/4/2022, 

às 12.30 horas
29/4/2022,

às 12.45 horas
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CL/04/2022 Fornecimento de refeições para 
eventos da DPGCAS

Concurso 
Limitado 1.500,00MT 29/4/2022, 

às 13.30 horas
29/4/2022, 

às 13.45 horas
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

2C103771/CL/05/2022 Manutenção e reparação de viaturas Concurso 
Limitado 1.500,00MT 29/4/2022, 

às 14.30 horas
29/4/2022,

às 14.45 horas
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CPC/02/2022 Material de higiene e limpeza Concurso por 
Cotações Não Aplicável 3/5/ 2022,

 às 7.30 horas
3/5/2022, 

às 7.45 horas
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CPC/03/2022 Fornecimento do jornal “Notícias” Concurso por 
Cotações Não Aplicável 3/5/2022,

 às 9.00 horas
3/5/2022, 

às 9.15 horas
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CL/06/2022 Manutenção e reabilitação do edifício 
da DPGCAS

Concurso 
Limitado 1.500,00MT

3/5/2022, 
às 10.45 horas

3/5/2022, 
às 11.00 horas

Na Sala de Reuniões da 
DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CPC/04/2022 Aquisição de fardamento e calçado Concurso por 
Cotações Não Aplicável 3/5/2022, 

às 12.15 horas
3/5/2022, 

às 12.30 horas
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CL/07/2022 Construção do Centro Aberto de Chiúre Concurso 
Limitado 1.500,00MT

3/5/2022, 
às 13.45 horas

3/5/2022, 
às 14.00 horas

Na Sala de Reuniões da 
DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CL/08/2022 Aquisição de motorizadas Concurso 
Limitado 1.500,00MT

4/5/2022, 
às 8.00 horas

4/5/2022, 
às 8.15 horas

Na Sala de Reuniões da 
DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CPC/05/2022 Aquisição de uma fotocopiadora
 semi-industrial

Concurso por 
Cotações Não Aplicável 4/5/2022,

 às 9.00 horas   
4/5/2022, 

às 9.15 horas   
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

62C103771/CPC/06/2022 Prestação de serviços gráficos Concurso por 
Cotações Não Aplicável 4/5/2022, 

às 10.30 horas   
4/5/2022,

 às 10.45 horas   
Na Sala de Reuniões da 

DPGCAS - Pemba Não é exigida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los, na Direcção Provincial do Género, Criança e 
Acção Social de Cabo Delgado, sita na zona da Expansão II, atrás do INEFP (Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional), entre a DIC e STAE Provincial 
de Cabo Delgado, mediante o pagamento de uma importância  não reembolsável de 1,500,00MT (mil e quinhentos meticais), a ser feito em numerário na UGEA 
da DPGCAS, das 8.00 às 15.00 horas, segundo como consta na tabela acima para cada Objecto do concurso.

3.  As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado, na hora e data como se indica nas instruções da tabela acima e serão abertas em sessão pública, na 
hora e data, segundo também como consta na mesma tabela, na Sala de Reuniões da DPGCAS, na presença de representantes dos concorrentes que desejarem 
assistir o acto.

4. O prazo de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data de abertura de propostas.

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

Pemba, aos 8 de Abril de 2022
(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção 
Comercial deste Tribunal, correm 
éditos de vinte (20) dias, contados 
da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados: 
ARLINDO BILA e LAURINDA 
FERNANDA MARIA GONDES BILA, 
residentes na cidade de Xai-Xai, 
província de Gaza, para no prazo 
de dez (10) dias, posterior àquele 
dos éditos, reclamarem, querendo, 
o pagamento do seu crédito pelo 
produto dos bens penhorados que 
abaixo se discriminam, sobre que 
tenham garantia real, nos termos 
referidos no artigo 864º, do C.P.C. 
dos Autos de Execução Ordinária 
nº 147/20-M, em que é exequente 
BCI-BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS, SA e executados: 
Arlindo Bila e Laurinda Fernanda 
Maria Gondes Bila.

Verba nº 1
Uma (1) mesa de jantar, de vidro, 
com seis cadeiras, avaliada em 15 
000,00MT;

Verba nº 2
Um (1) jogo de sofás, de seis lugares, 
de cor castanha, avaliado em 40 
000,00MT;

Verba nº 3
Um (1) televisor da marca LG, 
de 42 polegadas, avaliado em 10 
000,00MT;

Verba nº 4
Um (1) aparelho de som Home 
Theater, da marca LG, avaliado em 
15 000,00MT;

Verba nº 5
Uma (1) mesinha de centro, preta, 
avaliada em 8 000,00MT;

Verba nº 6
Uma (1) estante tipo garrafeira, de 
barras, avaliada em 10 000,00MT;

Verba nº 7
Um (1) fogão eléctrico de quatro 
bocas, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 8
Uma (1) mesinha de decoração, de 
vidro, rectangular, avaliada em 5 
000,00MT;

Verba nº 9
Uma (1) mesinha de decoração, 
redonda, de vidro, avaliada em 2 
500,00MT.

Maputo, aos 4 de Abril de 2022

A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei

A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Projecto da central solar Fotovoltaica de Manje 

A Electricidade de Moçambique E.P (EDM), pretende desenvolver o Projecto da Central 
Solar Fotovoltaica de Manje, no Disrtrito de Chiúta, Província de Tete. O projecto enqua-
dra-se na política do Governo e no objectivo estratégico da EDM de até 2030 alcançar o 
acesso universal à energia eléctrica e de desenvolver projectos de energias renováveis a 
serem ligado à rede eléctrica nacional de modo a reforçar a disponibilidade de energia na 
região de Tete. 

A Empresa Gopa Intec foi contratada pela EDM para conduzir o Estudo de Impacto 
Ambiental e Social (EIAS) com vista ao licenciamento ambiental do Projecto (classificado 
como de categoria A), como parte do processo e em cumprimento do Decreto 54/2015 e a 
Directiva 130/2006 sobre o Processo de Participação Pública. A Gopa Intec está no pre-
sente momento a programar a realização de uma Consulta Pública com o objectivo de 
apresentar o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) e os 
Termos de Referência (TdR), e igualmente auscultar todas as Partes Interessadas e Afec-
tadas pelo Projecto. 

A reunião realizar-se-á no dia 3 de maio de 2022, às 9.00 Horas, na Sala de Sessões do 
Governo do Distrito de Chiúta.  

A reunião será realizada em estreita obediência às restrições impostas pela situação de 
Calamidade Pública decretada pelo Governo de Moçambique relativas ao controlo da 
pandemia da COVID-19. 

O Relatório do EPDA está disponível para consulta no portal da EDM (www.edm.co.mz) 
e nos seguintes locais: 

EDM – Av. Eduardo Mondlane, nº 1398, 5º Andar Esquerdo, Maputo 

MTA – DINAB – Rua da Resistência, nº 146/7, Maputo 

Serviço Provincial do Ambiente (SPA) Tete- Bairro Francisco Manyanga, Avenida da 
Liberdade, Edifício da ex-GPZ, 5º Andar, Cidade de Tete 

Serviço Provincial de Infra-Estruturas (SPI) de Tete- - Bairro Francisco Manyanga, Aveni-
da da Liberdade, Edifício da ex-GPZ, 6º Andar, Cidade de Tete 

Administração do Distrito de Chiúta 

As partes interessadas poderão receber informação sobre o Projecto ou contactar a equipa 
de Consulta Pública a respeito de qualquer questão adicional sobre os mesmos, através 
da linha de Celular +258 869007571 e do e-mail ceciliapedromz@gmail.com 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
58A0003051/CP/Nº12/CoAg PEPFAR/2022

Aquisição de Viaturas Ligeiras Mistas de 5 lugares “Pick Ups”

1. O Instituto Nacional de Saúde, convida as pessoas colectivas, nacionais ou estrageiras, 
interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, 
para o fornecimento de viaturas ligeiras mistas de 5 lugares “pick ups”.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela importância 
não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), munidos de um PEN DRIVE. O pagamento 
deverá ser em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTO DE PESQUISA DE 
VACINAS Nº 004403513002).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do dia 13/5/2022 e 
serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 13/5/2022, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Repartição Central Autónoma para Área de Aquisições 

EN1, Vila de Marracuene, Parcela n.º 3943, Província de Maputo 

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 200.000,00MT, 
válida pelo prazo de 150 dias.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo 
endereço, às 13.00 horas do dia 31 de Maio de 2022.

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 n.º 5/2016, 
de 8 de Março.

A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MECUBÚRI
SERVIÇO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO
De acordo com o Despacho de 17 de Março de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador 
do Distrito de Mecubúri, e nos termos do n° 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado, aprovado pela Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o n° 3 do artigo 
2 do Regulamento de Concursos de Ingresso e Promoção na Administração Pública, aprovado pelo 
Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, torna-se aberto o concurso público pelo prazo de 
30 dias, a contar da data da fixação do presente aviso para o preenchimento de 11 (Onze) vagas, 
nas diversas carreiras de regime especial diferenciadas e não diferenciadas de saúde, a serem 
colocados nas Unidades Sanitárias do Distrito de Mecubúri, conforme a tabela a baixo.

Nº de Ordem Carreira Categoria/Ocupação Nº de Vagas

1 Médico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª 1

2 Técnico Superior de Saúde N1 Enfermeiro “A” 1

3
Técnicos de Saúde                                                            

Técnico de Medicina Geral 5

Técnico de Nutrição 1

Técnico de Odontoestomatologia 1

4 Agentes de Serviço Serventes das Unidades Sanitárias 2

Total 11

Requisitos:
1. Pedido de ingresso dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Mecubúri, 

por meio de requerimento com a assinatura reconhecida;
a) Certidão narrativa completa de nascimento ou Bilhete de Identidade autenticado;
b) Certificado de habilitações profissional autenticado (para as carreira de Médico de Clínica 

Geral, Técnico Superior de Saúde N1 e Técnicos de Saúde);
c) Certificado de habilitações literárias autenticado (7ª Classe) para as carreiras de Agente 

Técnico e Agente de Serviço;
d) Carta de Condução do tipo Pesado/Profissional autenticada, para a carreira de Agente 

Técnico;
e) Declaração sob compromisso de honra autenticado
f) Curriculum Vitae;
g) Cópia da carteira profissional autenticada de inscrição nas respectivas Ordens, para as 

carreiras de Médico de Clínica Geral, Enfermeiro “A”, Enfermagem Geral e Enfermagem de 
Saúde Materno Infantil.

2. Os documentos deverão dar entrada na Secretaria Geral do Serviço Distrital de Saúde, Mulher 
e Acção Social de Mecubúri, nas horas normais de expediente até ao último dia do prazo fixado.

3. A Selecção para o concurso de ingresso será efectuada através de Avaliação documental, seguida 
de provas escritas (para todos), para o preenchimento daquelas vagas e das que vierem a se 
verificar no prazo de validade do concurso.

4. As provas versarão sobre as seguintes matérias:
5. Lei n° 1/2018, de 12 de Junho, que aprova a Constituição da República de Moçambique; 

h) Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto – que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado;

i) Lei n° 7/2019, de 31 de Maio, que estabelece o quadro legal sobre a organização e o 
funcionamento dos Órgãos de Representação do Estado na Província ;

j) Decreto n° 5/2020, de 10 de Fevereiro, que regulamenta a Lei n° 7/2019, de 31 de Maio;
k) Decreto n° 5/2018, de 26 de Fevereiro – que aprova o Regulamento do Estatuto Geral dos 

Funcionários e Agentes do Estado;
l) Decreto n° 30/2001, de 15 de Outubro – que aprova as Normas de funcionamento da 

Administração Pública;
m) Matéria de natureza específica, de acordo com cada área de formação Técnico Profissional;
n) Cultura Geral.

NB:  O concurso é válido por três (3) anos, a partir da data da publicação da lista de 
classificação final no Boletim da República.

Mecubúri, aos 17 de Março de 2022

O Director do SDSMAS

Calisto Maria Sampo
(Inspector Superior Administrativo)

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

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

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 02/ FASE I/2021

Farmácias de Moçambique – SA, uma empresa moçambicana vocacionada no comércio 
à retalho de medicamentos, vacinas e outros produtos autorizados a serem vendidos em 
farmácias e em postos de medicamentos, pretende alienar imóveis, e vem por este meio 
convidar pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que 
reúnam requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas para aquisição dos 
seguintes imóveis:

1. As propostas de aquisição dos imóveis deverão ser elaboradas em conformidade com os 
TERMOS GERAIS DO CONCURSO e deverão ser entregues até às 13.00 horas do dia 25 
de Abril 2022, em envelopes selados, no seguinte endereço: Av. Samora Machel, n° 202, 
1º andar, Cidade de Maputo.

2. OS TERMOS GERAIS DO CONCURSO serão disponibilizados através da solicitação 
enviada para o e-mail: aprovisionamento@farmac.co.mz 

3. Os imóveis poderão ser visitados nos endereços descritos na tabela acima, no período 
entre 8.00 e 16.00 horas dos dias 22 de Março a 22 de Abril de 2022, bastando contactar 
com antecedência de 2 dias o número 843276220.

4. Em caso de dúvida, os interessados poderão entrar em contacto  pelo correio electrónico: 
aprovisionamento@farmac.co.mz ou pelos seguintes números: 21323883 ou 
843276220.

Maputo, aos 15 de Março de 2022

A Direcção Geral
(Ilegível)
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A VOZ DO CIDADÃO

M
AIS de seis mil cabe-
ças de gado bovino 
morreram, do ano 
passado a esta parte, 
devido ao surto de 

doenças associadas à fal-
ta de melhores condições 
de pasto, na província de 
Gaza. O tratamento das 
manadas constitui motivo 
de preocupação dos criado-
res do sector familiar, que 
lamentam a morte de várias 
cabeças por diversas pato-
logias. 

Para o director provin-
cial de Agricultura e Pes-
cas, Dalilo Latifo, o elevado 
número de morte do gado 
pode ter ocorrido pelo fac-
to de alguns criadores não 
cultivarem o hábito de des-
parasitar os animais, assim 
como de dificuldades no 
acesso aos banhos caracici-
das e área de pastagem para 
que possam alimentar-se 
devidamente.  

Informou que para fazer 
face ao quadro clínico da 
saúde animal, o subsector 
da pecuária tem disponíveis 
doses de medicamentos su-
ficientes, capacidade hu-
mana e condições técnicas 
para permitir, sem sobres-
saltos, a desparasitação in-
terna e externa dos animais. 
Entretanto, para o presen-
te ano, segundo Latifo, a 
pecuária perspectiva sete 
milhões e meio de banhos 

Falta de pasto e doenças
dizimam gado bovino

caracicidas, o que significa 
um incremento de mais 1.5 
milhões de banhos em rela-
ção ao ano passado. 

Para além de banhos ca-
racicidas, projecta-se tam-
bém a reabilitação e cons-
trução de infra-estruturas 
de controlo sanitário que se 
espera vir a contribuir para 
o melhoramento da sanida-
de animal.  

Mais de 520 mil bovinos 
imunizados 

Entretanto, na abertu-

ra oficial da campanha de 
vacinação do gado bovino, 
que a nível de Gaza decor-
reu no distrito de Chongoe-
ne, a governadora Marga-
rida Mapandzene Chongo, 
disse que a província in-
veste anualmente cerca de 
um milhão e quinhentos 
mil meticais para aquisição 
de vacinas e realização de 
campanhas de imunização 
visando assegurar a sanida-
de animal. 

Para o efeito, na presen-

te campanha estão disponí-
veis mais 522 mil doses de 
vacinas para a prevenção 
do surto de doenças que 
nos últimos tempos têm 
vitimado muitos animais, 
o que acaba por, também, 
prejudicar a condição de 
saúde das populações. Tra-
ta-se essencialmente de 
doenças como carbúnculo 
hemático e sintomático, 
dermatose nodular, febre 
aftosa e infecções. 

A vacinação em curso 

vai privilegiar os distritos 
do norte da província por 
apresentarem risco eleva-
do de ocorrência do surto 
de febre aftosa detectada 
na África do Sul, concre-
tamente na província do 
Limpopo, que faz limite 
com o nosso país.   

A campanha, subli-
nhou, visa também refor-
çar a prevenção de doen-
ças que afectam a saúde 
dos animais, e causam 
perda de peso, baixa pro-
dução de leite e causam a 
perda de peso, o que os le-
vam, consequentemente, 
à morte. 

Não obstante os resulta-
dos animadores que colo-
cam Gaza como detentor de 
mais de um quarto de gado 
bovino a nível do país, “há 
ainda desafios enormes, e 
a caminhada ainda é longa, 
sobretudo no acesso às tec-
nologias, mercado de insu-
mos, de produtos pecuários 
e no controlo de doenças de 
animais”, referiu. 

Para Mapandzene há 
necessidade de se “opera-
cionalizar os tanques ca-
racicidas existentes ou por 
construir, erradicar o roubo 
de animais, sobretudo de 
espécie bovina e o estabe-
lecimento de trocas comer-
ciais de animais e de pro-
dutos pecuários de forma 
justa”, afirmou.

Executivo preocupado com a morte do gado 

N.
 B

AM
BO

O SECRETÁRIO do Estado em 
Gaza, Amosse Macamo afirma 
que o governo está compro-
metido com a busca constan-
te de soluções para minimizar 
a problemática do desempre-
go na província. Esta acção é 
feita através da promoção de 
iniciativas de auto-emprego, 
bem como de implementação 
de estágios do fim de curso 
em qualquer nível de ensino, 
que são uma forma de transi-
ção para o mercado de traba-
lho. 

Intervindo na cerimónia 
de lançamento da brochura 
do regulamento de estágios 
pré-profissionais, Macamo 
afirmou que as acções do 
governo estão actualmente 
direccionadas à melhoria da 
qualidade de mão-de-obra 
oferecida ao mercado, uma 
estratégia para a aceleração 
do crescimento sócio-econó-
mico das comunidades. Daí 
a aposta na formação profis-
sional dos jovens, através de 
instituições do ensino téc-

nico-profissional, de modo 
a contribuir para o melho-
ramento do capital humano 
visando responder às neces-
sidades das empresas.

Para Macamo, “ao pro-
cedermos ao lançamento 
do Regulamento de Estágios 
Pré-profissionais é nossa in-
tenção flexibilizar e dinami-
zar o processo de estágios na 
nossa província, com vista 
a responder assertivamente 
às exigências do mercado no 
que diz respeito à procura de 

emprego”.
Por outro lado, referiu que 

pretende-se com este instru-
mento, garantir a harmoniza-
ção da relação entre as enti-
dades promotoras de estágios 
profissionais e os estagiários. 
E  espera-se que seja cordial e 
concorra para a consolidação 
de habilidades práticas dos 
jovens no desempenho das 
suas actividades. 

De acordo com o dirigen-
te, o sucesso desta iniciativa 
“depende de cada um de nós, 

Minimizar problemática do desemprego  

Custo do material adia sonho de ter casa própria 
A SUBIDA do preço dos ma-
teriais de construção nos 
estabelecimentos comer-
ciais e mercados informais 
da província de Gaza está a 
criar embaraços à popula-
ção local, que vai perdendo 
o poder de compra. 

O nosso jornal apurou 
que um saco de cimento 
está a ser comercializa-
do acima de 420 meticais, 
havendo probabilidades 
do aumento nos próximos 
dias. Em paralelo tem se re-
gistado a subida de outros 
materiais complementares 
como varão de aço (ferro), 
pedra, arame, prego e cha-
pas de zinco. 

Alguns cidadãos ouvi-
dos pelo nosso jornal dis-
seram que por causa da 
alta de preços do principal 

material de construção, ti-
veram de paralisar as obras. 

Alda Mariquel, que vive 
em Chongoene, ainda viu a 
estrutura da casa concluí-
da, tendo se esbarrado na 
cobertura. 

“A minha obra está pa-
rada, talvez daqui a qua-
tro ou cinco meses volte a 
mexer. Tudo vai depender 
dos preços do material de 
construção. A continuar 
a tendência de subida, a 
alternativa será colocar a 
laje em fases. Não sei se 
será viável. Mas também 
não vejo outra forma ”, 
disse.  

Silvestre Fenias, com 
uma obra em Chongoene, 
defende novas medidas 
para devolver a esperança 
de muitos cidadãos, prin-

cipalmente da juventude, 
interessada em ter casa 
própria. 

“O governo devia sub-
sidiar os preços dos mate-
riais de construção para os 
jovens que desejam erguer 
casa própria pois, nas con-
dições actuais fica difícil 
suportar os custos. 

Por seu turno, Rafael 
Uamusse, que se dedica ao 
transporte de material de 
construção, entende que os 
preços praticados sufocam 
a maioria dos cidadãos, 
desprovidos de recursos 
financeiros para enfrentar 
esta realidade.

“Os preços actuais de 
materiais estão muito longe 
do poder de compra. Isso 
afecta também a nós como 
transportadores de mate-

rial de construção, na me-
dida em que ficamos dois 
ou três dias sem clientes. 

Abdul Idrissa, técnico 
de obras, diz que perdeu 
mais da metade de clientes 
devido a alta de preços dos 
materiais.

“Os elevados custos do 
material podem abrir es-
paço para obras sem qua-
lidade. É necessário que as 
entidades de direito ve-
lem por esta situação que 
está a criar transtornos a 
muitas famílias em fase de 
construção”, frisou. Ape-
lou igualmente aos em-
preiteiros que tem obras 
em andamento a pauta-
rem pela honestidade por 
forma a entregá-las no 
prazo certo e com a quali-
dade desejada. 

Alda Mariquel Silvestre Fenias Rafael Uamusse Abdul Idrissa

Polícias aprendem doutrina e ética
CERCA de 40 agentes da Po-
lícia da República de Mo-
çambique (PRM) afectos aos 
distritos de Guijá, Mabalane e 
Chókwè participaram duran-
te dois dias, num seminário 
sobre “Doutrina e Ética Poli-
cial”, numa iniciativa da Visão 
Mundial, uma organização 
não-governamental.

Espera-se que com a ca-
pacitação que teve lugar em 
Chókwè, os agentes da lei e or-
dem tenham adquirido conhe-
cimentos suficientes para pro-
mover valores cívicos, éticos e 
de justiça social, com destaque 
para a salvaguarda dos direitos 

das pessoas vulneráveis e víti-
mas de violência. 

Falando na ocasião, Amí-
lcar Checo, gestor distrital de 
programas na Visão Mundial, 
afirmou que se espera que os 
agentes sejam capazes de “de-
monstrar melhor nível de pre-
paração técnico-profissional e 
maturidade no cumprimento do 
seu mandato de manutenção da 
ordem, segurança e tranquilida-
des públicas, assim como no que 
se refere à protecção de pessoas 
e bens, com destaque para as 12 
mil crianças que esta organi-
zação assiste directamente em 
Gaza, mais concretamente em 

Guijá e Mabalane”.
Checo referiu ainda que a sua 

organização tem vindo a traba-
lhar em parceria com a PRM na 
protecção das camadas mais 
vulneráveis, daí que espera que 
após a capacitação “as cama-
das mais desfavorecidas sintam 
não só a presença física da nos-
sa polícia, mas também a sua 
atenção, respeito e valorização 
do ser humano. É nosso desejo 
que estas camadas sintam que 
são devidamente servidas e que 
as raparigas saibam que podem 
contar com a nossa polícia para 
serem protegidas das uniões 
prematuras”, disse.

CAMPANHA DE DESPARASITAÇÃO

Registados oito casos  
de desmaios nas escolas
O SECTOR da Saúde em Gaza 
registou oito casos de des-
maio de alunos com idades 
compreendidas entre oito e 
dez anos aquando da cam-
panha de desparasitação 
intestinal, recentemente ter-
minada.

Dados revelados por Vic-
tor Chibul, chefe de Depar-
tamento da Saúde Pública, 
indicam que os casos alar-
mantes foram reportados no 

distrito de Chókwè, onde os 
desmaios foram acompanha-
dos de vómitos.

Chibul avança que a fraca 
alimentação pode ter estado 
por detrás daquela situação. 
“A fome pode ter contribuin-
do para esses desmaios após 
a administração do medica-
mento”, disse para depois es-
clarecer que “todas crianças 
foram imediatamente levadas 
à unidade sanitária mais pró-

xima e já estão recuperadas”.
A nível da cidade de Xai-

-Xai, o médico afirma que 
não houve casos alarmantes 
se não  algumas situações em 
que as crianças tiveram vómi-
tos ligeiros após medicação.

O médico lamentou o fac-
to de não se ter cumprido com 
as recomendações iniciais que 
davam conta de que os alunos 
deviam se fazer à escola de-
pois de se alimentarem.   

mas acima de tudo da nossa 
capacidade de nos apropriar-
mos deste instrumento”.

N.
 B

AM
BO
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JORDÃO GILBERTO

SOU leitor fiel deste matutino e acompanho de modo par-
ticular as intervenções que os outros fazem neste espa-
ço dedicado à Opinião e Análise dos vários assuntos que 
ocorrem dentro e fora do país. São artigos com conteúdos 
relevantes e que mexem com a sensibilidade do povo, so-
bretudo quando se abordam casos específicos dos bairros.

O Bairro do Zimpeto, na cidade de Maputo, foi agra-
ciado com várias infra-estruturas, com destaque para o 
estádio nacional, terminal de transporte, mercado grossis-
ta, piscina olímpica que emprestaram uma nova dinâmica 
na vida da população e tornou a zona apetecível para mo-
rar, desenvolver actividades de comércio e não só.

Com a construção destas infra-estruturas, algumas es-
tradas à volta foram pavimentadas, o mesmo sucedendo 
com passeios bem como a construção de valas para a dre-
nagem das águas. 

Aliás, junto a estes passeios existe uma vala de dre-
nagem das águas que as autoridades decidiram colocar 
cobertura de laje, numa iniciativa louvável. É possível 

ver esta cobertura junto do terminal de transporte, estádio 
nacional até a zona do Shoprite. Mas, acontece que estas 
lajes estão a ceder. Apontam-se várias razões para esta si-
tuação, dentre as quais a pressão que os veículos exercem 
sobre elas, uma vez que vezes sem conta os transportado-
res transpõem-nas para acederem rapidamente à estrada, 
em ter que enfrentar o congestionamento.

Outras razões prendem-se também com o estaciona-
mento de veículos que depois de galgarem o passeio, al-
cançam as lajes. Trata-se de atitudes que há muito vem 
sendo reprovada pela população, sobretudo por causa das 
consequências que actualmente testemunhamos.

Aliás, uma das consequências é esta das lajes cede-
rem e paulatinamente estão a se criar pequenos vão. Esta 
situação dificulta a caminhada dos transeuntes pois, este 
corredor que vai do terminal e que passa pelo estádio não 
está iluminado, sendo que facilmente o transeunte pode 
cair no precipício.

Mas, não se pode dizer o mesmo dos amigos do alheio. 
Estes pequenos vão servem de esconderijo dos malfeito-
res que vezes sem conta ameaçam os transeuntes e despo-

jam-nos dos seus pertences. O que indigna os transeuntes 
é o facto de, nas instalações do estádio nacional existir 
uma esquadra que era suposto ter um efectivo que actue 
nas proximidades, a qualquer hora.

Pois, trata-se de uma zona propensa a actos criminais, 
uma situação agravada pela existência de muito capim, 
falta de iluminação e estes vão que “alojam” os meliantes.

Há necessidade de corrigir este mal pois, a situação 
vai de mal a pior. O número de vãos criados pela falta de 
lajes vai aumentando. Em suma, as infra-estruturas estão 
a ficar degradadas em pouco tempo de uso. Os acessos 
estão cada vez mais desgastantes tanto para os automo-
bilistas assim como os transeuntes, uma situação que 
concorre para o congestionamento e consequente actos 
de indisciplina.

Quero acreditar que quando a primeira laje cedeu, um 
leitor tomou a iniciativa de alertar às autoridades sobre o 
que estava a acontecer. Todavia, não se corrigiu a situa-
ção até que hoje encontramos a mesma situação repetida 
ao longo da via. Até quando? Há necessidade de agir para 
a segurança dos cidadãos. 

KHALIDE AZAM

O HORÁRIO de trabalho na função públi-
ca, em Moçambique, sempre me interessou. 
Sou da geração que o conheceu como sendo 
das 7:30 às 15:30h, de segunda à sexta-feira. 
Portanto, oito horas de trabalho diário ou 40 
horas semanais. Soube com interesse que no 
passado trabalhava-se aos sábados, no pe-
ríodo da manhã.

A jornada de oito horas de trabalho 
diário ou 48 horas semanais é resultado da 
reivindicação do movimento operário pela 
redução do tempo de trabalho durante a Re-
volução Industrial na Grã-Bretanha nos 
meados do século XIX, que foi adoptada 
pela Organização Internacional dos Traba-
lhadores em 1919. Em 1935, esta organiza-
ção adoptou uma nova convenção definindo 
o limite de horas semanais em quarenta, a 

qual Moçambique implementa.
Preocupa-me, no dia a dia, o facto de 

poder se tirar o melhor proveito destas pre-
ciosas horas de trabalho. Tenho observado 
que a maioria dos trabalhadores da função 
pública, digamos, número acima da média, 
dificilmente se apresenta ao trabalho às 7.30 
horas devido a vários factores, que vão des-
de atrasos pela grande distância a percorrer 
de casa ao trabalho, falta de transporte, con-
gestionamento no trânsito que é agravado 
pelas condições climáticas (os atrasos são 
quase inevitáveis nos dias chuvosos), im-
previstos e outros motivos. 

Assumamos então que na prática as 
actividades laborais iniciam às 8:00 horas. 
Em alguns sectores, mesmo atrasados, um 
grupo de funcionários precisa do “chá” para 
iniciar as suas actividades, consumindo as-
sim, assumamos, outros 30 minutos da hora 

normal de trabalho. Entre às 12.00 e 14.00 
horas é normal que o trabalhador esteja es-
fomeado e necessite de se alimentar. 

Ainda que não esteja instituído a hora 
para o almoço, é notável o número de traba-
lhadores que se retira dos seus postos para 
poderem se alimentar. Visitemos os ministé-
rios, os notários, os bancos da praça e outros 
serviços de atendimento público para tirar-
mos a prova disso. 

Assumamos então que uma hora é con-
sumida juntamente com o almoço. Se vi-
sitarmos os locais mencionados às 15.30 
horas, notaremos que uma parte dos traba-
lhadores (se não os mesmos que já consumi-
ram as duas horas ora mencionadas) já não 
se encontram nos seus sectores pois, os últi-
mos 30 minutos das 8 horas alocadas ao tra-
balho servem para garantir o assento no ma-
chimbombo que os levarão de volta a casa, 

ou para se esquivarem do tráfego, apanhar 
o “chapa”, etc. Fazendo as contas, das oito 
horas de trabalho diário, duas à duas horas 
e meia foram consumidas com as justifica-
ções apresentadas restando apenas seis à 
cinco horas e meia para o trabalho efectivo. 

A pergunta que coloco é: porquê não 
ajustar o horário de trabalho em Moçambi-
que para 8:00 às 13:00 e 14:00 às 17:00? 
Deste modo, atribui-se tempo para se chegar 
atempadamente ao trabalho e para o almo-
ço. 

Embora a pandemia da COVID-19 te-
nha mostrado que uma grande maioria pode 
trabalhar confortavelmente de casa, a pre-
sença física no horário íntegro do trabalho 
aliado a outros factores pode contribuir para 
um desempenho satisfatório e aumento da 
produtividade. Levemos esta proposta aos 
decisores?

DE lá das bandas de Inhambane, a cha-
mada “Terra de Boa Gente”, nasceu 
a menina que veio a ser avó Lorena, 
como carinhosamente a tratavam os 
mais chegados. Deu a sua juventude e 
gerou filhos. Tinha as contas bem feitas 
de lá permanecer até ao dia em que o 
altíssimo decidisse chamá-la para junto 
dele.

Quis o destino que fosse acometida 
por uma doença, já sem os descenden-
tes por perto. A saída, para melhores 
cuidados da família, passava por rumar 
para outro extremo da zona sul do país, 
a província de Maputo.

Uma vez em Maputo, no distrito de 
Boane, seguiu o tratamento e porque 
a sua doença inspirava mais atenção, 
os descendentes concluíram que fosse 
melhor permanecer por lá. Aí nascia 
um problema que se agudizava para o 
fórum psicológico.

A avó Lorena tinha afeição pela sua 
porção de terra, onde cultivava e sen-
tia-se feliz, aliando o útil ao agradável: 
cuidar dos seus bens e exercitar o or-
ganismo.

De preguiçosa não tinha nada e 
queria, a todo o custo, se distanciar da 
ociosidade a que estava sujeita, viven-
do em Maputo, de braços cruzados. 
Dada a insistência, foi consenso da fa-
mília atribuí-la uma parte do terreno, 
onde vivia, para lá se entreter e ocupar-
-se em algo que gostava.

Assim foi e, de enxada em punho, 
dedicou-se à sua nova pequena ma-
chamba. Porque a sua performance e 
perfil permitiam-na fazer muito mais, 
concluída actividade em casa, resolveu 
sair com a sua enxada, pelas redonde-
zas.

Lá descobriu uma grande área, 
alheia, como uma mata por desbravar. 

Para ela, era o desperdício de terra, na 
qual poderia trabalhar e produzir como 
sempre o fez em Inhambane. E assim 
foi.

Porque ela era uma mulher de garra, 
os resultados não tardaram a acontecer. 
Foi uma produção surpreendente até 
para a família. Não faltou a matapa, a 
mandioca e feijão nhemba. Diariamen-
te, ia fazendo a sua terapia ocupacional 
na desportiva.

Porque se tratava de uma parce-
la alheia e o seu trabalho poderia ser 
confundido com usurpação, a família 
sentiu-se obrigada, mesmo antes de ela 
lançar a semente à terra, a procurar pe-
los legítimos donos do espaço para jun-
to deles explicar que se estava perante 
alguém doente, com uma fixação pelo 
trabalho da machamba e nada mais.

No início da conversa não foram 
muito bem entendidos, mas prevaleceu 
o bom senso do dono do espaço que, 
depois de concluir que não havia nada 
de errado, com o propósito de usurpar 
a terra, deixou-a continuar com o seu 
trabalho.

Recentemente, ela perdeu a vida 
justamente onde não queria. Os seus 
familiares ficaram com muitas histórias 
inusitadas, durante a convivência com 
ela e que certamente marcarão-lhes 
para sempre.

São histórias que não mexeram 
simplesmente com a família, como 
também a comunidade do distrito onde 
ela morava de quão inusitadas que 
eram. Avó Lorena passou a ser muito 
conhecida.

Na próxima edição proponho-me a 
partilhar uma outra parte da história da 
passagem desta anciã, que jaze nas ter-
ras de boa gente, na sua interacção com 
terras e gentes de Boane.  

ARMINDO VILANCULOS

NA minha província de Inhambane, em 
particular no distrito da Massinga, local 
onde nasci e cresci, registam-se muitos 
casos de suicídio. Destacam-se como cau-
sas deste fenómeno a traição entre casais, 
infecção pelo HIV/SIDA e acusações de 
feitiçaria.

Segundo o relatório de pesquisa feita 
por docentes da Universidade Save, exten-
são de Massinga, com orientação do go-
verno distrital, um dia desses nas minhas 
andanças conversei com o doutor Chilen-
gue que liderou a pesquisa que revelou 
que os meses que registam mais casos de 
suicídios são os de Novembro e Dezem-
bro.

Curioso, quis saber das razões dos me-
ses de Novembro e Dezembro serem os 
que mais registam casos de suicídio, pelo 
que explicou-me que Massinga, por ser o 
distrito com muitas pessoas a trabalhar na 
África do Sul em cada final do ano voltam 
para casa para passar as festas e visitar os 
familiares que não vêm há bastante tempo. 
Sendo assim, durante o tempo que perma-
necem na África do Sul, os mineiros rece-
bem telefonemas de familiares ou vizinhos 
a informar sobre o comportamento da es-
posa, sobretudo se está a trair com outro 
homem ou não.

A informação que recebem pode ser 
verdadeira ou não. Assim, se não reunirem 
forças suficientes para o diálogo franco e 
aberto com a esposa, acabam optando pelo 
suicídio.

O mesmo acontece em relação ao HIV. 
Existem pessoas que quando lhes é diag-
nosticado HIV pensa logo que é o fim da 
vida, um pensamento meramente errado 
porque nos últimos anos o governo mo-

çambicano tem envidado esforços para ter 
medicamentos para o tratamento da doen-
ça. Seguindo o tratamento a pessoa segue 
a sua vida normal, desde que siga as reco-
mendações das autoridades de saúde.

Em relação a feitiçaria, constatou-se 
que por falta de oportunidades de emprego 
na camada jovem, de modo particular, os 
mesmos acabam acusando os pais de se-
rem culpados pelos seus insucessos, mes-
mo conhecendo a realidade do país. Esta 
situação de desemprego frustra as pessoas 
ao ponto de optar por esta má prática. Mas, 
desde já digo que esta prática não é correc-
ta. A Bíblia Sagrada assim como a Consti-
tuição da República de Moçambique con-
sideram esta prática como sendo crime.

Sem querer negar a existência de trai-
ção entre casais ou feitiçaria, aliás nós so-
mos africanos temos a nossa tradição de 
consulta aos curandeiros quando algo não 
está bem na família e dói quando se algo 
do género acontece. Mas, esta não deve ser 
a razão para tirar a vida do outro. Tudo na 
vida é passageiro e é possível encontrar 
outras soluções para continuar a levar a 
vida avante, que não seja o suicídio.

Igualmente, a AMETRAMO deve fis-
calizar as actividades dos seus membros 
porque existem curandeiros que não são 
sérios, são induzidos pelo dinheiro e aca-
bam por mentir para pessoas e uma das 
consequência é esse de tirar a própria vida.

Os profissionais de saúde devem apri-
morar bem os conselhos antes da testagem 
dos utentes dos vossos serviços. É neces-
sário que a informação chegue ao testado 
de modo que não lhe crie traumas. 

Igualmente, é necessários que as pes-
soas evitem desinformar os mineiros. Se 
não tiver informação credível sobre trai-
ção entre casais, melhor é ficar no silêncio. 

Histórias inusitadas
da saudosa avó Lorena!

Suicídio não é solução 
do problema

É preciso cumprir o horário 
de trabalho na função pública

Aumenta número de lajes descobertas no Zimpeto

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

Direcção Regional Centro
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Publicação de Alteração da Data de Abertura de Concursos
1. Nos termos do número 4 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, o 

FIPAG-Direcção Regional Centro, vem através desta, comunicar a alteração da data de abertura dos concursos abaixo elencados.

Nº do Concurso
Modalidade 
do Concurso

Objecto de contratação Data e hora limite de entrega das propostas
Data e hora de abertura das 

propostas
Nova Data e Hora de 
Entrega de Propostas

Nova Data e Hora  de 
Abertura de Propostas

FIPAG-DRC/
CP/10/2022

Concurso 
Público

Prestação de serviços de segurança e 
transporte de valores

Lote 1 
Tete

18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas 

9/5/2022
8.30 horas

9/5/2022
9.00 horas 

Lote 2 
Moatize

18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas 

9/5/2022
10.30 horas

9/5/2022
11.00 horas

Lote 3 
Quelimane

18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas

9/5/2022
12.30 horas

9/5/2022
13.00 horas

Lote 4 
Mocuba

18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas

9/5/2022
14.30 horas

9/5/2022
15.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/11/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de material de manutenção e 
reparação da rede no sistema de abastecimento 

de água

20/4/2022
8.30 horas

20/4/2022
9.00 horas

10/5/2022
8.30 horas

10/5/2022
9.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/13/2022

Concurso 
Público Fornecimento de 1 viatura do tipo mini-bus 21/4/2022

8.30 horas
21/4/2022
9.00 horas

10/5/2022
10.30 horas

10/5/2022
11.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/14/2022

Concurso 
Público Fornecimento de viaturas

Lote 1
 Manica

25/4/2022
8.30 horas

25/4/2022
9.00 horas 

11/5/2022
8.30 horas 11/5/2022

9.00 horas

Lote 2 
Tete

25/4/2022
10.30 horas

25/4/2022
11.00 horas

11/5/2022
10.30 horas 11/5/2022

11.00 horas

Lote 3 
Quelimane

25/4/2022
12.30 horas

25/4/2022
13.00 horas

11/5/2022
12.30 horas 11/5/2022

13.00 horas

Lote 4 
Mocuba

25/4/2022
14.00 horas

25/4/2022
15.00 horas

11/5/2022
14.30 horas 11/5/2022

15.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos durante as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, 
sediada no endereço indicado no n.º 5 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), devendo para tal depositar o valor na conta bancária n.º 

número: 23151380.10.00 domiciliada no FNB.
3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data-limite de entrega das mesmas.
4. O  anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos será efectuado no dia 13 de Maio de 2022, às 9.00 horas, no endereço indicado no ponto abaixo.
5. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima, no seguinte endereço:

FIPAG-Direcção Regional Centro
Rua Kruss Gomes, n.º 38

Tel.-+258 2354967
Cidade da Beira

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

Beira, Abril de 2022
A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

JOANA MACIE

M
OÇAMBIQUE vai 
importar  anual-
mente dois mi-
lhões de unida-
des de vacinas 

contra febre aftosa, doença 
que afecta o gado bovino. A 
medida insere-se no acordo 
de cooperação na área de 
pecuária, assinado semana 
passada no Botswana, na 
sequência da visita de Es-
tado do Presidente Filipe 
Nyusi àquele país.  

Segundo o vice-minis-
tro da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, Olegário 
Banze, dois milhões de uni-
dades de vacinas é a quan-
tidade necessária para a 
manada bovina moçambi-
cana, que já ronda nos dois 
milhões e meio.

Segundo Olegário Ban-
ze, que integrava a comiti-
va presidencial, disse que 
algumas vacinas como é o 
caso da febre aftosa, a ní-
vel da região, são fabricadas 
apenas pelo Botswana, en-
quanto as outras são produ-
zidas  em Moçambique. 

“Mas é preciso ressaltar 
que Moçambique já vem 
recebendo apoio do Bots-
wana em vacinas desde os 
anos passados, sobretu-
do a da febre aftosa. O que 
vai acontecer na base deste 
acordo é o reforço para dois 
milhões de vacinas”, disse, 
salientando que é objectivo 
deste exercício aumentar a 
produção e produtividade 
na área de pecuária.

O acordo entre os dois 
países, prevê igualmente, o 
melhoramento genético de 

O REGULAMENTO dos Está-
gios Pré-Profissionais trouxe 
novos elementos e inovações 
que tornam o emprego mais 
acessível e abrangente, pro-
movendo uma melhor inser-
ção dos jovens no mercado 
de trabalho. 

A informação foi parti-
lhada quinta-feira pelo di-
rector dos Serviços de Justiça 
e Trabalho da Cidade de Ma-
puto, Cosme Nyusi, durante 
a cerimónia de lançamento 
do programa.  

Dentre as inovações, des-
tacou a contagem do tempo 
de estágio para a experiên-
cia profissional dos recém-
-formados, a inclusão de 
administração pública como 
entidade promotora do trei-
namento e a clarificação dos 
pressupostos para a cessação 
do contrato por iniciativa do 

estagiário.     
O director é da opinião 

que os estágios pré-profis-
sionais são importantes para 
complementar, desenvolver 
e aperfeiçoar as competên-
cias do saber-fazer e saber-
-estar numa determinada 
profissão. 

O treinamento reforça ao 
mesmo tempo o potencial do 
estudante denotando-o do 
conhecimento teórico e téc-
nico para a prática, facilitan-
do deste modo o seu futuro 
recrutamento e integração 
no mercado de trabalho, que 
está cada vez mais exigente, 
afirmou. 

Para Cosme Nyusi é im-
portante que os beneficiá-
rios sejam aconselhados a 
interessarem-se pelas com-
ponentes dos processos de 
produção e de gestão de ne-

gócios. 
“Tendo em conta a cres-

cente pressão que a popula-
ção economicamente activa 
exerce sobre o mercado de 
trabalho, os estágios devem 
ser vistos como forma de 
potenciar os estudantes de 
conhecimentos que os ha-
bilitem a olhar com alguma 
segurança a prespectiva o 
auto-emprego”, sublinhou. 

Apelou à empresas a ade-
rirem ao programa olhan-
do particularmente para as 
questões de género, pessoas 
portadores de deficiência, de 
modo a torná-lo inclusivo. 

O Regulamento do Es-
tágios Pré-Profissionais foi 
aprovado pelo Conselho de 
Ministros na sua 40ª sessão 
realizada a 30 de Novem-
bro, através do Decreto n.º 
95/2021, de 23 de Dezembro.

CONTRA FEBRE AFTOSA

País vai importar do 
Botswana dois milhões 
de unidades de vacinas

gado bovino moçambicano, 
através da inseminação ar-
tificial, importação de em-
briões e a formação em uni-
versidades do Botswana de 
técnicos da área de pecuária 

e inspectores de carne.
“O Botswana tem uma 

boa universidade agríco-
la e vai formar os nossos 
técnicos, especificamen-
te inspectores de carne”, 

acrescentou, sublinhando 
que esta vai ser uma acção 
imediata.

Segundo Olegário Banze, 
a cooperação entre os dois 
países na área de pecuária 
é antiga e é vantajosa para 
Moçambique, uma vez que o 
Botswana está muito avan-
çado na produção de vaci-
nas, sendo um dos parceiros 
do Instituto de Investigação 
Agronómica de Moçambi-
que.

O vice-ministro, expli-
cou que neste exercício de 
melhoramento genético, 
inclui-se a importação de 
embriões também para ca-
prinos, “e abrimos espaço 
para convidarmos empresá-
rios tswanas para investirem 
nesta área em Mocambique, 
porque existe potencial”. 

De acordo com o gover-
nante, Botswana tem um 
vasto mercado nesta área, 
daí que o aumento da pro-
dução do lado moçambica-
no pode capitalizar ainda 
mais esse mercado. 

A outra vantagem da 
parceria, segundo Banze, 
é que hoje, as exigências 
alimentares nos meios ur-
banos dos dois países têm 
mostrado uma grande evo-
lução, hábitos esses que 
precisam cada vez mais de 
proteína animal.

Vacinação de gado bovino contra febre aftosa

ESTÁGIO PRÉ-PROFISSIONAL

Regulamento torna 
emprego mais acessível 
e abrangente

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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18 de Abril de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

-Martin Luther King Jr. ativista político esta-
dunidense que se tornou a figura mais proemi-

nente e líder do movimento dos direitos 
civis nos Estados Unidos de 1955 até seu assassi-

nato em 1968.

QUARTO MINGUANTE - Será no dia 23 de abril de 2022 às 13:56 horas 

00:00-  MUSICA
02:00-  GENTE DA NOSSA TERRA 
03:10-  CLÁSSICOS AO DOMINGO
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 
11:05-  O SENTIDO DAS PALAVRAS
11:30-  PARABENS A VOCÊ
12:00-  TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE 
12:02-  MAGAZINE DESPORTIVO
12:20-  BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30-  JORNAL DA TARDE  

 
13:00-  INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16:10-  SEGURANÇA RODOVIARIA
17:10-  ECONOMIA PARA TODOS
17:15-  COMPASSO
18:10-   UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25-   EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30-   RÁDIO NOVELA”OURO 

NEGRO” 
18:55-   UMA HISTÓRIA PARA TI 
19:00-   SINAL HORARIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE 
19:02-   MAGAZINE DESPORTIVO
19:20-   BOLETIM  METEOROLÓGI-

CO
20:00-   CARTAS  NA MESA
23:00-  TÓPICOS  DO ÚLTIMO JOR-

NAL
23:10-  O SENTIDO DAS PALAVRAS
23:15-  INSS
23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 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 4.16 horas e às 
16.28, com 3.4 e 3.3 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 10.30 horas e 
às 22.38, com 0.7 e 0.6 metros, re-
spectivamente

INHAMBANE

27/22

VILANKULO

27/20

TETE

34/25

QUELIMANE

31/25

NAMPULA

31/23

PEMBA

32/23
LICHINGA

25/14

BEIRA

29/20

XAI-XAI

22/20

CHIMOIO

25/17

MAPUTO

21/17

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM SERAFIM - “PARKOUR”  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO 

08:00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE  EPISÓDIOS  37 E 38

08:30  CONQUISTAS REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS

09:05      ASAS: VIOLÊNCIA FÍSICA COMO SINAL DE AMOR  REPETIÇÃO

09:30      HORA DO CTP - QUELIMANE:  “OGUMANA” DIRECTO / QUELI-
MANE

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 DEIXAREM”   REPETIÇÃO CAPÍTULO 19

13:00  JORNAL DA TARDE    DIRECTO

14:00 A HORA DO CTP - INHAMBANE: “INHAMBANE EM DIÁLOGO” DI-
RECTO - INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS

15:05  JUNTOS À TARDE    DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS

16:05    ENCONTROS DA MALTA  DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM OBADIAS - “ZUMBA” 

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO    GRAVADO 

19:00     SAÚDE E BEM ESTAR: LEPRA  PROGRAMA Nº 63

19:50  PUB

20:00  TELEJORNAL    DIRECTO

21:00  FAN ZONE   DIRECTO

22:00  TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” CAPÍTULO 20/82

23:00  TV SURDO    REPETIÇÃO

23:30    ANTENA DO SOLDADO REPETIÇÃO

PENSAMENTO DO DIA

“SAIBA QUE SEU DESTINO É TRAÇADO PELOS SEUS PRÓPRIOS PENSA-
MENTOS, E NÃO POR ALGUMA FORÇA QUE VENHA DE FORA”

“P
ATRIMÓNIO e 
Clima” é o lema 
escolhido para 
a celebração, 
hoje, do Dia 

Internacional dos Mo-
numentos e Sítios, uma 
efeméride criada com o 
intuito de promover a va-
lorização de locais histó-
ricos edificados no mun-
do.

Ao definir este lema, 
o Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios 
(ICOMOS) pretende que 
a data sirva como opor-
tunidade para debater 
questões relacionadas 
com justiça e equidade 
climáticas, tudo visando a 
protecção do património.

Esta é igualmente uma 
oportunidade para forta-
lecer a consciência públi-
ca, através da educação e 
diversidade do patrimó-
nio, olhando para os es-
forços necessários para a 
sua protecção e conser-
vação, permitindo, ainda, 
chamar atenção para a sua 
vulnerabilidade.

Entretanto, em Mo-
çambique a efeméride será 
celebrada através da rea-
lização de diversas activi-
dades que terão lugar na 
Fortaleza de Maputo.

Dentre estas, desta-
cam-se visitas guiadas a 
este monumento, con-
versas sobre a situação 
do património edificado 
nacional, feiras de livros 
e concertos musicais. 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

ICOMOS discute impacto
do clima no património

Haverá ainda exibição de 
curtas-metragens feitas 
por estudantes da Facul-
dade de Letras da Uni-
versidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), do curso de 
Arqueologia e Gestão de 
Património Cultural.

Segundo o curador 
da Fortaleza de Maputo, 
Moisés Timba, os estu-
dantes irão falar das suas 
experiências sobre ges-
tão dos monumentos nos 

seus bairros, fotografar, 
filmar e, através de uma 
conversa, reflectir sobre o 
estado desses monumen-
tos nos bairros.

“No âmbito da dina-
mização da nossa pro-
gramação cultural e 
diversificação das acti-
vidades, vamos realizar, 
sexta-feira, um concerto 
de música clássica. Esta-
remos com o maestro Re-
ginaldo Gundane, que vai 

orientar o grupo da or-
questra a partir das 18.00 
horas”, contou. 

Anotou ainda que o 
evento poderá ser acom-
panhando na página do 
Facebook da Fortaleza de 
Maputo.

“Este ano a ideia é 
olharmos para os impactos 
que o clima tem na área 
de património como um 
bem cultural e como um 
bem comum. Temos, por 

exemplo, a Ilha de Mo-
çambique que foi procla-
mada património mundial 
da humanidade. Então, 
não é um património ape-
nas de Moçambique, mas 
é de toda a humanidade e 
ele mexe com o mundo e 
cruza várias culturas”, re-
feriu.

Lembrou que os facto-
res combinados das alte-
rações climáticas, como 
ciclones e cheias, têm 

impacto no patrimó-
nio histórico-cultural. E 
lembrou a passagem do 
ciclone tropical Gombe 
que, em Março, destruiu 
significativamente a Ilha 
de Moçambique, causan-
do sérios danos às cida-
des de Macúti e  Pedra e 
Cal. 

“Este é um exemplo 
claro que nos leva para um 
momento de reflexão so-
bre o clima e a situação do 
património. Isto chama-
-nos atenção para con-
siderarmos a preserva-
ção do património, num 
contexto em que Mo-
çambique é cada vez mais 
afectado pelas mudanças 
climáticas”, contou, real-
çando que o Homem con-
tinua a ser o principal res-
ponsável pelas mudanças 
climáticas.

“Por isso, o dia dos 
monumentos é um pre-
texto para discutirmos o 
assunto, chamar atenção 
a sociedade sobre as ne-
cessidades da sua pre-
servação e o papel que 
cada um de nós tem nesta 
área”, explicou.

A data foi instituída 
1982 pela Organização 
das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO) com o ob-
jectivo de chamar atenção 
sobre a necessidade da 
preservação dos monu-
mentos ou o património 
cultural, de uma forma 
geral.

Fortaleza de Maputo

SETE curtas-metragens 
nomeadas para o melhor 
prémio do ano na Holanda 
serão exibidas este mês na 
Embaixada do Reino dos 
Países Baixos, em Maputo.

Esta é a primeira ini-
ciativa do género a decor-
rer no país e a mesma está 
sob responsabilidade da 
rede internacional de cur-
tas-metragens de Ames-
terdão.

Neste sentido, o pú-
blico presente no evento 
terá a oportunidade de as-
sistir e votar o filme, com 
legendas em português, 
da sua preferência. Poste-
riormente, os votos serão 
recolhidos para contribuir 
na eleição da melhor cur-
ta-metragem da Holanda.

Carlos Osvaldo, di-
rector Criativo da Shor-
tcutz Maputo, entidade 

responsável deste ciclo 
de cinema, disse que os 
vários filmes a serem exi-
bidos abordam temáticas 
diversas, destacando a 
comédia, a acção e ficção 
científica.

Esta é a primeira vez 
que os mentores deste 
programa organizam uma 
sessão do género no con-
tinente africano e con-
vidam o público não só a 
assistir aos filmes, como 
também a proceder à vo-
tação para a escolha da 
melhor curta-metragem 
holandesa.

Na óptica de Carlos 
Osvaldo, a presença da 
equipa do Shortcutz do 
Amesterdão na sessão de 
Maputo deriva do bom 
trabalho que os moçam-
bicanos têm realizado na 
promoção do cinema.

Melhores curtas-metragens 
holandesas vistas em Maputo

HÁ algum tempo a artista plás-
tica Faira Baloi conheceu uma 
mulher que inspirou parte dos 
seus quadros. Ela – preferiu não 
revelar o nome, estava num ca-
samento tóxico com um senhor 
que a privava de gozar direitos 
fundamentais como trabalhar, 
estudar e expressar-se. 

Conta que a tristeza das suas 
palavras moveu a sua mão ao 
ponto de pegar no pincel e re-
tratar esta realidade triste que 
resume o quotidiano de muitas 
mulheres no país, tendo nascido 
assim vários quadros, com des-
taque para “Tornei-me Escrava 
do Meu Marido”.

Esta é uma das peças que 
compõem a exposição colectiva 
“Nossa Vossa Voz”, patente até 
3 de Junho, no Centro Cultural 
Moçambicano-Alemão (CCMA), 
cidade de Maputo, e que reú-
ne mais seis pintoras, nomea-
damente Nelsa Guambe, Licá 
Sebastião, Huwana Rubi, Aline 
Nobre, Nália Agostinho e Carina 
Capetine.

As obras falam do quotidiano 
da mulher moçambicana em vá-
rios domínios e abordam, entre 
outros, temas ligados aos seus 
direitos e a necessidade de pro-
mover a sua emancipação. Neste 
sentido, não é mera coincidên-
cia o facto de a colectiva ter sido 
inaugurada no dia 7 de Abril. 

Faira Baloi, através da téc-
nica mista, faz uso de materiais 
diversos como enxada, arrame, 
unhas, penas de galinha, gra-
des, correntes e jornais dos anos 
1980. Com isso busca mostrar 

que os problemas deste gênero 
são antigos, tristes, duros e me-
nosprezados.  Esta abordagem 
vem casar com as lágrimas de 
Aline Nobre, outra expositora. 
“O meu trabalho é sobre uma 
coisa muito pessoal, o luto, pois 
no ano passado perdi duas pes-
soas muitos especiais”, explicou.

Entretanto, Nobre chora 
também por muitas mulheres, 
que não têm “as mesmas opor-
tunidades que os homens”, e 
considera um “acto revolucio-
nário reunir seis pintoras na 
mesma galeria”.  

As peças retratam a socieda-
de no geral, embora, outra parti-
cipante, apresente criações mais 
intimistas, inspiradas em cená-
rios como de contemplar a sua 
irmã gêmea, a também pintora 
Nelsa Guambe, sentada na sala 
da sua casa. Ou, resultante duma 
viagem por si efectuda ao distrito 
de Mandlakazi, na província de 
Gaza.

“São aspectos que tem a ver 
com o meu eu”, comentou quem 
explora acrílico sobre tela, papel 
e metal.

Existe ainda uma compa-
ração entre a mulher no cam-
po e na cidade, como se nota 
nos dois quadros de Huwana 
Rubi, um sem nome e outro 
intitulado “Dois Horizontes”. 
É a forma que a pintora, através 
do acrílico sob a tela, encontrou 
de mostrar duas realidades que 
tem em comum o facto de as 
mulheres, em ambos casos, se-
rem feitas de batalhas, sonhos e 
conquistas.

EXPOSIÇÃO COLECTIVA “NOSSA VOSSA VOZ”

Obras sobre
mulheres
que choram
e sonham

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

(10 anos de eterna saudade)

Comemorando o 10° aniversário da Páscoa eterna do nosso 
ente querido ALBERTO GRACHANE, a sua viúva Cecília 
Grachane, filhos e toda a família comunicam que no dia 
19/4/2022, celebrarão missa em sua memória e sufrágio, na 
Igreja São João Envagelista da Malhangalene, às 18.00 horas, 
e farão deposição de flores na sua última morada, em Zan-
damela, pelas 9.00 horas do dia 23/4/2022. Paz à sua alma!

3366

ALICE PASCOAL 
SITOE

FALECEU

O Ministro da Saúde, Secretário Permanente e funcionários 
do Ministério da Saúde em geral comunicam com profunda 
consternação o falecimento da Sra. ALICE PASCOAL SITOE, 
funcionária afecta à Direcção de Recursos Humanos, ocor-
rido no dia 15/4/2022, no Hospital Central de Maputo, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou ontem, dia 17/4/2022, 
pelas 10.00 horas, no Cemitério da Texlom. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

3364

ELIQUITONE MICHAEL 
MONDLANE

FALECEU

Isaías Elísio Mondlane e esposa comunicam com profunda mágoa o 
falecimento do seu pai Eliquitone Michael Mondlane, ocorrido no dia 
16/4/2022, no Hospital Províncial de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza ama-
nhã, dia 19 de Abril, pelas 13.00 horas, no Cemitério de Mahubo, antecedido de velório pelas 
10.00 horas, na sua residência, na Aldeia Eduardo Mondlane. Paz à sua alma.

ELIQUITONE MICHAEL 
MONDLANE

FALECEU

A família Mondlane, filhos, netos, bisnetos e trisnetos comunica com 
profunda mágoa o falecimento do Avô Eliquitone Michael Mondlane, 
ocorrido no dia 16/4/2022, no Hospital Províncial de Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 19 de Abril, pelas 13.00 horas, no Cemitério de Mahubo, antecedido 
de velório pelas 10.00 horas, na sua residência, na Aldeia Eduardo Mondlane.

SÉRGIO ELIAS MANHICANE

FALECEU

A família Manhicane comunica com profunda mágoa o falecimento do seu ente querido 
SÉRGIO ELIAS MANHICANE, ocorrido no dia 17/4/2022, cujo funeral se realiza em data a 
anunciar oportunamente. Paz à sua alma!

3365

A Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo 
Mondlane publica o Edital da 5ª Edição do Curso de 
Mestrado em Filosofia, orientado para Temas e Problemas 
Contemporâneos. 
A duração do curso é de 2 (dois) anos. O primeiro ano 
destina-se à leccionação da parte curricular composta 
por 10 (dez) disciplinas e 3 (três) Seminários de Pesquisa. 
O segundo ano é dedicado à elaboração individual da 
dissertação. As aulas decorrerão no período pós-laboral, 
a partir das 16.00 horas. O número de vagas disponíveis 
é de 25. 
Requisitos de Admissão:
a) ser titular do grau académico de Licenciado em 
Filosofia ou outro Curso das áreas de Ciências Sociais e/
ou Ciências Humanas e outras áreas afins;
b) ter uma nota de conclusão do Curso de Licenciatura 
ou equivalente igual ou superior a 14 valores, podendo 
ser admitidos candidatos com nota final não inferior a 12 
valores, desde que apresentem experiência profissional 
comprovada não inferior a 3 anos de actividade 
profissional;
c) ser aprovado em entrevista de selecção de candidatos 
para o Curso de Mestrado em Filosofia.
Local e requisitos para submissão de candidaturas:
O processo de candidatura vai decorrer de 18 de Abril a 
15 de Julho de 2022 na Faculdade de Filosofia, das 8.00 
– 15.00 horas.  
Os documentos de candidatura abaixo mencionados, 
deverão ser entregues na Secretaria da Faculdade de 
Filosofia, sita na Avenida Julius Nyere, Campus Universitário 
Principal, Edifício do Centro de Informática, 1º Andar:
a) requerimento de candidatura dirigido ao Director da 
Faculdade;

b) ficha de candidatura disponível na Secretaria da 
Faculdade;

c) duas fotos tipo-passe;

d) certificado de habilitações literárias autenticado;

e) certificado de disciplinas feitas, contendo as respectivas 
classificações;

f) certidão comprovativa da atribuição de equivalência 
para os candidatos que obtiveram os seus graus 
académicos em instituições de ensino estrangeiras;

g) fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou 
Passaporte;

h) comprovativo de disponibilidade financeira, se for 
aplicável;

i) curriculum Vitae com elementos de suporte;

j) duas cartas de recomendação de docentes/
investigadores/especialistas, com grau de doutor;

k) carta de autorização da entidade empregadora para a 
continuação dos estudos, se for aplicável;

l) carta de motivação;

m) ante-projecto da proposta de investigação;

n) declaração de proficiência na língua portuguesa, para 
os candidatos estrangeiros que não sejam de expressão 
portuguesa; e

o) no acto da candidatura deverá ser paga uma taxa de 
1.000,00MT (mil meticais), a ser depositada no Banco 
BIM, conta nº 201682692, da Faculdade de Filosofia.

Selecção dos candidatos:
A selecção dos candidatos será feita por um júri, a ser
constituído pela Faculdade.
A publicação dos resultados das candidaturas será feita 
até dia 29 de Julho de 2022, nas instalações da Faculdade 
de Filosofia da UEM, na página web site da UEM e da 
Faculdade de Filosofia http://filosofia.uem.mz.
Matrícula
A matrícula dos candidatos admitidos decorrerá em 
data a anunciar, devendo ser efectuada na Direcção do 
Registo Académico da UEM, sita no Campus Universitário 
Principal e obedecendo os procedimentos estabelecidos 
no Edital sobre “Matrículas e Inscrições para o Ano 
Lectivo de 2022” publicado por aquela Direcção.
Inscrição e propinas
A inscrição será realizada de 1 a 5 de Agosto de 2022 e 
a taxa de inscrição por disciplina é de 2.000,00MT (dois 
mil meticais) a ser paga de uma única vez no acto de 
inscrição, depois de efectuada a matrícula. 
A mensalidade é de 8.000,00MT (oito mil meticais), 
devendo ser paga até ao dia 5 de cada mês por 
depósito no Banco BIM, Conta nº 201682692, sendo 
que a primeira mensalidade deverá ser paga no acto da 
inscrição.

Início das aulas
As aulas terão início no dia 8 de Agosto de 2022.

Outras informações ou esclarecimento poderão ser 
obtidos na Secretaria da Faculdade ou pelos contactos: 
876009797 ou 845005801 do Director do Curso da 
Pós-Graduação / 848158659, Chefe da Secretária. 

Maputo, aos 18 de Abril de 2022
O Director

FACULDADE DE FILOSOFIA

EDITAL
5 ª EDIÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM FILOSOFIA—2022/2023

3675

Centro de Estudos Africanos

ANÚNCIO DE CONCURSO

Exploração de Cafetaria/Bar

O Centro de Estudos Africanos (CEA) convida a todos os interessados em explorar a cafetaria deste centro a apresentarem 
as suas propostas em carta fechada.

As propostas deverão ser dirigidas ao Exmo Sr. Director do Centro de Estudos Africanos, em envelope fechado com 
denominação Exploração de Cafetaria/Bar, devendo ser depositadas na secretaria sita na Av. Julius Nyerere nº 3453, 
Campus Universitário Principal, até às 10.00 horas do dia 3 de Maio de 2022. 

Para melhor preparar as propostas os interessados poderão visitar as instalações em datas acordar com o Departamento 
de Administração e Recursos do CEA, bem como levantar os termos de referência junto da secretaria, mediante o 
pagamento de uma taxa não reebosável de 500,00MT (quinhentos meticais).

A abertura das propostas será às 11.30 horas do dia 3 de Maio de 2022, na sala nº 47 do CEA

 Maputo, aos 18 de Abril de 2022

O Director

(Ilegível)
3367

EULÁLIA JULIÃO 
TEMBA
FALECEU

Seu esposo Aguinaldo 
Juvane, filhos Idálio, Dir-
ce, Márcia e Heloisa e respectivos 
cônjuges, Mónica, Horácio, Israel e 
Fidélio, netos  Aline, Luwena, Anaya, 
Ahira, Maisha, Nehemiah, Sarah e 
Nogah comunicam o falecimento de 
sua esposa, mãe e avó Eulália Julião 
Temba, ocorrido no dia 14/4/2022, 
em Johannesburgo, vítima de doen-
ça. A data do funeral será anunciada 
oportunamente. Paz à sua alma.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EM PRIMEIRA MÃO
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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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Governo do Distrito da Ilha de Moçambique convida empresas, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

N° do Concurso Modalidade Objecto de Concurso
Data e hora-limite 

de entrega de 
propostas

Hora e data 
de abertura 

de propostas

01/CP/GDIM/UGEA/2022

Concurso 

Público

   Lote 1 Reabilitação de fontes de água

8.00 horas

5/5/2022

8.05 horas

5/5/2022

Lote 2 Montagem de sistema de distribuição de água no edifício da Secretaria Distrital
Lote 3 Limpeza, corte de capim e arbustos do Aeródromo do Lumbo
Lote 4 Manutenção da residência do Médico-Chefe
Lote 5 Manutenção da residência do Comandante Distrital da PRM
Lote 6 Gradeamento do edifício do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas

02/CP/GDIM/UGEA/2022
Lote 1 Apetrechamento da Residencia Oficial do Administrador do Distrito

10.00 horas

5/5/2022

10.05 horas

5/5/2022
Lote 2 Aquisição  de equipamento de escritório (maquinaria)
lote 3 Aquisição de motas

03/CP/GDIM/UGEA/2022

Lote 1 Construção de muro de vedação da residência do Director do SDAE

8.00 horas

6/5/2022

8.05 horas

6/5/2022

Lote 2 Construção de salas de aula
Lote 3 Reabilitação do edifício do Balcão de Atendimento Unico (BAÚ) 
Lote 4 Reabilitação da Residência do Secretário Permanente Distrital
Lote 5 Contratação de Serviços de  Fiscalização de obras

01/ML/GDIM/UGEA/2022 Melhoramentos Localizados da estrada N/C Cruz 105 - Lumbo/Ampite 11km, Posto Administrativo 
de Lumbo

13.30 horas
5/5/2022

13.35 horas
5/5/2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou levantá-los na Secretaria do Governo do Distrito da Ilha de Moçambique, sita na Rua Amílcar Cabral, edifício da 
Administração, bloco nº 32 1º andar, pela importância não reembolsável de 1,500.00MT (mil e quinhentos meticais) para cada lote.

3. O período de validade das Propostas será de 90 (noventa) dias.
4. As propostas deverão ser entregues na Secretaria Distrital até à hora e data-limite acima indicados e serão abertas em sessão pública na Sala de Sessões do Governo Distrital, na presença dos concorrentes ou seus representantes 

que desejarem comparecer. 
5. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito, os concorrentes poderão efectuá-las nos dias úteis da vigência do concurso, nas horas normais de expediente, bastando articular ou ser credenciado pela 

Secretaria do Governo do Distrito da Ilha de Moçambique.
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° 5/2016, de 8 de Março.

Ilha de Moçambique, aos 12 de Abril de 2022

O Secretário Permanente
Júnior João Samuel dos Santos

(Técnica Superior N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Governo do Distrito da Ilha de Moçambique convida empresas, interessadas a apresentarem propostas fechadas para o seguinte concurso:

N° do Concurso Modalidade Objecto de Concurso

Data e hora-
limite de 

entrega de 
propostas

Hora e data de 
abertura de 
propostas

01/CL/GDIM/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Lote 1 Contratação para fornecimento de  combustíveis e lubrificantes 

8.00 horas

20/4/2022

8.05 horas

20/4/2022

Lote 2
Contratação para fornecimento de géneros alimentícios 

e material de higiene e limpeza para residência oficial do 
administrador

Lote 3 Contratação para fornecimento de material de escritório

Lote 4 Contratação de serviços de alojamento e alimentação

Lote 5 Contratação para fornecimento de serviços de seguro

Lote 6 Contratação de serviços para manutenção e reparação de 
equipamento informático

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou levantá-los na Secretaria do Governo do Distrito da Ilha de Moçambique, sita na Rua 
Amílcar Cabral, edifício da Administração, bloco nº 32, 1º andar, pela importância não reembolsável de 1,500.00MT (mil e quinhentos meticais) para cada lote.

3. O período de validade das propostas será de 30 (trinta) dias.
4. As propostas deverão ser entregues na Secretaria Distrital até à hora e data-limite acima indicados e serão abertas em sessão pública na Sala de Sessões do Governo Distrital, na presença dos 

concorrentes ou seus representantes que desejarem comparecer. 
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de 

Março.
Ilha de Moçambique, aos 8 de Abril de 2022

O Secretário Permanente do Distrito
Júnior João Samuel dos Santos

(Técnica Superior N1)
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VIVENDA nova e de luxo, tipo 2, com 
suite, cozinha moderna, num condomí-
nio, em Bagamoyo (Choupal), próximo 
do Hotel 2010, em Maputo, vende-se 
por 2 600 000,00MT. Contacto: 84-
5465381 ou 82-3955019, Imbondeiro 
Imobiliária.

3587

APARTAMENTO tipo 3, com 2wc, 
num prédio pequeno, próximo da 
igreja da Polana, vende-se por 16 000 
000,00MT; tipo 3, na Sommerschild 
por 13 000 000,00MT; tipo 3, na Av. 
Agostinho Neto por 10 000 000,00MT. 
Contacto: 84-2006465 ou 87-9106465, 
sem intermediários.

3594

MORADIA luxuosa, nova, de 2 pi-
sos, 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

PROPRIEDADE tipo 3, com 2 wc, muro 
de vedação, com obras, numa área 
de 16x32m², no Bairro de Tsalala, na 
Matola, vende-se por 1 200 000,00MT, 
negociáveis e sem intermediários. 
Contacto: 84-8814470 ou 82-8814470.

3183

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

MORADIA tipo 3, com área de constru-
ção de 165m², com piscina, dependên-
cia e garagem, no Condomínio Zimpeto 
Village, vende-se por 8 820 000,00MT, 
com pagamentos em parcelas durante 
3 anos. Contacto: 84-2006465 ou 87-
9106465, sem intermediários.

3594

MORADIA super luxuosa, tipo 3, com 
sala espaçosa, área de serviço, cozinha 
americana, copa, 2wc modernas, cober-
tura de placa e garagem, próximo da 
estrada, no Bairro Tchumene, vende-se 
por 3 500 000,00, negociáveis. Contac-
to: 84-2075176.

3363

PROPRIEDADE de 100X120m², no 
Tchumene, próximo da EN4, vende-
se por 100 000USD. Contacto: 84-
2075176.

3363

3543

…Vende-se…
PEDREIRA localizada em Boane, 
vende-se. Para mais informações 
contacte: 84-3880210

ESPAÇOS para escritórios, centro de 
formação, academia de dança, roof to 
bar, barber shop e outros fins, arrendam-
-se. Localização: Matola-Rio, Rua do 
Posto Administrativo, nº 19. Contacto: 
87/82-8485750.

3586 

FLAT tipo 3, num 1º andar, na Polana, 
arrenda-se por 40 000,00; flat tipo 3, num 
R/C, no Bairro Central por 35 000,00; flat 
tipo 2, num 2º andar, no B. Central por 30 
000,00; flat tipo 2, num 5º andar, na baixa 
por 25 000,00; flat tipo 2, num 3º andar, 
no Alto Maé por 20 000,00. Contacto: 
84-3966886 ou 82-5754440.

3362

RESIDENCIAL no Bairro Central, tem 
quartos suite e climatizados, plasma, 
frigo bar, poltrona, internet, serviços de 
lavandaria e pequeno almoço. Preços 
variam de 1 500, 2 000 e 2 500,00MT. 
Venha nos visitar. Contacto: 87-2181444 
ou 84-2181444.

3352

FLAT tipo 3, com sala espaçosa, coz-
inha moderna, 3wc, no Bairro Polana, 
vende-se por 11 000 000,00MT, nego-
ciáveis; duplex no Centro Marés por 
800 000USD; moradia super luxuosa, no 
Bairro Triunfo por 450 000USD; duplex 
no Bairro Coop por 22 000 000,00MT; 
terrenos na Dona Alice, Chiango e 
Namaacha, negociáveis. Contacto: 84-
2075176.

3363

FLAT tipo 2, com 1wc, num 4º andar, 
pronta a habitar, climatizada, vende-se 
por 4 700 000,00MT, negociáveis; flat 
tipo 2, com cozinha moderna, pronta 
a habitar, no Bairro Central por 5 300 
000,00MT; flat tipo 3, com 2wc e coz-
inha americana, na Polana por 9 000 
000,00MT. Contacto: 84-9440102.

3672

APARTAMENTO tipo 2, na Ponta Ver-
melha, com 2wc, vende-se por 10 000 
000,00MT, negociáveis; apartamento 
tipo 3, com 3wc, próximo à Procuradoria 
da Cidade por 9 500 000,00MT; tipo 4, 
na Belita por 4 500 000,00MT. Contacto: 
84-2006465 ou 87-9106465.

3684

GEMINADA tipo 3, com suite e casa de 
banho geral, no Triunfo novo, vende-se 
por 13 000 000,00MT; moradia num 
condomínio, tipo 4, com suite, nova e por 
estrear, boa localização. Contacto: 82-
6421191, 84-8474370 ou 87-8474370.

3361

VENDE-SE

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO
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Dom Alexandre ...

Destaque
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de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
de praia em Vilanku-
los ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE
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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…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

  info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz    +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623

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

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

3230

O
S angolanos do Pe-
tro de Luanda ven-
ceram, em casa, os 
sul-africanos do Ma-
melodi Sundowns, 

por 2-1, e estão em vantagem 
para atingir as meias-finais da 
Liga dos Campeões Africanos.

Os visitantes abriram o 
marcador, aos cinco minu-
tos, por intermédio de Lakay, 
após excelente execução de 
um livre directo à entrada da 

grande área.
Os angolanos lançaram-

-se ao ataque e, aos 16 minu-
tos, o brasileiro Tiago Zaulão 
restabeleceu a igualdade, 
com Yano a selar a reviravolta 
ainda antes do intervalo, aos 
45+2’.

Antes do apito final do 
árbitro zambiano Janny Sika-
zwe, o Mamelodi Sundowns 
marcou o segundo golo, que 
foi anulado pelo vídeo-árbi-

tro (VAR), após falta no de-
curso dessa jogada.

Os “petrolíferos” decidem 
a passagem às meias-finais, a 
23 de Abril, sábado, em terri-
tório sul-africano.

WYDAD VENCE FORA
Quem ficou ainda em me-

lhor posição para chegar as 
meias-finais foi o Wydad AC 
de Marrocos, que foi vencer 
à casa do CR Belouizdad da 
Argélia, por 1-0. O único golo 

foi marcado por Mbenza, aos 
46 minutos.

O Wydad vai agora receber 
em casa o Belouizdad, poden-
do até empatar para transitar 
para às “meias”.

Mais equilibrado foi o em-
bate entre o ES Sétif da Argé-
lia e o Espérance Tunis da Tu-
nísia que terminou empatado 
a zero. O gigante tunisino tem 
a “bola” do seu lado para selar 
no seu reduto o apuramento.

Petro conseguiu travar o grande Mamelodi

LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS

Petro impõe-se 
frente ao Sundowns

O LIVERPOOL apurou-
-se para a final da Taça de 
Inglaterra, após afastar o 
Manchester City (3-2) com 
dois golos do avançado se-
negalês Sadio Mané. 

No Estádio de Wembley, 
em Londres, começou o de-
safio, praticamente, a ven-
cer, face à cabeçada certeira 
do central francês Konaté.

A equipa de Pep Guar-
diola revelou grandes de-
bilidades defensivas e em 
nada ajudou o erro crasso 
do guarda-redes Steffen, 
que, aos 17 minutos, tinha a 
bola, aparentemente, con-
trolada perto da linha de 
golo, mas foi desarmado 
pela rapidez de Sadio Mané, 
que marcou o segundo.

O senegalês acabou por 
ser também o autor do ter-

ceiro golo e o melhor do de-
safio, que sentenciou a eli-
minatória, aos 45 minutos, 
após uma boa combinação 
entre o espanhol Thiago 
Alcântara e Alexander-Ar-
nold.

Na segunda parte, o 
campeão inglês tentou re-
lançar a eliminatória, pe-
los pés de Jack Grealish 
(47 minutos), contudo, só 
para lá do minuto 90 é que 
o emblema de Manchester, 
através de Bernardo Silva, 
conseguiu realmente colo-
car incerteza no marcador, 
que fechou com 3-2 a favor 
dos “reds”.

Assim, o Liverpool vai 
defrontar o Chelsea na fi-
nal, que ontem bateu o 
Crystal Palace, por 2-0, em 
Wembley.Mané aproveitou o erro do guarda-redes para fazer o segundo golo do Liverpool

Senegalês Mané leva 
Liverpool à final da Taça

O MANCHESTER United ven-
ceu o Norwich City, por 3-2, 
com três golos de Cristiano Ro-
naldo, que somou o 60.º “hat 
trick” da carreira (incluindo 
clubes e selecção). 

Com estes três golos, Ro-
naldo chegou aos 15 na Premier 
League e igualou Diogo Jota no 
terceiro lugar dos melhores 
marcadores. 

Logo aos seis minutos, o 
avançado luso limitou-se a 
empurrar para o fundo da bali-
za um passe de Anthony Elan-
ga e aos 32, CR7 deu o melhor 
seguimento, de cabeça, a um 
canto marcado na direita por 
Alex Telles.

Os red devils adormeceram 
à sombra da vantagem e per-
mitiram ao último classificado 
chegar ao empate, com golos 
de Kieran Dowell (45+11’) e 

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

“Hat-trick” de Ronaldo
dá triunfo ao United

Teemo Pukki (52’).
Mas o melhor de Cristiano 

estava guardado para o minuto 
76, com a cobrança irrepreen-
sível de um livre directo a dar 
os três pontos ao Manchester 

United, que, face às derrotas de 
Tottenham e Arsenal, ganhou 
novo alento na luta pelo quarto 
lugar de acesso à Liga dos Cam-
peões. O United tem 54 pontos 
(os mesmos do Arsenal, que 

tem um jogo em atraso) e está 
a três dos spurs.

Amanhã, o Manchester 
tem difícil deslocação a Anfield 
para medir forças com o Liver-
pool.

AINDA com cinco jogos por disputar, o 
Benfica ficou, sábado, matematicamente 
fora da luta pelo título de campeão nacio-
nal, que lhe foge desde 2019. É que com a 
vitória do FC Porto sobre o Portimonen-
se, por 7-0, com golos de Mehdi Taremi 
(3), Evanilson (2), Pepe e Marko Grujic, 
os “azuis e brancos” passaram a somar 82 
pontos, tendo 18 de avanço sobre as águias, 
que, no máximo, poderão fazer mais 15 
pontos.

Automaticamente, a equipa de Sérgio 
Conceição carimba também a presença 
directa na fase de grupos da Liga dos Cam-
peões e os 37,4 milhões de euros que daí 
resultam como prémio da UEFA.

JUVE SURPREENDIDA 
A Juventus empatou em casa frente 

ao Bolonha a um golo, em jogo da 33.ª 
jornada da Serie A italiana.

 O primeiro golo da partida surgiu 
ao minuto 52, pelo austríaco Marko 
Arnautovic, a finalizar solto na grande 
área após assistência de Roberto Soria-
no. Já com o Bolonha reduzido a nove, 
por expulsões de Medel e Soumaoro 
no espaço de um minuto, a equipa de 
Massimo Allegri chegou ao empate, 
por intermédio de Dusan Vlahovic, aos 
90+4’.

 Com 63 pontos no quarto lugar, 
o conjunto de Turim já vê a liderança 
do Milan a nove pontos quando faltam 
cinco jornadas para o fim do campeo-
nato. Quem pode capitalizar este re-
sultado é a Roma (57 pontos), que hoje 

visita o Nápoles e poderá, em caso de 
vitória, ficar a três pontos da Vecchia 
Signora, que ocupa o último lugar de 
acesso à Liga dos Campeões. O Bolonha 
é 13.º e tem 38 pontos.

DORTMUND ARRASADOR
O Dortmund goleou em casa o Wolfs-

burgo, por 6-1, numa primeira parte arra-
sadora em que marcou cinco golos em 14 
minutos.

 Rothe (24’), Witsel (26’), Akanji (28’), 
Can (35’) e Haaland (38’) apontaram os go-
los que ao intervalo davam vantagem con-
fortável à equipa comanda por Marko Rose. 
Haaland (54’) bisou na segunda parte e os 
visitantes chegaram ao tento de honra aos 
81’, por Baku.

O Dortmund segue em segundo lugar.

FC Porto goleia e afasta 
Benfica da rota do título

A DISPUTA por Erling Haaland é 
enorme, mas o futuro próximo do 
atacante norueguês não passará pelo 
Bayern de Munique. A garantia foi 
deixada por Oliver Kahn, director-
-geral dos bávaros, ao Sport1.

 “Não estaríamos a fazer o nos-

so trabalho de forma correcta se não 
olhássemos para um jovem avança-
do como ele. É um excelente avan-
çado e um jogador de grande inte-
resse para o futuro, mas em termos 
financeiros vai além das nossas ca-
pacidades”, declarou o responsável 

do clube alemão.
Desta forma fica de fora a pos-

sibilidade de Haaland reforçar o gi-
gante Bayern que está na iminência 
de perder Robert Lewandowski, 
pretendido pelo Barcelona já para a 
próxima temporada.

Bayern descarta Haaland

OS Golden State Warriors iniciaram os 
“play-offs” da NBA com uma vitória em 
casa sobre os Denver Nuggets, por 123-
107, uma partida marcada pelo regresso 
de Stephen Curry após um mês de para-
gem devido à lesão.

Curry (16 pontos) começou a partida 
no banco e viu Jordan Poole a marcar 30 
pontos na estreia nos “play-offs”, lide-
rando o triunfo dos Warriors que ficam, 
assim, em vantagem (1-0) na eliminató-
ria, disputada à melhor de sete jogos.

 Nikola Jokic (25 pontos, dez ressaltos) 

foi o melhor em campo pelos Nuggets.
 Também a fazer a sua estreia em jo-

gos dos “play-offs”, Anthony Edwards 
(36 pontos) conduziu os Timberwolves à 
primeira vitória na abertura da fase a eli-
minar desde 2004. A equipa de Minneso-
ta surpreendeu fora os Memphis Grizzlies 
e colocou-se em vantagem na eliminató-
ria.

Tyrese Maxey marcou 38 pontos, um 
máximo na carreira em jogos dos “play-
-offs”, e liderou o triunfo dos Sixers na 
recepção aos Raptors.

 Em Dallas, os Mavericks, sem Luka 
Doncic, perderam o jogo de abertura com 
os Jazz com Donovan Mitchell (32 pon-
tos) aos comandos da equipa de Utah.

 RESULTADOS
Utah Jazz – Dallas Mavericks, 99-93
Minnesota Timberwolves – Memphis 

Grizzlies, 130-117
Toronto Raptors – Philadelphia 76ers, 

111-131
Denver Nuggets – Golden State War-

riors, 107-123.

NBA

Warriors entram
a vencer nos “play-offs”

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sa-
bão com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha 

uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

SÉRGIO MACUÁCUA

O 
COSTA do Sol sagrou-
-se, na tarde de sába-
do, vencedor do Cam-
peonato de Futebol da 
Cidade de Maputo - 

Liga Jogabets, ao bater, na final, 
a Black Bulls por 6-5, na con-
versão de penáltis, depois do 
nulo no tempo regulamentar e 
no prolongamento.

Em tarde bastante fria e com 
o campo 2 da Associação Black 
Bulls a rebentar pelas costuras, 
com os adeptos das duas equi-
pas devidamente separados, 
como acontece noutras latitu-
des, o jogo foi intenso, mas com 
poucas oportunidades de golo. 

O Costa do Sol chegou a 
Tchumene ciente de que pela 
frente teria um adversário que 
gosta de posse, portanto, do-
minador. Com isso, a armada 
de Artur Semedo optou por 
jogar de forma pressionante, 
com ou sem bola, o que não 
dava muito espaço nem tempo 
para os “touros” pautarem o 
seu jogo. 

Por alguns momentos, o 
desafio tornou-se de certa for-
ma viril e de contacto físico 
constante, o que se reflectia nas 
paragens que o árbitro era for-
çado a fazer.

Nessa fase da partida, apesar 
de um grande volume ofensivo 
de parte a parte, houve poucas 
oportunidades de golo. Os dois 
guarda-redes foram apenas so-
licitados num par de remates 
de cada lado e não mais que 
isso. Em parte, a escassez de 
oportunidades  explica-se com 
a forte vigilância que os defesas 
faziam aos avançados, sendo 
que Melque e Hammed (ABB) 
e o solitário Kambato (Costa 
do Sol) eram obrigados amiú-
de a recuar para buscar jogo. 
A alternativa a isso era jogar 
de costas para baliza, pelo que 
se tornavam avançados pouco 
ameaçadores aos guardiões.

No cômputo geral, os “ca-
narinhos” estiveram melhor na 
primeira parte e viram Dilson, 
Danilo II e, sobretudo, Cigani-
nho muito perto de inaugurar 
o activo. O lance de Ciganinho 
foi mesmo nas compensações, 
com o lateral “canarinho” a 
ganhar espaço na área da Black 

CAMPEONATOS PROVINCIAIS

Costa do Sol conquista 
título na capital

Bulls na direita, após um con-
tra-ataque rápido, com Ivan 
a negar-lhe a festa com uma 
enorme defesa para canto. A 
par disso, a turma de Matchiki-
-Tchiki teve um lance que, 
quanto a nós, devia ser penál-
ti, mas o árbitro decidiu que 
se marcasse um livre porque a 
falta teria acontecido preten-
samente fora da área. O tal livre 
resultou num remate desen-
quadrado de Danilo para fora.
GRANDE PONTA FINAL

No reatamento, a toada 
mudou de certa forma. Depois 
do jogo compacto e sem mui-
tos espaços para os avançados 
na primeira metade, na segun-
da a partida ficou mais aberta e 
com a Black Bulls a mandar. 

Entretanto, foi o Costa do 
Sol que aos 63 minutos quase 
inaugurava o activo por Kam-
bato, que viu seu remate co-
locado, à entrada da área, ser 
bem defendido pelo atento 
Ivan, guardião da Black Bulls 
que instantes depois voltou a 
negar um golo a Ciganinho, 
num contra-ataque rápido dos 
“canarinhos”. 

A Black Bulls resguardou-

-se para a ponta final, em que 
fez vários raides à baliza da 
equipa de Matchiki-Tchiki. 
Pepo foi o primeiro (80’) a ex-
perimentar a sorte do meio 
da rua, com a bola a sair ligei-
ramente ao lado. A seguir, os 
“canarinhos” perdem a bola 
no meio do meio-campo numa 
fífia de Salomão que quase re-
sultava num golaço de Jesus, 
que rematou tenso e o esféri-
co foi devolvido pelo ferro. Os 
“touros” iam intensificando a 
pressão a cada minuto, sendo 
que aos 84 Pepo obrigou Vic-
tor a brilhar, ao defender o seu 
remate com selo de golo para 
canto.

Entretanto, já a fechar, Da-
nilo II podia ter evitado o pro-
longamento, mas viu Ivan sair 
em grande estilo para lhe ne-
gar a festa com uma boa defesa 
com pé esquerdo.

O prolongamento foi intei-
ramente dominado pela Bla-
ck Bulls, que reduziu a acção 
do Costa do Sol aos esporádi-
cos contra-ataques inconse-
quentes. O nulo prevaleceu e 
o campeão só foi encontrado 
na lotaria dos penáltis, com os 

“canarinhos” a converterem 
seis dos sete pontapés que co-
braram, contra dois desperdí-
cios do conjunto de Tchumene.

Com esta conquista, o Cos-
ta do Sol amealhou, além de 
troféu e medalhas, 250 mil me-
ticais, sendo que a Black Bulls 
fica com 100 mil.
MAPUTO E GAZA 
CONDICIONADOS POR 
CHUVAS

As províncias de Maputo e 
Gaza tiveram um fim-de-se-
mana desportivo condiciona-
do por chuvas, o que forçou ao 
adiamento de muitos jogos dos 
respectivos “Provinciais”.

Foram jogos não realizados 
devido às chuvas e faltas de 
comparecência, mas houve um 
“clássco” entre o Incomáti e o 
Desportivo da Matola, que ter-
minou 1-0 para os “açucarei-
ros”, naquele que era o desafio 
de cartaz da ronda entre duas 
formações pertencentes à Série 
A. Na Série B, A Escola de Sar-
gentos (ESFA) recebeu e bateu 
o Cross de Ressano Garcia por 
2-0. A Associação Jeito e Real 
de Mahelane não aconteceu 
devido à falta de comparência 

da última equipa. Devido às 
chuvas não aconteceu o duelo 
entre o clube de Corrumane e o 
Ximanganine.

A ESFA lidera a Série B com 
10 pontos, mais cinco que Jei-
to e Clube de Corrumane, que 
vêm a seguir.

Já em Gaza, a partida entre 
o Limpopo Futebol Clube e o 
Clube do Chibuto, referente à 
quarta jornada do Torneio de 
Abertura, foi adiada devido ao 
estado impraticável do campo 
do Clube de Mandlakazi.

Noutras partidas da ronda, 
o Ferroviário de Gaza empatou 
sem golos, sábado, na recepção 
ao Clube Desportivo Peniten-
ciária de Mabalane, no único 
jogo da ronda disputado.

Rodadas que já foram qua-
tro jornadas, os “locomotivas” 
gazenses lideram a prova com 
cinco pontos, seguidos pelo 
seu adversário de sábado (Pe-
nitenciária) e o Clube de Gaza, 
ambos com quatro pontos. O 
Clube do Chibuto soma três 
pontos em quarto lugar e o 
Limpopo FC, com dois pontos, 
ocupa a quinta e última posi-
ção.

Ferroviário de Moatize
virtual campeão 
de Tete
O FERROVIÁRIO de Moatize conquis-
tou ontem, no seu reduto, o Torneio de 
Abertura Provincial de Tete, ao vencer 
a União Desportiva do Songo (UDS) por 
uma bola sem resposta, a uma jornada do 
fim da competição.

Foi um jogo bem disputado pelas duas 
colectividades, sendo uma das evidên-
cias o facto de o golo ter surgido apenas 
na segunda parte, aos 75 minutos, por 

intermédio de Jordan, momentos depois 
da expulsão de Mirissão, capitão da UDS, 
que actuou com a sua equipa B, compos-
ta por atletas de 17 a 19 anos de idade.

Noutros jogos da ronda, o FC de An-
gónia empatou a uma bola com o Chin-
gale. O Lion FC de Missaua recebeu e 
perdeu com Desportivo de Tete por 2-3 
e o Bagamoyo derrotou o 3 de Janeiro por 
2-1.

ZAMBÉZIA

“Locomotivas” 
e Matchedje
demolidores na Taça
O FERROVIÁRIO de Queli-
mane e o Matchedje de Mo-
cuba transitam para a terceira 
eliminatória da Taça de Mo-
çambique, fase provincial da 
Zambézia, depois de  vitórias 
nos confrontos com o Ferro-
viário de Nicoadala e Sonho 

Real também de Nicoladala, 
respectivamente, no fim-de-
-semana.

No duelo entre “locomoti-
vas”, os de Quelimane vence-
ram por 3-1, enquanto o Ma-
tchedje de Mocuba castigou a 
turma de Nicoadala por 4-0.

Ainda na Zambézia, o fim-
-de-semana ficou também 
marcado pela realização do 
jogo de acerto de calendário da 
primeira jornada do Campeo-
nato Provincial, com Efwua de 
Namacurra a bater o Djerre de 
Inhassunge por 2-1.

Depois de um percurso com altos e baixos, os “canarinhos” acabaram ficando com o troféu

aos 90’+10, cometido por Raul 
de Tomás - que havia marcado 
antes o golo dos catalãs -, num 
lance em que o árbitro consultou 
as imagens antes de tomar a de-
cisão. Marcou Carrasco, ele que 
tinha feito o golo aos 52. 

O Atlético ocupa o quarto lu-
gar com 60 pontos.
TRIO NACIONAL GOLEIA

Zainadine e Clésio (Maríti-
mo) e Geny Catamo (Guimarães) 
estiveram em grande na 30.ª 
jornada da I Liga portuguesa ao 
passarem com distinção nos res-
pectivos testes. 

Após quatro jogos sem ga-
nhar, o Marítimo, de Zainadine 
e Clésio, regressou aos triunfos 
e logo com uma goleada sobre o 
Boavista por 4-0, em jogo da 30.ª 
jornada da I Liga portuguesa. 

Os golos só surgiram nos úl-
timos minutos da primeira parte. 
Primeiro pelo central Matheus 
Costa, aos 40 minutos, e depois 
por Joel Tagueu, no último lance 
antes do descanso, aos 45+3. 

Após o intervalo, o jogo não 
mudou muito em termos de 
qualidade. O Marítimo dominou 
perante um Boavista sem ideias 
em termos ofensivos. O conjunto 
insular coloriu ainda mais a vi-
tória com mais dois golos de Joel 
Tagueu, numa partida em Zai-
nadine alinhou de início e Clésio 
não saiu do banco de suplentes. 

Com esta vitória, o Marítimo 
subiu ao sétimo lugar, passando 
a somar 36 pontos.

Já o Guimarães (Geny entrou 
aos 87 minutos) goleou também 
por 4-0 o Paços de Ferreira. Mar-
caram os golos Tiago Silva, Bruno 
Duarte (2) e Rúben Lameiras. 

Os vimaranenses seguem 
confortáveis no sexto lugar com 
42 pontos e em zona que dá aces-
so à Liga Conferência. 
BRUNO LANGA IMPARÁVEL

Na II Liga portuguesa, o 
Chaves, de Bruno Langa, pa-
rece mesmo destinado a subir 
à Liga. 

O golo de Guima à passagem 
do minuto 42 foi o suficiente para 
os transmontanos conquistarem 
os três pontos, que os colocam na 
rota da subida ao escalão maior 
do futebol português.

No próximo jogo, o Chaves 
volta a jogar em casa, onde rece-
be a Académica de Coimbra.
DOMINGUEZ FIRME
NO SEGUNDO LUGAR 

Sem Dominguez - ficou fora 
dos convocados -, o Real Kin-
gs foi à casa do Cape Town City 
empatar a um golo em partida da 
25.ª jornada da I Liga sul-africa-
na. 

O Real Kings inaugurou o 
marcador aos 43 minutos por 
Macuphu, mas a turma da casa 
igualou o encontro aos 67 graças 
a um autogolo de Mkhize.

Com este empate, o Kin-
gs está sólido no segundo lugar 
com 44 pontos, mais quatro que 
o Cape Town City (menos um 
jogo).

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO
Miquissone a um passo das “meias” da Champions 
O AL Alhy do Egipto, de Luís 
Miquissone, deu um passo em 
frente rumo às meias-finais da 
Liga dos Campeões Africanos ao 
vencer em casa o Raja Casablanca 
do Marrocos por 2-1, na primeira 
“mão” dos quartos-de-final. 

O extremo esquerdo mo-
çambicano foi suplente não 
utilizado e foi do banco que vi-
brou com a entrada enérgica dos 
“Diabos Vermelhos”, que aos 23 
minutos já ganhavam por 2-0 

graças aos golos de Al-Sulaya 
(penálti) e El Shahat.

Mas, ainda antes do inter-
valo, aos 45+1, os marroquinos 
reduziram por Azrida, que ainda 
fez acreditar que seria possível 
inverter o rumo dos aconteci-
mentos, no entanto, com a ex-
pulsão de Hadhoudi, aos 59, a 
tarefa da equipa de Casablanca 
ficou ainda mais difícil. 

Todavia, continua tudo em 
aberto para o jogo da segunda 

“mão”, agendado para 23 de 
Abril, em território marroquino.
ATLÉTICO VENCE 
COM REINILDO 
A COMEÇAR NO BANCO 

Num jogo em que Reinil-
do entrou aos 58 minutos para 
o lugar de Rena Lodi, o Atlético 
de Madrid venceu em casa o Es-
panyol por 2-1, para a 32.ª jorna-
da da Liga espanhola

Os “colchoneros” chega-
ram ao triunfo com um penálti 

Luís Miquissone, o único moçambicano presente na “Champions”, tem caminho aberto para chegar as meias-finais

O SORTEIO do Moçambola-2022, com início 
previsto para 7 de Maio, está marcado para 26 de 
Abril corrente na sala Ferdinad Wilson. Este será 
o momento mais alto do dia em que se vai reali-
zar, no mesmo local, a assembleia-geral ordiná-
ria, de acordo com um comunicado recebido pela 
nossa Redacção.

A reunião dos clubes vai apresentar e discutir 
o relatório de actividades e contas do exercício de 
2020 e 2021, além da apresentação do orçamento 
para a presente temporada. 

De acordo com o comunicado, os instru-
mentos que serão debatidos na assembleia-geral 
foram, antes da marcação da data do encontro, 
submetidos a uma auditoria externa. 

Refira-se que o sorteio do Moçambola-2022 
será realizado quando faltarem 12 dias para o ar-
ranque da prova, facto que já mereceu contesta-
ção de alguns clubes participantes na prova, ale-
gando que o tempo é curto para preparar viagens 
das suas equipas, concretamente nas primeiras 
jornadas.

Sorteio do Moçambola 
realiza-se a 26 de Abril

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A pandemia não acabou. Todos podemos 
apanhar a Covid-19, não importa a idade, a 

raça e principalmente onde vivemos.   

O 
DIRECTOR-GERAL 
da FAO, Qu Dongyu, 
destacou no final da 
semana passada, em 
Malabo, os “muitos 

desafios” que afectam a se-
gurança alimentar em Áfri-
ca, tendo alistado o impacto 
da pandemia da Covid-19 e 
a guerra na Ucrânia como os 
principais para o continente.

“São muitos os desafios 
que enfrentamos. Há uma 

guerra a milhares de qui-
lómetros de África, cujos 
efeitos se sentem no conti-
nente, afectando os sistemas 
alimentares, de produção e 
distribuição”, destacou Qu 
Dongyu, na sessão de encer-
ramento da 32.ª Conferên-
cia Regional para África da 
Organização da ONU para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO), que decorreu semana 
passada na capital da Guiné 

Equatorial.
“Também enfrentamos 

uma seca na região Oriental 
de África. Os efeitos da pan-
demia e da guerra na Ucrânia 
tiveram impacto na seguran-
ça alimentar dos africanos”, 
salientou o director-geral da 
FAO.

Desafiou os Estados-
-membros da organização a 
“adoptarem soluções con-
cretas” para resolver os efei-

tos da pandemia e da guerra.
A capital da Guiné Equa-

torial foi palco há oito anos da 
assinatura da Declaração de 
Malabo, mediante a qual os 
Estados-membros da União 
Africana assumiram objecti-
vos para serem realizados até 
2025. 

Entre outros objectivos, 
como a triplicação do comér-
cio agrícola intra-africano, os 
países signatários compro-

meteram-se a acabar com a 
fome no continente até 2025.

No último dia de traba-
lhos da Conferência Regional 
foi aprovado por aclamação o 
Relatório Final, que estabele-
ce as medidas a desenvolver 
em África no quadro da es-
tratégia da FAO para o perío-
do de 2022-2031.

O documento assenta 
em quatro eixos inclusivos: 
“melhor produção, melhor 

nutrição, melhor ambiente e 
melhor vida”, tendo os parti-
cipantes reconhecido “a ne-
cessidade de África melhorar 
a participação multissectorial 
e aumentar os esforços coor-
denados para identificar, em 
toda a sua complexidade, os 
riscos para a saúde na inter-
face entre populações hu-
manas, animais e ecossiste-
mas e gerí-los eficazmente”.  
(Lusa)

CONTINENTE AFRICANO

Covid-19 e guerra na Ucrânia 
desafiam segurança alimentar

INUNDAÇÕES EM KWAZULU-NATAL

Chuvas dificultam resgate de vítimas

Equipas de resgate buscam por sobreviventes na cidade de Durban

AF
P

O CHEFE da missão da ONU no Sudão do 
Sul estimou há dias que quase nove mi-
lhões de pessoas de um total de mais de 11 
milhões precisarão de ajuda internacional 
este ano, devido à crise alimentar e à vio-
lência renovada entre facções armadas ri-
vais.

“Este ano quase nove milhões de pes-
soas, incluindo 4,6 milhões de crianças, 
precisarão de ajuda para sobreviver”, afir-
mou Nicholas Haysom, que apelou à co-
munidade internacional que conceda mais 
ajudas.

“A insegurança alimentar vai se espa-
lhar. E isto é preocupante, por causa das 
mudanças climáticas, conflitos e deslo-
camentos” da população, disse, em con-
ferência de imprensa em Juba, capital do 
Sudão do Sul.

O chefe da missão da ONU manifestou-
-se “desanimado com o ressurgimento da 
violência regional”, realçando a situação 
de milhares de pessoas expulsas das suas 
casas por combates, na semana passada, 
no norte do país.

Os combates entre as forças armadas 

leais ao Presidente, Salva Kiir, e outras 
ligadas ao seu vice-presidente, Riek Ma-
char, eclodiram recentemente no país. 

Esses confrontos fizeram com que qua-
se 14.000 civis fugissem, segundo as au-
toridades locais. A ONU também estava 
preocupada com relatos de violência se-
xual, saques e destruição de propriedade 
privada.

Esta violência recorrente, segundo 
Haysom, faz aumentar o número de pes-
soas a precisar de assistência, isto sem 
mencionar o risco de inundações em mui-
tas áreas nos próximos meses.

“Fundos contínuos e suficientes são 
urgentemente necessários para impedir o 
pior”, sublinhou.

Os confrontos no condado de Leer ocor-
reram menos de uma semana depois de os 
dois líderes, ex-inimigos, terem acordado 
trabalhar juntos pela manutenção da paz e 
em prol da criação de um comando unifi-
cado das Forças Armadas, uma das muitas 
modalidades não implementadas do acor-
do assinado em 2018, para pôr fim a cinco 
anos de uma guerra civil mortal. (Lusa)

A MINISTRA britânica do Interior 
teve de recorrer a uma prerroga-
tiva especial para aprovar o envio 
de requerentes de asilo que che-
garam ilegalmente ao território 
para o Ruanda, depois de enfren-
tar a oposição de funcionários do 
seu ministério.

Os funcionários públicos en-
carregados de aplicar a iniciativa 
estão preocupados por não se 
conhecerem os números preci-
sos envolvidos na iniciativa – in-
cluindo os custos – o que levou a 
ministra Priti Patel a activar uma 
directiva ministerial, noticiou no 
sábado a BBC, citada pela agência 
Efe.

O Reino Unido e Ruanda 
anunciaram quinta-feira a assi-
natura de um acordo para que o 
país africano acolha migrantes 
e requerentes de asilo de várias 
nacionalidades provenientes do 

território europeu.
De acordo com a BBC, Patel 

teve de accionar uma “directiva 
ministerial” para a aprovação do 
programa. Esta é a segunda vez 
que tal medida é tomada neste 
ministério em 30 anos e faz com 
que Patel assuma a responsabi-
lidade pessoal para a sua viabili-
zação.

Ansioso por recuperar a po-
pularidade antes das eleições no 
próximo mês, o primeiro-mi-
nistro britânico, Boris Johnson, 
e o seu Governo vêm tentando 
há meses fechar acordos com 
outros países para onde enviar 
imigrantes enquanto aguardam 
o desenvolvimento dos seus 
processos. A iniciativa de enviar 
requerentes de asilo que che-
garam ilegalmente ao território 
para o Ruanda foi criticada pelas 
Nações Unidas, através do Alto 

Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), que 
expressou, no dia do anúncio, 
a sua “forte oposição” ao plano 
britânico.

Ao enviar requerentes de asi-
lo a mais de 6.000 quilómetros 
do Reino Unido, o Governo quer 
desencorajar chegada ao país de 
candidatos àquele estatuto, que 
são cada vez mais numerosos: o 
número de travessias ilegais do 
canal da Mancha triplicou em 
2021.

Mais de 160 organizações 
não-governamentais classifi-
caram a medida como “cruel e 
mesquinha”, tendo sido também 
criticada por alguns deputados 
conservadores, enquanto o lí-
der da oposição trabalhista, Keir 
Starmer, a apelidou de “imprati-
cável” e com custos “exorbitan-
tes”. (Lusa)

NO SUDÃO DO SUL

MORTE DE SECRETÁRIO-GERAL 
DA ONU EM 1961

ENVIO DE MIGRANTES PARA O RUANDA

Quase nove milhões de 
pessoas precisam de ajuda

Documento 
“altamente 
secreto” revela 
novos detalhes 

Ministra britânica 
activa prerrogativa 
para viabilizar acordo 

AS  chuvas que caíram no fim-
-de-semana na África do Sul 
diminuíram as esperanças de 
progresso nos esforços de res-
gate das vítimas após as trá-
gicas inundações que provo-
caram a morte de mais de 400 
pessoas. 

“O número de mortos au-
mentou para 443”, referiu 
ontem o chefe de Governo da 
província de KwaZulu-Natal, 
Sihle Zikalala, numa confe-
rência de imprensa, citado 
pela agência France-Presse 
(AFP).

A maioria das vítimas é 
da região de Durban, cidade 
portuária de 3,5 milhões de 
habitantes aberta ao oceano 
Índico, onde fortes chuvas têm 
vindo a causar inundações e 
deslizamentos de terras.

A chuva continuava a cair 
em alguns lugares, mas de for-
ma insignificante em compa-
ração com os dias anteriores.

“O risco de inundações é 
hoje baixo em KwaZulu-Na-
tal”, disse ontem à AFP Puse-
letso Mofokeng, do Instituto 
Nacional de Meteorologia, 
acrescentando que a precipi-
tação se dissipará “completa-
mente entre quarta-feira e o 
fim da próxima semana”.

Ainda há dezenas de pes-

soas desaparecidas. O exército 
mobilizou helicópteros e mais 
de 4.000 polícias foram desta-
cados para o  local. 

“Passamos da fase de 
emergência para a fase de re-
cuperação focada na ajuda 
humanitária e no restabeleci-
mento dos serviços”, declarou 
à AFP Robert McKenzie, um 
dos socorristas.

Segundo a AFP, há famílias 
dizimadas, que perderam vá-
rios membros em poucos se-
gundos, e crianças e bebés afo-
garam-se ou foram enterrados 
em deslizamentos de lama.

Mais de 250 escolas foram 
afectadas, quase 4.000 ca-
sas arrasadas e mais de 13.500 
danificadas. Também muitos 
hospitais foram danificados.

Na sexta-feira, a África do 
Sul anunciou que vai destinar 
cerca de mil milhões de randes 
(cerca de 4,3 mil milhões de 
meticais) de fundos de emer-
gência para resposta imediata 
às inundações.

Segundo o ministro das Fi-
nanças da África do Sul, Eno-
ch Godongwana, estes fundos 
servirão para o alojamento 
temporário das pessoas e para 
contratar “profissionais que 
possam avaliar os danos e o seu 
custo”.  (SWISSINFO/LUSA)

UM documento classificado como “altamente secreto”, que foi ob-
tido por um jornalista francês, revela que um movimento clandesti-
no contrário à independência da Argélia condenou à morte do então 
secretário-geral da ONU, o sueco Dag Hammarskjöld, falecido em 
1961 em condições não esclarecidas. 

Seis décadas depois de sua morte, em consequência da queda do 
avião em que viajava por África, o mistério permanece. A ONU pre-
vê publicar até ao fim de Setembro um aguardado relatório, que é o 
resultado de uma nova investigação iniciada em 2015-2016, após a 
descoberta de novos documentos. 

No entanto, o escritor e jornalista francês Maurin Picard, autor 
do livro “Ils ont tué Monsieur H” (“Mataram o senhor H”), desco-
briu recentemente uma cópia de uma carta da Organização Armada 
Secreta (OAS), um movimento paramilitar de extrema-direita, nos 
expedientes do ex-secretário francês de Assuntos Africanos e Mal-
gaxes  no Arquivo Nacional da França.

A reprodução da carta, à qual a AFP teve acesso, mostra que ela 
estava destinada ao finado secretário-geral da ONU, tem impressa 
uma letra “H” azul dentro de um círculo e o carimbo “altamente se-
creto” estampado em vermelho. Nela, a política de descolonização 
geral do diplomata sueco é denunciada abertamente.

Datado em Paris no final de Julho de 1961, o documento ga-
rante que o “Comité director da OAS” havia “condenado à morte” 
Hammarskjöld por causa da sua política de descolonização, depois 
de constatar que era “urgente acabar com sua intromissão nefasta” 
nos assuntos mundiais. “Esta sentença, de acordo com a justiça e a 
equidade, será executada o mais rápido possível”, diz a carta. 

Em 18 de Setembro de 1961, o avião no qual viajava Dag Hammar-
skjöld caiu no que era na época a Rodésia do Norte (actual Zâmbia), 
quando estava prestes a negociar um cessar-fogo em Katanga, uma 
república não reconhecida a nível internacional e rica em minerais. 
O diplomata sueco acabou falecendo, aos 56 anos, junto com as ou-
tras 15 pessoas que o acompanhavam na viagem.

Até agora as investigações sobre a morte de Hammarskjöld se 
debruçavam sobre a hipótese de um ataque aéreo. Em 2019, os in-
vestigadores lamentaram a falta de colaboração de Estados Unidos, 
Reino Unido e África do Sul para esclarecer o caso. (SWISSINFO)

Naufrágio mata na Líbia                                 
UMA embarcação com migrantes naufragou sexta-feira ao largo da 
costa da Líbia, estimando-se que se tenham registado 35 mortes, 
anunciou sábado a agência das Nações Unidas para as migrações. O 
naufrágio ocorreu perto da cidade líbia de Sabratha, um importante 
local para a saída de migrantes africanos que iniciam  uma travessia 
pelo mar Mediterrâneo, afirmou a Organização Internacional para 
as Migrações (OIM), citada pela Associated Press (AP). A OIM dis-
se ter retirado o corpo de seis migrantes e que outros 29 estavam 
desaparecidos, suspeitando-se de que terão morrido. Ainda não é 
conhecida a razão que levou ao naufrágio do navio.

Templos da IURD 
voltam a encerrar 
OS templos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em An-
gola, cuja reabertura foi anunciada terça-feira, voltaram a ser 
encerrados e serão entregues à direcção “legitimada pelo Go-
verno angolano”, segundo o Instituto Nacional para os Assuntos 
Religiosos (INAR). A IURD Angola (de origem brasileira, liderada 
por Alberto Segunda) anunciou a reabertura dos seus templos na 
passada terça-feira, dois anos depois, referindo que a mesma re-
sultava de uma decisão do Tribunal da Comarca de Luanda.  Em 
declarações à estação pública TPA, no sábado, Ambrósio Micolo, 
director-geral adjunto do Instituto Nacional para os Assuntos 
Religiosos, entidade que é também fiel depositária dos templos 
que estavam apreendidos por ordem da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), confirmou que o tribunal decidiu devolver o 
património que estava sob arresto à igreja.

Autor dos atentados 
de Paris pede perdão
O ÚNICO dos autores dos ataques terroristas de Novembro de 2015 
em Paris, Salah Abdeslam, que sobreviveu e principal acusado no 
julgamento do massacre, pediu na sexta-feira desculpas às vítimas 
e suas famílias. “Apresento as minhas condolências e as minhas 
desculpas a todas as vítimas”, afirmou Abdeslam, entre lágrimas, 
no último dia de interrogatório no julgamento dos ataques que fize-
ram 130 mortos. Abdeslam, que afirmou durante o julgamento ter 
sido encarregado de detonar um cinto de explosivos num bar no 18.º 
distrito de Paris, mas que desistiu de fazê-lo “pela humanidade”, 
garantiu que sua atitude pode ter salvado “alguma vida”.

Pyongyang testa novo 
sistema de armamento
A COREIA do Norte testou um novo sistema de armamento que 
permitirá aumentar a eficácia das suas armas nucleares tácticas, in-
dicaram ontem os ‘media’ norte-coreanos estatais, sem especificar 
a data exacta da operação. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, 
supervisionou o teste da nova arma táctica que irá aumentar o po-
der de fogo da artilharia de longo alcance e melhorar “a eficiência 
operacional das armas nucleares da RPDC (República Popular De-
mocrática da Coreia) e a diversificação das (suas) missões de poder 
de fogo”, segundo avançou a agência de notícias KCNA. 

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