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Governo busca solução
para provisão de água

Imobiliária comercial com
potencial de desenvolvimento

Moçambique no congresso
sobre áreas protegidas

JOANA MACIE

A 
REABILITAÇÃO dos 
distritos afectados 
pelo terrorismo na 
província de Cabo 
Delgado poderá 

custar aos cofres do Estado 
pouco mais de 638 milhões de 
meticais, segundo uma ava-
liação do Ministério da Ad-
ministração Estatal e Função 
Pública.

O trabalho contempla-

rá sete distritos, cujas infra-
-estruturas foram destruídas
pelos terroristas que actuam
na província desde finais de
2017. Trata-se de Mocímboa
da Praia, Palma, Quissanga,
Muidumbe, Macomia, Melu-
co e Ibo. 

Mocímboa da Praia é o 
distrito que consumirá a 
maior parte do valor deste 
fundo, com a reabilitação do 
edifício do governo distrital, 
reconstrução de quatro servi-

ços distritais e dos edifícios do 
Conselho Municipal e Assem-
bleia Municipal, para além da 
construção de três secretarias 
para os postos administrati-
vos de Diaca, Mbau e posto-
-sede, e três secretarias ad-
ministrativas de localidade de
Nnango.

Enquanto isso, Macomia 
necessita de pouco mais de 
141 milhões de meticais para 
a reabilitação do edifício do 
governo do distrito, dois edi-

fícios dos serviços distritais, 
construção de sala de sessões 
do governo distrital, quatro 
secretarias administrativas 
do posto administrativo de 
Macomia-sede, Chai, Mucojo 
e Quiterajo e oito secretarias 
administrativas da localida-
de de Macomia-sede, Ngui-
da, Nkoe, Chai-sede, Nacate, 
Mucojo-sede, Pangane e Qui-
terajo-sede. 

Em terceiro lugar está o 
distrito de Muidumbe, com 

A LEITURA da sentença do 
caso “dívidas não declara-
das”, inicialmente marcada 
para 1 de Agosto, foi adiada 
para 30 de Novembro pró-
ximo por decisão do juiz da 
causa, Efigénio Baptista.

Em despacho de ontem, 
18 de Julho, a 6.ª Secção do 
Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo explica que, devido 
à complexidade do processo, 
que comporta mais de 30 mil 
páginas divididas em 78 vo-
lumes, e a sobrecarga de tra-
balho que o juiz tem com os 
processos de arresto, embar-
gos e agravos, não será pos-
sível elaborar a sentença para 
ser lida a 1 de Agosto. 

Segundo o tribunal, a 
sentença começou a ser ela-
borada depois do dia 17 de 
Maio passado, há sensivel-

mente dois meses, ao mesmo 
tempo que estão a ser trami-
tados os processos de arresto 
preventivo de bens e exara-
dos despachos diversos sobre 
requerimentos dos réus e das 
partes processuais.

No início do julgamen-
to, a 23 de Agosto de 2021, o 
processo contava com 15.438 
páginas e actualmente pos-
sui mais de 30 mil páginas. 
Isto deve-se ao facto de na 
audiência de discussão e 
julgamento terem sido pro-
duzidas actas de 2641 folhas 
e também juntas aos autos, 
pelos declarantes, várias bro-
churas, contendo diversos as-
suntos. 

Por isso, no entender do 
tribunal, dúvidas não subsis-
tem de que é um caso de espe-
cial complexidade. 

Aliás, sucede, que no final 
da audiência de discussão e 
julgamento, o Ministério Pú-
blico, em representação do 
Estado moçambicano, reque-
reu o arresto preventivo de 
bens e participações sociais 
de 11 co-réus, ao que o tribu-
nal decidiu julgar totalmente 
procedente o procedimento 
cautelar e, em consequên-
cia, decretar liminarmente o 
arresto requerido. Contudo, 
seguiu-se o contraditório 
deferido e a audição de teste-
munhas até ao dia 17 de Maio, 
em que o processo de arresto 
conta com 683 folhas, divi-
didas em três volumes e fo-
ram instaurados seis embar-
gos como meio de defesa à 
providência liminarmente 
decretada e que está a ser 
tramitada. 

O PRESIDENTE da República, 
Filipe Nyusi, nomeou ontem, 
em despacho presidencial, Raúl 
Manuel Domingos para o cargo 
de embaixador extraordinário 
e plenipotenciário de Moçam-
bique junto da Santa Sé, Vati-
cano, indica um comunicado 
da Presidência da República 
recebido na Redacção do No-
tícias. 

Em despacho presidencial 
separado, o Chefe do Estado 
exonerou Sérgio Nathú Cabá 
do cargo de embaixador ex-
traordinário e plenipotenciário 
de Moçambique na Santa Sé.

Mais tarde, Raúl Domingo 
chefiou a delegação da Renamo 
às negociações com o Governo 
que culminaram com a assina-
tura do Acordo Geral de Paz em 
Roma, no ano de 1992.

 Raúl Domingos criou o 
Partido para a Paz, Democracia 
e Desenvolvimento ( PDD).

MOÇAMBIQUE está a aprimorar o sis-
tema de aviso prévio para minorar o 
impacto da seca que, ciclicamente, 
afecta as comunidades das regiões ári-
das e semi-áridas do país, localizadas 
maioritariamente na região Sul.

Bernardino Nhantumbo, pesqui-
sador no Instituto Nacional de Meteo-
rologia (INAM), disse, há dias, que a 
instituição tem capacidade técnica 
e material para monitoria e previsão 
deste tipo de eventos extremos, bem 
como para desenhar a política nacio-
nal, com vista a reduzir o seu impacto.

Disse haver indicação de que o país 
voltará a ter chuvas irregulares nas re-
giões Sul e Norte do país, mas ainda se 
está distante desse período”, referiu.

O mais importante, conforme afir-
mou, é que as instituições estão a se 
capacitar para agirem em caso de uma 
situação de seca. 

Com base na informação produzida 
pelo INAM, foi possível enviar equipas 
multissectoriais para estudarem o dé-
fice de chuva nas províncias de Mapu-
to, Gaza e Inhambane”, disse.

Por seu turno, Paulo Tomás, di-
rector da Divisão das Zonas Áridas e 

Semi-Áridas no Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de Desas-
tres (INGD), disse que a instituição já 
está a trabalhar para mitigar os efei-
tos drásticos da seca porque se trata 
de um evento que actua de forma len-
ta e progressiva.

“É preciso que todas as institui-
ções definam a metodologia para 
sabermos quando é que estamos pe-
rante uma seca leve ou severa, e o 
que deve ser feito de forma atempa-
da. É preciso levar esta informação 
em tempo oportuno às comunidades 
para minimizar possíveis impactos”, 
disse.

Explicou que através dos planos 
económicos e sociais se vai imple-
mentando acções de desenvolvimen-
to, mas quando se está em período 
de escassez de precipitação é preci-
so que o INGD minimize os impactos 
negativos.

O país tem 32 distritos considera-
dos áridos ao nível do país, com in-
cidência nas províncias de Maputo, 
Gaza, Inhambane e Sofala. É nestes 
pontos onde estamos a prestar maior 
atenção”, disse. 

MOÇAMBICANOS residentes na 
diáspora passam a ter acesso aos 
serviços de registo criminal, fac-
to que visa responder à crescente 
demanda.

Para o efeito, é lançado ama-
nhã em Joanesburgo, África do 
Sul, o Sistema de Informação do 
Registo Criminal (SIRC) na diás-
pora, acto a ser dirigido pelo vi-
ce-ministro do pelouro Filimão 
Suaze.

O registo criminal é solici-
tado para diversos fins, com en-
foque para o emprego, ingresso 
ao ensino superior, aquisição de 
títulos de residência e para elei-
ções.

Fátima Baronet, Directora 
nacional adjunta dos Registos 
e Notariado, disse que numa 
primeira fase, os serviços serão 
implementados na África do Sul, 
Tanzania, Portugal e Alemanha. 
“A expansão mostrou-se ne-
cessária devido à constante e 
crescente procura dos serviços 
de registo criminal por parte dos 
cidadãos moçambicanos resi-
dentes nestes países e de estran-
geiros que tenham residido em 
Moçambique”, explicou Baro-
net.

Clarificou que os moçambi-
canos na diáspora enfrentam sé-
rias dificuldades para aceder aos 
serviços porque têm que subme-
ter a documentação nas embai-
xadas ou consulados para poste-
rior envio ao país para a emissão, 
processo que leva muito tempo.

O grupo de países que será o 
primeiro a acolher estes serviços 
tem maior demanda de emi-
grantes, destacando-se a África 
do Sul com mais de 30 mil mo-
çambicanos. 

O SIRC entrou em produção 
em Fevereiro de 2016, sendo que 
no país está implantado em 93 
delegações.

“A nível nacional temos 
uma média de 25 mil pedidos 
por mês, mas há época de pico, 
como no momento de eleições. 
Temos estado a nos preparar 
para o período eleitoral para que 
não tenhamos filas longas”, dis-
se.

Para a materialização destes 
serviços, foram adquiridos equi-
pamentos modernos que serão 
operados por funcionários das 
missões diplomáticas, nomea-
damente embaixadas e consu-
lados.

CABO DELGADO

Reconstrução poderá custar 
638 milhões de meticais

O estado em que se apresentavam alguns edifícios da vila de Mocímboa da Praia, após a expulsão dos terroristas pelas FDS

um orçamento estimado em 
mais de 120 milhões de meti-
cais para a reabilitação parcial 
do edifício integrado do go-
verno do distrito para o fun-
cionamento do gabinete do 
administrador e cinco direc-
ções, construção da secreta-
ria do posto administrativo 
de Chitunda, sete secretarias 
das localidades de Namaluco, 
Cagembe, Tororo, Quissan-
ga-sede, Mahate-sede, Bili-
biza-sede e Intapuate. 

Outros distritos como 
Palma, a proposta prevê o 
orçamento de 93.711.324 
meticais, Quissanga
(99.636.324meticais), Me-
luco (11.000.000 meticais) e 
Ibo (11.500.000 meticais).

Todos os distritos neces-
sitarão de adquirir equipa-
mento para apetrechamento 
e ainda de meios circulantes.

Para a concretização des-
te plano, o Governo poderá 
contar com o apoio de par-
ceiros e agentes económicos 
locais. 

Estes números foram 
apresentados e discutidos no 
Conselho Coordenador do 
Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública reali-
zado recentemente na cidade 
de Maputo.

NOMEADO ONTEM PELO PR

Raúl Domingos
embaixador na Santa Sé

CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Leitura da sentença adiada 
para 30 de Novembro

No início do julgamento, o processo tinha 15.438 páginas e agora conta com 30 mil

Diáspora terá serviços
de registo criminal País aprimora sistema

de aviso prévio à seca

ICS avalia desempenho

ARRANCA hoje, na capital do país, o XXVI Conselho Coordenador do 
Instituto de Comunicação Social (ICS), evento que vai fazer o balanço 
das actividades da instituição realizadas em 2021 e do grau de cumpri-
mento das recomendações produzidas nessa reunião. No Conselho, que 
vai durar três dias, os participantes vão ainda reflectir sobre a estraté-
gia de coordenação na componente de educação cívica eleitoral, tendo 
em conta as eleições autárquicas de 2023, bem como discutir questões 
relativas à ética e deontologia profissional, para além de avaliar o cum-
primento da agenda de actividades à luz das dinâmicas financeiras ac-
tuais. 

EPC do Língamo
recebe 200 carteiras

O CONSELHO Municipal da Matola vai entregar esta manhã 200 
carteiras à Escola Primária e Completa (EPC) do Língamo. A ac-
ção decorre da implementação do projecto “Tirar as Crianças do 
Chão”, parte da estratégia da edilidade para o combate ao ensino 
precário na urbe. A entrega será feita pelo presidente da autarquia, 
Calisto Cossa, que se fará acompanhar por figuras da administra-
ção autárquica e distrital, e do posto, segundo um comunicado re-
cebido no “Notícias”.
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CHIMOIO AOS 53 ANOS DE ELEVAÇÃO À CIDADE

Da pacatez à modernidade

nicipal da Cidade de Chimoio, 
o desafio que tem como lema 
“por uma melhor qualidade de 
vida para os munícipes de Chi-
moio”. Pretende-se com  este 
slogan acelerar o desenvolvi-
mento da autarquia e fazer dela 
uma referência nacional.

Até porque já são notórios 
alguns sinais nesse sentido. 
Quem percorre a cidade vê, a 
olha nu, obras de construção e/
ou reabilitação de vias de aces-

so, expansão urbana, sanea-
mento do meio, electrificação, 
arrecadação de receitas, trans-
parência na gestão da coisa pú-
blica e na prestação de serviços 
diversos, entre outros serviços. 
Nesta senda, em quase todos os 
pilares da governação munici-
pal, Chimoio regista progressos 
assinaláveis. 

É sentimento unânime dos 
munícipes que a edilidade está 
a fazer de tudo no sentido de 

OS sinais de pobreza e os hábitos rurais que ca-
racterizavam a cidade, estão pouco a pouco a fi-
car para o passado. Os munícipes, em cada dia, 
melhoram as suas condições de habitação, facto 
acompanhado pela provisão de infra-estruturas 
e serviços públicos essenciais como água, ener-
gia, arruamento, entre outros. Vivendas de luxo, 
hotéis, restaurantes, bares, lojas, fábricas de pro-
cessamento de produtos agrícolas, pecuários, 
minerais, bem como edifícios públicos de utili-
dade diversa, estão a ser implantados um pouco 
por todos os 33 bairros da cidade. 

Na zona de Soalpo, por exemplo, surgiu um 
imponente bairro, prolongamento ou expansão 
do “Primeiro de Maio” ou Textáfrica, e na entra-
da de Manica e do aeroporto, construções pom-

posas substituem as matas densas que há escas-
sos anos constituíam o “habitat” de antílopes, 
répteis e outros animais.

Na zona do “Heróis Moçambicanos”, para 
além das casas do Fundo de Fomento de Habita-
ção, erguidas próximo das “Antenas”, populares 
e instituições do Estado estão a construir viven-
das de luxo. Do lado de Trangapasso (aeroporto), 
as vivendas e outros empreendimentos que aí es-
tão a ser estabelecidos viraram autênticos termó-
metros medidores do crescimento de Chimoio.

O terreno baldio que se localizava pouco 
antes da cancela da residência oficial do gover-
nador, deu lugar a dois imponentes edifícios: a 
Procuradoria provincial e o governo provincial, 
actual Conselho Executivo Provincial.

O MUNICÍPIO de Chimoio 
está a implementar um plano 
de desanexação de terrenos 
ociosos e farmas que prevale-
cem no perímetro urbano. Há 
dez anos conseguiu libertar e 
integrar na expansão urbana 
uma área de seis mil hectares 
outrora pertencente à então 
empresa San BioFuels, que se 
dedicava à produção de ja-
trofa, no bairro Tembué.

Actualmente, esforços 
estão concentrados na desa-
nexação das farmas, terrenos 
e talhões abandonados e que 
continuam a mostrar uma 
imagem rústica e desolado-
ra a alguns bairros. Paralela-
mente, decorre o trabalho de 
localização de edifícios inaca-
bados e abandonados visando 
definir o futuro que merecem.

A edilidade negociou com 
a antiga empresa “Citrinos 
de Manica”, a concessão de 
parte da sua farma, localiza-
da defronte do cruzamento 
do aeródromo de Chimoio, 
também no Bairro Tembué, 
para ser repartido aos muní-
cipes interessados em cons-
truir habitações ou outros 
empreendimentos económi-

cos e sociais.
Ainda no quadro dos es-

forços visando acabar com as 
farmas, terrenos e edifícios 
inacabados e abandonados 
no meio da cidade, o edil de 
Chimoio diz ser um dos seus 
desafios tomar as proprie-
dades ociosas existentes nos 
bairros Centro Hípico, Tem-
bue, Heróis Moçambicanos, 
25 de Junho, Nhamatsane e 
Soalpo e redistribui-los aos 
munícipes.

João Ferreira defende a 
urgência e a pertinência des-
ta medida, afirmando que 
“esses locais são potenciais 
esconderijos de malfeitores e 
albergam serpentes e outros 
animais que perigam a vida 
humana”.

Lembra serem frequen-
tes, nestes locais, assaltos 
a transeuntes, sobretudo à 
calada da noite e picadas por 
cobras, facto que tem vin-
do a criar pânico no seio das 
comunidades, que não en-
contram soluções para o pro-
blema, uma vez que alguns 
proprietários destes espa-
ços possuem os respectivos 
DUAT.

O SECTOR viário continua aquele que mais realizações está a 
registar, com melhorias significativas na ligação inter-bair-
ros. Para além da asfaltagem das ruas, foram erguidos pon-
tões sobre os riachos que separam diferentes zonas da cidade, 
sendo agora possível circular de um bairro para outro, de via-
tura ou por outros meios.

Para reduzir o sofrimento dos munícipes, a edilidade pre-
vê erguer mais de 300 pontes e pontecas em vários bairros da 
cidade, facto que vai melhorar cada vez mais a comunicação 
entre os bairros e a circulação de pessoas e bens.

Além disso, um pouco por todos os bairros, decorrem 
trabalhos de manutenção das vias de acesso, embora o pró-
prio relevo planáltico de Chimoio e a erosão pluvial e eólica 
continuem a ser o “calcanhar de Aquiles” para as autoridades 
municipais.

Esta acção enquadra-se no programa de reabilitação e 
asfaltagem das vias de acesso que o edil de Chimoio não se 
esquece de mencionar nas suas aparições públicas, nas quais 
afirma ser meta da autarquia tornar transitáveis 100 por cento 
do total de 127,5 quilómetros que constituem a rede viária da 
cidade.

Depois de pavimentar o troço Sítio-N6, na Avenida da 
Liberdade, melhorando a sua transitabilidade, a edilidade 
centrou esforços nas principais ruas suburbanas, onde obras 
de reabilitação, pavimentação, terraplanagem e asfaltagem 
estão a decorrer.

“A cidade tem novo visual. Se hoje está assim, imaginem 
quando forem concluídas as obras em curso no troço Sítio-
-N6”, observou Henriques Tiago.

“Chimoio deve sair da pacatez e passar a ser uma cidade 
bela, limpa e acolhedora. Para isso, uma das soluções é ter-
mos estradas de qualidade, transitáveis e nos livrarmos de 
uma vez por todas do fenómeno de deposição desenfreada de 
resíduos sólidos”,  disse o edil.

PARA além de receitas próprias, o Município de 
Chimoio conta com o apoio financeiro do PRO-
DIA e do Governo Central, através do Fundo de 
Estradas. Com esses fundos, foram concluídas as 
obras de pavimentação dos troços Textáfrica/7 
de Abril, passando pelo Mercado Grossista 38 e 
prevê-se para breve a asfaltagem do troço Cha-
po/Mpulango, ligando o bairro Cinco ao Centro 
Hípico, através da rua que dá acesso ao Cemitério 
de Chissui.

Com a asfaltagem da própria N6, no troço que 
atravessa a cidade capital da província de Mani-
ca, está a transformar-se Chimoio em uma das 
cidades belas e modernas do país. As pontes pe-
donais erguidas no troco Soalpo/Metalúrgica são 
outras infra-estruturas de utilidade pública que 
estão a engrandecer e modernizar a capital pro-
vincial de Manica.

Paralelamente, foi feita a resselagem da 
maior parte das ruas e avenidas do centro da 
cidade, com a colocação do chamado “tapete 
asfáltico”. 

Munícipes contactados pela nossa reporta-
gem para fazer a avaliação do desempenho do 
elenco municipal, reconhecem que a cidade, de 
um modo geral, está a crescer e a desenvolver-se 
e as autoridades municipais estão a tomar con-
ta do recado, mas defendem que medidas mais 
ousadas devem continuar a ser postas em prática 
visando melhorar o actual cenário. 

Nherai Fernando, residente no bairro 7 de 
Abril, faz um olhar optimista sobre a cidade de 
Chimoio, considerando que, apesar de prevale-
cerem situações anómalas, a urbe, de um modo 
geral, está a registar crescimento assinalável em 
todos os domínios.

Diz haver evolução sobretudo nos sectores 
de infra-estruturas públicas e privadas como 
escolas, unidades sanitárias, estabelecimentos 
comerciais, industriais e de restauração e bebi-
das. Por isso atribui nota positiva aos órgãos mu-
nicipais e aos próprios munícipes pelos esforços 
que têm vindo a desenvolver visando promover 
o crescimento de Chimoio.

A CIDADE de Chimoio já tem novo visual. O 
facto decorre da implementação de um ambi-
cioso plano municipal que visa requalificar e 
modernizar a cidade, que nos próximos cinco 
anos deverá estar livre da imundície e da de-
sordem urbanística.

O edil João Ferreira diz que tudo está en-
caminhado no sentido de tirar Chimoio do 
actual estágio e coloca-la em patamares mais 
altos. Para alcançar este desiderato, o muni-
cípio criou uma empresa municipal que está 
dotada de equipamento próprio para todo o 
tipo de obras. 

A iniciativa financiada pelo governo tem 
também suporte financeiro do Governo do 
Reino dos Países Baixos, que está a patrocinar 
o projecto PRODIA, vocacionado à construção 
de infra-estruturas e apoio institucional às 
autarquias, segundo confirmou o edil de Chi-
moio.

No âmbito deste projecto, para além de 
camiões destinados à recolha de resíduos 
sólidos, a edilidade projecta adquirir má-
quinas e outro equipamento para potenciar 
a limpeza, produzir e colocar asfalto, pavés, 
betão, entre outros materiais de constru-
ção. As empreitadas urbanas e os trabalhos 
de ordenamento territorial passarão a ser 
realizados por uma empresa municipal, a 
ser constituída ainda este ano. Disse que a 

edilidade decidiu prescindir dos emprei-
teiros na adjudicação de obras municipais, 
tendo acrescentado que tais são excessi-
vamente corruptíveis e abandonam com 
frequência as obras da edilidade, chegando 
o município a duplicar os financiamentos 
para concluir os empreendimentos aban-
donados.

Reconheceu que a corrupção e o envolvi-
mento de líderes comunitários na distribuição 
de terrenos estão na origem do agravamento 
da desordem urbanística que se assiste na ci-
dade e que causou o crescimento desordenado 
e díspar do maior centro urbano da província 
de Manica.

Para inverter o cenário, a edilidade tem 
ainda na manga o plano de asfaltar e levantar 
a quota das estradas municipais, facto que po-
derá pôr cobro à erosão pluvial, que é apontada 
como sendo a principal causa da difícil transi-
tabilidade nas estradas municipais, sobretudo 
em tempo chuvoso.

Falando há dias em Chimoio, João Ferreira 
prometeu também acabar com a venda des-
controlada de roupa e outros produtos nos 
passeios da cidade, tarefa que deverá ser an-
tecedida da sensibilização para garantir que 
os munícipes envolvidos na actividade com-
preendam a visão, relevância e alcance estra-
tégico da decisão municipal.

O PRESIDENTE do Conselho 
Municipal de Chimoio reco-
nheceu as dificuldades pre-
valecentes em alguns secto-
res, mas vincou estar atento 
aos problemas prevalecentes, 
realçando que o que é im-
portante é que “conhecemos 
o terreno, os problemas que 
existem e estamos, continua-
mente, a fazer o seu diagnós-
tico, para depois encontrar 
soluções”.

João Ferreira diz que os 

problemas da desordem urba-
nística, construções desorde-
nadas, vias de acesso, sanea-
mento (lixo), poluição sonora, 
arruamento, energia eléctrica 
vs iluminação pública, água e 
de sanitários públicos, entre 
outros, têm vindo a constar 
no topo das prioridades da sua 
agenda e paulatinamente es-
tão a ser ultrapassados, desta-
cando haver exemplos inequí-
vocos que todos os munícipes 
de boa-fé podem testemu-

nhar.
Reconheceu ser um gran-

de desafio conseguir respon-
der, ao mesmo tempo, todos 
os problemas que apoquentam 
a autarquia, mas afirmou que 
tudo está a ser feito no sen-
tido de “melhorar a qualida-
de de vida dos munícipes de 
Chimoio”, expressão que aliás 
corresponde ao “slogan” que 
suportou a campanha eleito-
ral e é usado em documentos 
municipais.

Falando em entrevista ao 
“Notícias”, João Ferreira disse 
que apesar de prevalecerem 
alguns constrangimentos, a 
edilidade já cumpriu em quase 
100 por cento o seu manifesto, 
prometendo que até ao fim do 
mandato o plano quinquenal 
de governação municipal vai 
ser cumprido largamente.

Entretanto, Ferreira reco-
nheceu que a edilidade con-
tinua a braços com o proble-
ma do lixo, sobretudo na área 

suburbana, cuja recolha con-
tinua a ser deficiente. Acres-
centou que esforços estão a ser 
desenvolvidos com vista a su-
perar a situação, com a recen-
te importação de transportes e 
equipamentos de limpeza.

Declarou ser seu desafio 
recuperar o estatuto de ci-
dade mais limpa do país que 
Chimoio já ostentou, facto 
que só será possível quando os 
munícipes fazerem a sua par-
te, respeitando a postura ur-

bana, deixando de deitar o lixo 
de qualquer maneira, fora dos 
contentores e em locais proi-
bidos, o que dificulta os servi-
ços de limpeza.

Nherai Fernando, residen-
te no bairro 7 de Abril, faz um 
olhar optimista sobre a cida-
de de Chimoio, considerando 
que, apesar de prevalecerem 
situações que o tempo vai cor-
rigir, a urbe de um modo geral 
está a registar crescimento as-
sinalável em vários domínios.

Ela diz haver evolução so-
bretudo nos sectores de infra-
-estruturas públicas e priva-
das, como escolas, unidades 
sanitárias, estabelecimentos 
comerciais, industriais e de 
restauração e bebidas, por isso 
atribui nota positiva aos ór-
gãos municipais e aos próprios 
munícipes pelos esforços que 
têm vindo a desenvolver vi-
sando promover o crescimen-
to de Chimoio.

O aumento exponencial 

do parque automóvel, o sur-
gimento de vários empreendi-
mentos económicos e sociais, 
a expansão da cidade e a cres-
cente opção dos munícipes 
em construções de alvenaria, 
a expansão da rede de energia 
eléctrica, a abertura de vias de 
acesso e os esforços visando o 
melhoramento da urbaniza-
ção da cidade, são alguns dos 
aspectos que considerou indi-
cadores do desenvolvimento 
urbano.

Quando a vontade suplanta adversidades

Acabar com farmas 
no perímetro urbano

Pobreza rende-se ao desenvolvimento

Edilidade requalifica 
e moderniza a cidade

elevar a qualidade dos servi-
ços prestados ao público. Os 
exemplos são múltiplos, mas 
os munícipes orgulham-se 
pelo facto de em três anos per-
to de 100 por cento do mani-
festo eleitoral ter sido execu-
tado.

“Estou impressionado com 
a governação municipal. As 
coisas mudaram substancial-
mente. Em menos de um ano, 
Chimoio virou nova cidade. 
Muita coisa foi feita. Se isto 
continuar neste ritmo, segu-
ramente que nos dois anos que 

Uma maravilha 
chamada Sítio-N6

Pavimentação das ruas e avenidas

VICTOR MACHIRICA

C
HIMOIO, capital da 
província de Manica 
celebrou, domingo úl-
timo, o 53º aniversário 
da sua elevação à cate-

goria de cidade. 
Houve razões para as festi-

vidades. A cidade, antiga Vila 
Pery, está em franco cresci-
mento, fruto da nova aborda-
gem na administração da urbe, 
implementada pelo Conselho 
Municipal, que elegeu como 
principal desafio tirar a urbe da 
pacatez à modernidade. A ideia 
é passar para a história os pro-
blemas que caracterizavam a 
cidade, nomeadamente, a pro-
liferação de lixo, buracos nas 
vias públicas, obras inacabadas 
e sem qualidade, dívidas, cor-
rupção, ocupação desordenada 
do solo urbano, edificação de 
casas e outros imóveis sem a 
mínima observância das regras 
básicas de arquitectura e  urba-
nização, bem como a anarquia 
no seio dos funcionários muni-
cipais. 

O empresário João Ferrei-
ra lidera, na sua qualidade de 
Presidente do Conselho Mu-

faltam para o fim do mandato 
testemunharemos autênticas 
maravilhas” – disse Gipson 
Mussenze, músico radicado 
em Chimoio.

No capítulo de urbaniza-
ção, destaca-se o surgimento 
de novos bairros, tais como 
Trangapasso, Tembue, Chis-
sui, Centro Hípico Expansão, 
Heróis Moçambicanos, Hom-
bua, entre outros, e todos com 
um denominador comum: 
construções modernas. No 
centro urbano, por exemplo, 
já não resta espaço pois a ter-
ra ociosa foi preenchida com a 
construção de novos edifícios, 
nomeadamente habitacionais, 
comerciais, hoteleiros, entre 
outros serviços. Os passeios 
e praças públicas estão a ser 
reestruturados e requalifica-
dos, para alargar o espaço de 
estacionamento de viaturas e 
modernizar a cidade.

A limpeza é um facto na cidade João Ferreira quer nova face para o município

As estradas estão a ser melhoradas

Uma das artérias de Chimoio

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764M
AIS de 14 mil tóneres 
contrafeitos foram 
incinerados, ontem, 
na cidade de Mapu-
to, pela Inspecção 

Nacional das Actividades Eco-
nómicas (INAE).

Trata-se de material 
apreendido em diversos esta-
belecimentos comerciais da 
cidade e província de Maputo, 
desde o último trimestre de 
2017.

Segundo a INAE, a apreen-
são dos produtos resulta de 
uma denúncia feita pelo pro-
prietário da marca que detec-
tou a circulação, no mercado 
nacional, de tóneres falsos os-
tentando a sua marca.

“A partir da denúncia fo-
mos averiguar nos estabele-
cimentos e confirmamos a 
presença de produtos contra-
feitos, pelo que procedemos a 
apreensão e reversão a favor do 
Estado. Uma vez tratar-se de 
um produto falsificado, o seu 
destino é a incineração”, disse 
Cilda Novelo, chefe do Depar-
tamento de Pesquisa e Diligên-
cia Económica na INAE.

Explicou que uma parte dos 
produtos é feita internamente 
pelos agentes contrafactores, 

Mais de 14 mil tóneres
contrafeitos destruídos

e outra é importada a partir de 
vias marítima, terrestre e aé-
rea, sendo a fronteira da Re-
pública da África do Sul (RSA) 
um dos pontos de entrada. 
Entretanto, as fragilidades no 
sistema têm levado à entrada e 
circulação destes.

“A contrafacção é um  cri-
me e a penalização consiste 
no pagamento de 112 salários 
mínimos para um vendedor 

singular e 224 para agentes co-
lectivos”, vincou.

Disse que o proprietário da 
marca perde porque na con-
cordância entre o genuíno e o 
falsificado, o último sai sempre 
a ganhar, devido ao baixo pre-
ço aplicado por este no merca-
do. 

“Mas também, os falsifica-
dores geralmente não pagam 
impostos, o que causa perdas 

ao Estado, uma vez que não 
recebe as receitas. O mais agra-
vante é que causa problemas 
de saúde a quem usa o produ-
to quando inalado e danifica as 
impressoras”, contou.

Importa destacar que para 
além do proprietário da marca 
perder pela concorrência des-
leal, gastou cerca de 648 mil 
meticais para a incineração dos 
produtos.

Incineração de tóneres contrafeitos

 F
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AS autoridades sanitárias na cidade de Maputo 
querem maior colaboração com os parceiros do 
sector com vista a garantir melhor prestação dos 
cuidados primários de saúde.

A intenção foi manifestada, há dias, na cidade 
de Maputo, na I Reunião Bianual de coordenação 
entre o Conselho dos Serviços de Representação 
do Estado na cidade de Maputo e as organizações 
parceiras de cooperação na área da Saúde.

O secretário de Estado, Vicente Joaquim, ex-
plicou que o Programa Quinquenal do Governo 
2020-2024 define como umas das acções prio-
ritárias na área da saúde, a expansão do acesso e 
a melhoria da qualidade dos serviços, como um 
objectivo que só pode ser alcançado com o apoio 
dos vários parceiros.

Acrescentou que do levantamento feito no 
presente ano, constatou-se a existência de um 
total de 112 organizações não-governamentais, 
o que intensifica ainda mais a necessidade de ac-
tuação coordenada no sector.

O representante das associações das ONG na-
cionais, Elton Wamusse, manifestou satisfação 
em prestar o suporte necessário para que se tenha 
melhores cuidados e tratamentos na saúde a nível 
da cidade. 

Apesar dos desafios enfrentados, principal-
mente com a redução do orçamento para algumas 
organizações, Wamusse indicou que foi possível 
contribuir para o alcance do plano previamente 
desenhado para o presente ano. “O primeiro se-
mestre teve seus desafios, no entanto, para maior 
parte das organizações foi possível cumprir com 
os planos desenhados”, disse.

O gestor clínico da Aids Health Foundation 
destacou o apoio prestado nas diferentes cam-
panhas de saúde através das brigadas e clínicas 
móveis, para a testagem das comunidades nos 
centros de maior aglomeração. Entretanto, ape-
sar dos impactos da Covid-19, foi possível atingir 
quase todas as actividades planificadas no pri-
meiro semestre.

Reforçar cooperação 
com parceiros da saúde

Saúde reúne com parceiros para aprimorar cooperação

MAIS de sessenta munícipes 
foram autuados, no primeiro 
semestre do ano, na cidade de 
Maputo, por realizarem obras 
clandestinas nos terraços ou 
laterais de prédios, situação 
que degrada a estrutura dos 
edifícios, o sistema de sanea-

mento e a estética.
O vereador de Ordena-

mento Territorial, Urbanização 
e Ambiente, no Conselho Mu-
nicipal de Maputo (CMM), Silva 
Magaia, disse, em entrevista ao 
“Notícias”, que decorre a de-
molição de algumas das infra-

-estruturas embargadas.
Afirmou que o trabalho está 

a ser monitorado pelas verea-
ções dos distritos municipais. 
Disse, igualmente, que alguns 
munícipes, conseguiram re-
gularizar a situação e continuar 
com as construções.

“De acordo a Postura Mu-
nicipal, os munícipes devem 
pedir autorização ao CMM para 
realizar obras num edifício já 
existente. Por sua vez, a edili-
dade verifica os aspectos técni-
cos e de segurança. Entretanto, 
nunca autorizamos o início de 

construções sem declaração 
assinada pela assembleia do 
condomínio a comprovar que 
concorda com as intervenções 
no prédio”, referiu Silva Ma-
gaia.

Na ocasião, o vereador disse 
que, frequentemente, os muní-

cipes pedem uma autorização 
de 6.ª Categoria que permite a 
realização de reparações, como 
pintar a casa, remodelar o piso, 
substituir a loiça sanitária, en-
tre outras intervenções para 
justificar grandes obras.

Apontou que ao detectar a 

anomalia, os vizinhos devem 
contactar as autoridades para 
que se reponha a ordem. Sem 
quantificar, Magaia apontou 
que as obras clandestinas, na 
capital tendem a reduzir mercê 
do aumento da inspecção e pe-
nalização dos infractores.

Detectadas mais de 60 obras ilegais

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  138/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 18 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,23           64,49     63,86

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,70            3,77      3,74
  Botswana             Pula             4,97            5,07      5,02
  eSwatini             Lilangueni       3,70            3,77      3,74
  Mauricias            Rupia            1,39            1,41      1,40
  Zâmbia               Kwacha           3,86            3,93      3,89

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           457,10          466,20    461,65
  Malawi               Kwacha          62,47           63,72     63,10
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,71     27,44
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,76           12,00     11,88
  Canada               Dolar           48,81           49,78     49,30
  China/Offshore       Renminbi         9,37            9,56      9,47
  China                Renminbi         9,38            9,57      9,48
  Dinamarca            Coroa            8,61            8,78      8,70
  Inglaterra           Libra           75,70           77,21     76,46
  Noruega              Coroa            6,25            6,38      6,32
  Suécia               Coroa            6,09            6,21      6,15
  Suíça                Franco          64,67           65,96     65,32
  União Europeia       Euro            64,08           65,36     64,72

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3112900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.715,79000
Venda..............  1.716,30000

                              Maputo,  19.07.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.
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O 
SECRETÁRIO de Es-
tado na província de 
Manica, Edson Ma-
cuácua, estabeleceu 
um período máximo 

de 30 dias para acabar com a 
poluição dos rios, decorrente 
da actividade do garimpo para 
a extracção de ouro no distrito 
de Manica, na província com 
mesmo nome, centro de Mo-
çambique. 

Macuácua visitou, há 
dias, a zona de Malidza, pos-
to administrativo de Penha-
longa, onde escalou um dos 
principais rios daquela re-
gião para aferir, de perto, o 
nível de poluição das águas.  
Em Malidza passam três rios 
importantes, nomeadamente 
Revuè, Nhamhama e Man-
gunda, que registam uma forte 
poluição por causa do garimpo 
ilegal. 

Como consequência, a po-
pulação, estimada em 26 mil 
habitantes, é forçada a procu-
rar fontes alternativas para ter 
água. Muitas famílias abrem 
furos caseiros e a prática da 
agricultura e pecuária tam-
bém está condicionada devido 
à actividade do garimpo ilegal, 
cujo reflexo é a poluição das 
águas dos rios. 

Só na localidade de Malidza 
existem mais de 300 pessoas 
que se dedicam à exploração 
do ouro. A maioria exerce a 
actividade de garimpo sem a 
observância das regras para 
uma exploração sustentável e 
segura. 

A poluição de rios tem o 
impacto negativo na vida da 

população porque prejudi-
ca outras actividades como 
a agricultura, degradando a 
qualidade dos solos e afectan-
do a irrigação, bem como o 
abeberamento do gado e ani-
mais de pequena espécie. 

Na ocasião, Edson Macuá-
cua exigiu maior empenho 
por parte das lideranças co-
munitárias para acabar com a 
problemática de poluição dos 
rios. 

“É uma situação preocu-
pante, porque também afecta 
a saúde humana. O desafio é 
trabalhar com as lideranças 
comunitárias para que a si-
tuação seja resolvida” ,disse.

O dirigente afirmou que 
o Governo não está contra a 

exploração dos recursos mi-
nerais, mas exige apenas que 
seja feita de forma regrada e 
que respeite as boas práticas. 

Para o efeito, recomenda 
aos garimpeiros que se or-
ganizem em associações ou 
cooperativas. 

“Nós, como governo, te-
mos de cooperar. Queremos 
que essa actividade seja amiga 
do ambiente e decorra sem a 
poluição das águas e sem co-
locar em causa o desenvolvi-
mento de outras actividades 
como a agricultura e pecuária, 
para garantirmos a diversifi-
cação da economia e, acima 
de tudo, a saúde humana. Esta 
água é também consumida 
por pessoas”, disse. (AIM)

EXTRACÇÃO DE OURO EM MANICA

Governo fixa prazo para
acabar com poluição de rios

PRODUTORES de gergelim do sector familiar no 
distrito de Mavago, no Niassa, esperam render 16 
milhões de meticais até ao final de Agosto como 
resultado da comercialização de cerca de 402 to-
neladas desta  cultura oleaginosa.

Desde o arranque da comercialização dos 
excedentes da última época, em Março último, 
os produtores baseados no distrito de Mavago 
arrecadaram cerca de seis milhões de meticais 
correspondente a venda de 120 toneladas de ger-
gelim, praticada de forma intensiva no posto ad-
ministrativo de M’saise.

A quantidade de oleaginosa comercializada 
poderá conhecer um incremento significativo 
em Agosto próximo. As autoridades governa-
mentais de Mavago prevêem a comercialização 
de 402 toneladas de gergelim até ao fim do pro-
cesso em Agosto próximo.

Cerca de mil e quinhentos produtores do sec-
tor familiar estiveram envolvidos na produção de 
gergelim, principal matéria-prima  para as in-
dústrias de óleo alimentar e avícola nacional. As 
projecções iniciais apontam para a colecta de re-
ceitas na ordem de 16 milhões de meticais menos 
um milhão quando comparado com os níveis de 
arrecadação conseguidas na ultima campanha de 
comercialização.

O “Notícias” soube que alguns produtores do 
gergelim continuam em processo de colheita. A 

incidência de pragas e doenças, bem como a en-
trada de alguns animais nas machambas como 
são os caso dos elandes, afectaram parte dos 
campos da oleaginosa. 

Saide Moemede, chefe do posto adminis-
trativo de M’saise, que revelou a informação, 
assegurou que tanto a chuva irregular, pragas e 
doenças e os elandes que devastaram parte dos 
campos do gergelim não afectou o plano de pro-
duzir cerca de 450 toneladas contra 395 de igual 
período anterior. 

Referiu ainda que para se lograr o sucesso na 
presente campanha de comercialização agrícola, 
particularmente, da cultura do gergelim foram 
mobilizados onze intervenientes contra sete de 
igual período anterior.

Destacou a realização de feiras agrícolas nas 
zonas rurais, o preço de compra actualmente 
estimado em 80 meticais por quilograma como 
sendo um dos factores que tem estado a contri-
buir para o sucesso da comercialização do gerge-
lim.

“Com este montante os produtores conse-
guem pagar serviços e bens necessários, facto 
que está a galvanizar o desenvolvimento local” - 
disse, Saide Moemede, que o preço do gergelim 
tem sido um estímulo para o aumento da produ-
ção e produtividade agrícola naquela parcela da 
província.

Gergelim rende 
mais de cinco milhões 
em Mavago

O STANDARD Bank mostra-se 
optimista em relação ao desen-
volvimento do sector imobiliá-
rio comercial em Moçambique, 
impulsionado pelo abranda-
mento das restrições impostas 
pela pandemia do coronavírus 
e, principalmente, pelo imi-
nente início da exportação de 
Gás Natural Liquefeito (GLN) 
pela plataforma flutuante do 
Projecto Coral FLNG.

Para o Banco, o optimis-
mo está também relacionado 
com a possível retoma a curto 
prazo das actividades por par-
te da TotalEnergies e outras 
parceiras petrolíferas ligadas 
ao Projecto de GLN em terra 
Moz LNG, na bacia do Rovuma, 
província de Cabo Delgado.

Esta é uma das constatações 
feitas no Fórum Imobiliário 
de Moçambique (MozamReal) 
recentemente realizado em 
Maputo e que juntou diversos 
intervenientes, entre investi-
dores, financiadores, correc-
tores e agentes imobiliários, e 
outras partes interessadas.

Intervindo na cerimónia de 
abertura, o director para o Sec-
tor de Energia, Infrae-strutu-
ras e Sector Imobiliário Comer-
cial da Banca de Investimentos 
do Standard Bank, Edson Ma-
chel, referiu-se à importância 

do evento que, na sua opinião, 
afigura-se como uma platafor-
ma de discussão que contribui 
sobremaneira para o cresci-
mento e desenvolvimento 
do sector imobiliário no País, 
ajustando-o aos mais elevados 
padrões ao nível da região e do 
mundo:

“O MozamReal permite 
que os diversos intervenientes 
partilhem ideias e dêem o seu 
contributo para que tenhamos 
um sector imobiliário mais ro-
busto”, considerou  Machel, 
para quem o encontro serviu 
para perceber até que ponto o 
País está preparado e como se 
deve preparar para responder, 
de forma adequada, à demanda 
que poderá surgir nos próxi-
mos anos”.

Segundo Machel, “há me-
lhorias que devem ser feitas, 
pois temos de estar preparados 
para servir as necessidades que 
poderão advir, por exemplo, 
da exploração do gás natural, 
concretamente na área resi-
dencial, logística, distribuição 
e armazenagem, escritórios, 
acomodação corporativa, cen-
tros comerciais entre outras, 
sem contar que temos uma 
classe emergente no País, que 
deve merecer a nossa aten-
ção”.

SEGUNDO STANDARD BANK

Imobiliária comercial com
potencial de desenvolvimento

Durante o evento, Edson 
Machel partilhou a experiência 
do Standard Bank na qualidade 
de um dos principais actores 
do ramo financeiro no sector 
imobiliário comercial no País, 
um sector para o qual pretende 
continuar a contribuir para o 
seu desenvolvimento e moder-
nização.

“Somos um actor extrema-
mente importante neste sec-

tor, mas o nosso papel não se 
cinge meramente à assessoria, 
estruturação e financiamento; 
somos um interlocutor e facili-
tador válido para o crescimen-
to do sector em Moçambique. 
É por isso que o Standard Bank 
tem patrocinado, igualmen-
te, plataformas como estas 
(MozamReal), como forma de 
promover discussões relevan-
tes para o desenvolvimento 

do sector imobiliário, tanto 
ao de operação como ao nível 
regulatório, assim como das 
melhores práticas internacio-
nais”, disse.

De referir que, para além de 
financiador, o Standard Bank 
tem parcerias em toda a cadeia 
de valor do sector, que permi-
tem alavancar o funcionamen-
to eficiente do ecossistema 
imobiliário no País.

Edson Machel, do Standard Bank

OS preços médios dos produtos ali-
mentares básicos praticados em al-
gumas lojas e mercados nas cidades 
de Maputo, Beira e Nampula, no pe-
ríodo de seis  a 14 de Julho de 2022, 
comportaram-se do seguinte modo:

Cidade de Maputo – Na semana 
em análise, a farinha de milho e fa-
rinha de trigo registaram uma ligeira 
subida na ordem de 4%, custando 
actualmente 55,00Mt/Kg contra os 
anteriores 53,00Mt/Kg e; 73,00 Mts/
Kg face aos 70,00Mts/Kg registados 
na semana anterior, respectivamen-
te. O feijão manteiga importado re-
gistou uma queda na ordem de 15%, 
saindo dos anteriores 195,00 Mt/
Kg para os actuais 165,00 Mt/Kg. O 
arroz que custava 55,00 Mts passou 
a custar 54,00Mts/Mts. O tomate 
também registou uma queda, sain-
do dos anteriores 70,00Mts/kg para 

65,00Mts/Kg, uma variação de 7%. 
Os restantes produtos registaram es-
tabilidade.

Cidade de Beira – Nesta cida-
de, referente a semana em análise, 
o preço de milho nacional registou 
uma ligeira subida na ordem de 2% 
custando actualmente 50,00Mt/Kg 
contra os anteriores 49,00Mt/Kg. 
O feijão manteiga nacional regis-
tou redução de preço de 85,00Mt/
Kg passando a custar 82,50Mt/Kg e 
cebola importada reduziu dos ante-
riores 45,00Mt/Kg para os actuais 
42,50Mt/Kg, com uma variação na 
ordem de 3% e 6%, respectivamen-
te. Os restantes produtos mantive-
ram-se estáveis.

Cidade da Nampula - Durante 
a semana em análise, os preços dos 
principais produtos mantiveram-se 
estáveis, nesta Cidade.

Preços médios 

dos produtos básicos
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Açúcar branco Nacional Kg 88.00 88.00 0 83.00 83.00 0 80.00 80.00 0

Açúcar castanho Nacional Kg 78.00 78.00 0 75.00 75.00 0 75.00 75.00 0

Milho Nacional Kg 30.00      30.00     0 15.00 15.00 0 15.00 15.00 0

Farinha de milho Nacional Kg 53.00 55.00 4 49.00 50.00 2 32.00 32.00 0

F de trigo Nacional kg 0 63.00 63.00 0 48.00 48.00 0

F. Trigo Flor bela Nacional kg 70.00 73.00 4 -         63.00     63.00    0

Arroz corrente Importado Kg 62.00 63.00 2 43.60   43.60   0 40.00     40.00    0

Arroz extra Importado Kg 80.00 80.00 0 62.56   62.56   0 54.00     54.00    0

Feijão manteiga Nacional Kg 118.00 118.00 0 85.00   82.50   -3 90.00     90.00    0

Feijão manteiga Importado Kg 195.00 165.00 -15  - 90.00     90.00    -

Amendoim Nacional Kg 185.00 185.00 0 87.50   87.50   0 80.00     80.00    0

Amendoim Importado Kg 163.00 163.00 0 -         80.00     80.00    -

Batata Nacional Kg 0.00 0.00 0 40.00   40.00   0 39.00     39.00    0

Batata Importada Kg 55.00 54.00 -2 50.00   50.00   0 60.00     60.00    0

Tomate Nacional Kg 70.00 65.00 -7 62.00   62.00   0 57.00     57.00    0

Tomate Importado Kg 70.00 65.00 -7 - -         -       0

Cebola Nacional Kg 50.00 50.00 0 45.00   42.50   -6 59.00     59.00    0

Cebola Importada Kg 50.00 50.00 0 - 66.00     66.00    0

Óleo alimentar Nacional Litro 188.00 188.00 0 164.00 164.00 0 136.00   136.00  0

Óleo alimentar Importado Litro 330.00 330.00 0 290.00 290.00 0 250.00   250.00  0

Ovos Nacional Dúzia 130.00 130.00 0 97.20   97.20   0 98.00     98.00    0

Ovos Importado Dúzia 131.00    131.00   0 - 96.00     96.00    0

Frango congelado Nacional Unidade 331.00 328.00 -1 226.00 226.00 0 290.00   290.00  0

Frango congelado Importado Unidade 318.00 318.00 0 - -         -       -

Galinha viva Nacional Unidade 0 - 253.00   253.00  0

Carapau (16 cm) Importado Kg 155.00 155.00 0 136.00 136.00 0 -         -       0

Carapau (18 cm) Importado Kg 165.00 165.00 0           -              -   150.00   150.00  0

Carapau (20 cm) Importado Kg 175.00 175.00 0 145.00 145.00 0 -         -       0

Carapau (25 cm) Importado Kg 172.00 172.00 0 170.00 170.00 0 180.00   180.00  0

Peixe seco Nacional Kg 0 210.00 210.00 0 295.00   295.00  0

Fonte: INFOCOM – MIC/DNCI, DPICOM de Maputo,Beira e Nampula, em colaboração com as Lojas/Mercearias Kuksar, Issufo 

Nur, Nina Comercial e Mercado Mercados Municipais - Maputo: Casa Mamad, Mercearia Rugnate, Mercado Estrela, Mercearia 

July, Mercearia Venancio, Mercado Mahotas, Mercearia C. Nilza, Mercearia Pitambar, Mercearia Bofrank, Mercado Janet, 

Mercado Central e Mercado Xipamanine.  - Beira: Bazar Filipe, Tarmahomed Hashan, Mercearia Maquinino e Mercado do 

Maquinino;  Nampula:  Mercado Waresta,Mercado Municipal, Mercados dos Belenenses, Mercado Matadouro, Loja Atlas 

Comercial e Loja Afrivision Trading.

Cidade de Nampula
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Cidade de Maputo Cidade da Beira

Mapa Demonstrativo da Variação de Preços por Produto
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Pouca procura no primeiro 
dia da nova tarifa do “chapa”

U
MA fraca procura 
dos transportes de 
passageiros, vulgo 
“chapa”, foi regis-
tada ontem no pri-

meiro dia de entrada em vigor 
das novas tarifas na cidade da 
Beira.

 Na ronda efectuada pelo 
nosso Jornal em alguns ter-
minais de semicolectivos de 
passageiros deparamos com 
viaturas estacionadas à es-
pera de passageiros que em 
contrapartida preferiam ca-
minhar alegando que o preço 
está acima das suas capacida-
des.

Outro motivo, segundo os 
operadores por nós ouvidos, é 
o facto de os passageiros ain-
da não estarem familiariza-
dos com as novas tarifas, nas 
ligações inter-urbanas, que 
variam entre 15 e 25 meticais.

 António Machongo, um 
dos motoristas que aceitou 

vos preços’”, lamentou.
Mário João, operador da 

rota Baixa-Munhava, disse 
que alguns passageiros alega-
ram não ter conhecimento da 
entrada em funcionamento 
da nova tarifa.

“Essa situação chegou a 
gerar brigas entre cobrado-
res e alguns passageiros. Não 
percebemos se não sabiam 
ou queriam aproveitar-se da 
situação. Esperamos que nos 
próximos dias tudo possa me-
lhorar”, desejou.

Por sua vez, Fátima Ve-
rocanhe, utente da rota Es-
toril Chipangara, considerou 
a nova tarifa sufocante. “Fu-
turamente teremos de admi-
tir, por ser um dos meios de 
transportes mais acessíveis”.

Entretanto, a nossa en-
trevistada reconheceu que a 
nova tarifa deve ser revisto 
pelo menos nas rotas mais 
curtas.

falar ao “Notícias”, que ope-
ra na rota Estoril Chipangara, 
descreveu como fraco o mo-

vimento de passageiros.
“Desde que entrei às cinco 

horas até agora que são qua-

se nove horas fiz apenas duas 
viagens. Ainda há relutância 
de pessoas em relação aos no-

Novas tarifas afugentam utentes do “chapa”

A POLÍCIA da República de Moçambique (PRM) 
garante estar controlada a situação da ordem e 
tranquilidade públicas na cidade da Beira, facili-
tando a livre circulação de pessoas e bens.

O posicionamento foi defendido ontem pelo 
comandante provincial da corporação, Joaquim 
Sive, durante uma visita de trabalho à nossa de-
legação.

Acompanhado por oficiais do Departamento 
de Relações Públicas do Comando provincial de 
Sofala, Sive reconheceu, no entanto, que os de-
safios que a Polícia trava no combate à criminali-
dade não são os mesmos do passado.

“Sentimos que no seio da população ainda 
paira algum sentimento de insegurança”, assu-
miu Sive.

Mesmo assim, afirmou que a forma como a 
PRM tem abordado o combate à criminalidade 
tem contribuído para a manutenção da tranqui-
lidade. Relativamente à sua visita à nossa dele-
gação, Joaquim Sive reconheceu o empenho dos 
profissionais na divulgação dos assuntos de in-
teresse público, contribuindo positivamente na 
sensibilização e apelo à sociedade na melhoria da 
ordem e segurança.

Havendo alguma situação que exija uma 
pronta intervenção das Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS), o oficial superior da PRM mani-

festou a necessidade de proactividade e pronta 
comunicação, com vista a debelar o mal.

“Estamos abertos a denúncia de qualquer si-
tuação para em tempo útil darmos o devido se-
guimento”, destacou.

Por outro lado, Sive reconheceu que a PRM 
tem cometido algumas falhas, mas prometeu in-
teracção com os órgãos de comunicação social no 
combate à criminalidade.

O delegado da Sociedade do Notícias na Bei-
ra, Eliseu Bento, explicou o funcionamento do 
sector e agradeceu pela visita e apelou a necessi-
dade de uma comunicação permanente.

Realçou ainda que o jornalismo vive de in-
formação de interesse público, mas sugeriu que 
a PRM comunique os assuntos com antecedência 
para melhor recolha e produção de notícias.

Às vezes, conforme referiu, quando as coi-
sas são feitas “em cima da hora” fica complicado 
para os jornalistas, porque podem não conseguir 
publicar a informação em tempo útil.

O comandante comprometeu-se a orientar 
o seu elenco no sentido de melhorar a comuni-
cação.

“Somos uma instituição quase fechada, 
mas não estamos trancados. Também seria uma 
oportunidade para a população saber o que está a 
acontecer”, defendeu.

Polícia diz que ordem 
“está sob controlo”

Polícias e jornalistas da nossa delegação em interacção

DOIS indivíduos, identificados por A. Pene, de 51 anos 
de idade, e C. Maguge, de 19, estão sob custódia policial 
na cidade da Beira, indiciados de tráfico de droga.

De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC), Alfeu Sitoe, a deten-
ção foi em flagrante delito na via pública na sequên-
cia de um trabalho investigativo da instituição sobre a 
venda e consumo de estupefacientes.

Segundo Alfeu Sitoe, o primeiro a ser detido foi A. 
Pene, que terá sido encontrado na posse de 8,36 gra-
mas de cocaína, dez de heroína, 0,14 de suruma, três 
telemóveis, um computador portátil e dois carregado-
res, igual número de monitores de câmaras de vigilân-

cia e um “rato” de computador.
“Da cocaína e a heroína apreendida uma parte era 

preparada para a venda e outra ainda não estava pro-
cessada, o que significa que A. Pene já fazia a comercia-
lização, mas também tinha um ‘stock’”, explicou.

Enquanto isso, C. Muguge foi detido na posse de 25 
cigarros e embalagens de suruma.

O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal fez saber que diligências estão em curso para a 
localização do fornecedor bem como dos demais indi-
víduos que compõem a rede de tráfico de drogas.

Por sua vez, os indiciados alegaram não serem tra-
ficantes de substâncias psicoactivas, mas apenas con-

sumidores.  
A. Pene disse que não era vendedor de drogas, mas 

alguém que compra para o seu próprio consumo.
De acordo com o indiciado, as drogas vêm de Ma-

puto via terrestre.
“Eu não sou o verdadeiro fornecedor. Os que co-

mandam este esquema, um está na Tanzania e outro 
na África do Sul. Compro apenas para consumir”, as-
sumiu.

Entretanto, C. Muguge foi detido por consumir be-
bidas alcoólicas na companhia de um amigo num bar.

Muguge disse ser apenas consumidor e não vende-
dor de quaisquer substâncias psicoactivas.

Detidos por tráfico de drogas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A TARIFA de transporte de pas-
sageiros nas rotas interprovin-
ciais, a partir do Terminal Ro-
doviário da Junta, acaba de ser 
revista em alta, tendo passado 
de 1,75 metical para dois me-
ticais por cada quilómetro de 
viagem.

A título de exemplo, a via-
gem da cidade de Maputo para 
o distrito de Homoíne, pro-
víncia de Inhambane, passou 
a custar 1100 meticais, contra 
os anteriores 800 meticais. A 
rota entre a capital e a cida-
de de Nampula subiu de 3600 
meticais para 4500 meticais, 
e os passageiros com destino 
a Lichinga, no Niassa, têm de 
desembolsar seis mil meticais 
contra os 4900 meticais.

Em contacto com o “Notí-
cias”, o presidente da FEMA-
TRO, Castigo Nhamane, justi-
ficou que concorreram para o 
reajuste da tarifa do transporte 
os últimos três agravamentos 
do preço do combustível, a 
entrada em funcionamento de 
portagens em quase todas as 
estradas do país e a precarie-
dade das vias que aceleram a 
danificação das viaturas, ele-
vando, consequentemente, o 
custo da manutenção das mes-
mas. 

“Por um lado, os trans-
portadores interprovinciais 
não têm direito a subsídio na 

UM total de 49 variedades de 
sementes adulteradas ou de 
baixa qualidade foi detectado 
no país em 2020, contra 11 em 
2016, de acordo com o Rela-
tório Nacional da Semente em 
Moçambique.

A maioria dos casos ve-
rificou-se nas províncias de 
Maputo, Manica e Nampula. 
Os dados do estudo do Índice 
Africano de Acesso a Sementes 
(TASAI) foram apresentados, 
há dias, em Maputo, pela As-
sociação para a Promoção do 
Sector de Sementes (APRO-

SE).
De acordo com as autori-

dades, a circulação de semen-
tes de baixa qualidade e com 
fraca capacidade de produção 
do insumo tem comprometi-
do a produção e produtividade 
agrícola. A título de exemplo, 
até ao ano passado tinham 
sido produzidas 11.900 tone-
ladas de variedades de semen-
tes.

Para ultrapassar o proble-
ma, o presidente da APROSE, 
Marcelino Botão, indicou que 
as autoridades têm trabalha-

do com a Autoridade Nacional 
de Semente para fortalecer e 
reforçar a capacidade de fisca-
lização do produto, desde a fa-
bricação até à sua distribuição 
no mercado, como também a 
semente importada que entra 
no país de modo a melhorar a 
produtividade agrícola.

Botão indicou, igualmen-
te, que a falta de informação 
real sobre a demanda pelo 
produto tem interferido na 
capacidade de as empresas 
proverem o produto em quan-
tidade suficiente. 

O PAÍS registou mais 64 casos recupe-
rados da Covid-19, entre domingo e 
ontem, segundo o comunicado do Mi-
nistério da Saúde (MISAU) que aponta 
ainda para o diagnóstico de 39 novas 
infecções.

Os curados estão concentrados 
maioritariamente em Cabo Delgado, 
com 51 casos, seguida da província de 
Maputo, com 15 recuperados. No mes-
mo período, uma pessoa teve alta hos-
pitalar na cidade de Maputo.

Os 39 infectados foram detectados 

em 370 amostras suspeitas, o que fixou 
em 420 o número de indivíduos em 
isolamento domiciliar ou institucional. 
A província de Gaza notificou maior ci-
fra de infecções com 26 episódios.

A taxa de positividade por amostras 
testadas foi 10,54 por cento e propor-
ção acumulada é de 16,84 por cento.

Mais três pacientes foram interna-
dos na província do Niassa, elevando 
para sete o total de pessoas sob trata-
mento médico, sem registo de doentes 
nos cuidados intensivos.

Não houve registo de óbitos rela-
cionados com a pandemia, mantendo-
-se 2215 o cumulativo de mortes desde 
a eclosão da doença.

Até ontem, o país tinha um cumu-
lativo de 15,4 milhões de pessoas que 
receberam a vacina desde o início da 
imunização, dos quais 2548 no fim-
-de-semana. Mais de 14,6 milhões es-
tão completamente vacinadas e outras 
519.082 já tomaram a dose de reforço. 
A cobertura vacinal continua fixada em 
95,9 por cento.

SUBIU para sete o número de vítimas 
mortais do acidente ocorrido, domin-
go, na Estrada Nacional número um 
(EN1), no cruzamento de Xinavane, 
no mesmo dia em que uma pessoa 
perdeu a vida na localidade de Bobole, 
em Marracuene.

O primeiro sinistro deu-se no 
desvio para Xinavane, envolvendo 
uma viatura de passageiros da marca 
Toyota Hiace, que seguia no sentido 
Palmeiras-Magude. A Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM) indica 
que, na tentativa de realizar uma ul-

trapassagem irregular, a viatura em-
bateu-se frontalmente contra uma 
Toyota Noah, que seguia no sentido 
contrário.

O chefe da Educação Pública da 
Polícia de Trânsito na província de 
Maputo, Rodrigues Tchabana, disse 
que o sinistro resultou em sete óbitos 
e 19 feridos, nove dos quais com gra-
vidade.

Entre os  feridos ligeiros, há duas 
crianças menores de dois anos. O se-
gundo sinistro ocorreu próximo à 
localidade de Bobole, no distrito de 

Marracuene, quando dois cidadãos 
atravessavam  a estrada e foram co-
lhidos por um veículo cujo automobi-
lista pôs-se em fuga, tendo resultado 
numa morte e um ferido grave.

Segundo a porta-voz da PRM na 
província de Maputo, Carmínia Leite, 
presume-se que o acidente tenha sido 
causado por excesso de velocidade.

Leite referiu que o ferido se en-
contra a receber cuidados médicos no 
Hospital Distrital de Marracuene e o 
óbito ficou sob responsabilidade das 
autoridades locais.

O 
GOVERNO está em-
penhado na busca 
de soluções finan-
ceiras, junto de 
parceiros de coo-

peração e desenvolvimento, 
para garantir a provisão de 
água potável às populações e o 
bem-estar das famílias.

Para a construção de al-
guns sistemas de abasteci-
mento, a nível nacional, o Go-
verno conta com o apoio, em 
forma de donativo, do Reino 
Unido.

A garantia foi dada pela 
Vice-ministra das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Cecília Chamutota, 
falando em Salamanga, distri-
to de Matutuíne, província de 
Maputo, após a inauguração 
de um sistema de abasteci-
mento de água. 

O empreendimento está a 
beneficiar 3.578 pessoas, mas 
tem uma capacidade instalada 
para cerca de 14.400 habitan-
tes, num horizonte de 20 anos.

Chamutota afirmou que 
com o empreendimento a taxa 
de cobertura em Salamanga 
passa de 41 para 91 por cento, 
contribuindo para que o dis-
trito de Matutuine passe de 
79,4 para 81,2 por cento nas 
zonas rurais, beneficiando 
cerca de 35,456 pessoas.

“Esta água é captada no 
Rio Maputo e isso requer um 
tratamento oneroso, dife-
rente do que acontece com 
outros sistemas que cons-
truímos nas zonas rurais, 
onde este líquido é subterrâ-
neo e requer apenas a desin-
fecção e não um tratamento 
semelhante a deste sistema 

de Salamanga”, disse.
No presente ano, na pro-

víncia de Maputo já estão em 
curso as obras de construção 
de 15 fontes de água disper-
sas, intervenção de seis sis-
temas, nomeadamente nos 
distritos de Boane, Magude, 
Manhiça e Marracuene.

Acrescentou que com es-
tas acções prevê-se um au-
mento da taxa de cobertura 
de abastecimento de água 
nas zonas rurais de 60,2 para 
62,2 por cento, beneficiando 
cerca de 544.798 pessoas.

”Na prestação do serviço 
de abastecimento de água 
entre os grandes desafios, 
consideramos um que é o 
maior de todos: garantir a 
sustentabilidade desse mes-
mo serviço, depois da entra-
da em operação do sistema”, 

disse.
Por seu turno, NnenNe 

Iwuji, Alta Comissária do Rei-
no Unido, disse que o Gover-
no do seu país investiu neste 
projecto cerca de quinhentos e 
setenta mil dólares, o equiva-
lente a cerca de 36 milhões de 
meticais.

Referiu que desde 2016 o 
Reino Unido tem um pacote de 
apoio ao Governo de Moçam-
bique na provisão de serviços 
básicos de abastecimento de 
água, higiene e saneamento 
para as zonas rurais.

“Este apoio é complemen-
tado por capacitação das ins-
tituições de provisão desses 
serviços aos três diferentes ní-
veis, central, provincial e dis-
trital, acompanhado por uma 
assistência técnica contratada 
para o efeito”, disse.

O PAÍS continua com as taxas 
mais altas de analfabetismo 
ao nível da região austral, se-
gundo reconheceu, há dias, 
em Pemba, a Primeira-dama 
e presidente do Movimento 
de Advocacia, Sensibilização 
e Mobilização de Recursos 
(MASMA), Isaura Nyusi.

Isaura Nyusi, que falava na 
IV Reunião Nacional do MAS-
MA, disse que as estatísticas 
mostram que Moçambique 
está longe de alcançar os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e defende a ace-

leração de alfabetização de 
jovens e adultos.

O encontro pretendia 
avaliar a implementação do 
Plano de Acção para Acele-
ração da Alfabetização de Jo-
vens e Adultos, lançado pelo 
Presidente da República, em 
2020, instrumento que refor-
ça o compromisso do Gover-
no para a redução da taxa de 
analfabetismo de 39 para 26 
por cento até 2024.

Isaura Nyusi afirmou que, 
apesar dos níveis de anal-
fabetismo, o Inquérito ao 

Orçamento Familiar (IOF 
2019/2020) mostra uma re-
dução considerável da taxa de 
iliteracia, se comparado com o 
período 2014/2015.

Para a esposa do PR, os re-
sultados alcançados encora-
jam os diversos intervenientes 
a mobilizarem mais recursos 
para a alfabetização. Revelou 
que nas zonas centro e norte 
mais de 50 por cento das pes-
soas não sabem ler e nem es-
crever, sendo as mulheres as 
que mais se salientam.

“Na avaliação do desem-

Governo busca solução
para provisão de água

Trabalha-se para garantir a provisão de água

Acidentes fizeram 
oito mortos e 20 feridos

Mais 64 curados da Covid-19

Moçambique continua com 
altas taxas do analfabetismo

País deve acelerar intervenções para aumentar as taxas de literacia
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penho é preciso ter-se em 
conta os indicadores pré-defi-
nidos que os dados estatísticos 
nos indicam. Esta informação 
vai orientar a nossa direcção, 
mostrar os pontos fracos e for-
tes, dar indicação do que de-
vemos fazer, para responder 
às expectativas do programa 
quinquenal do governo no 
sector de educação”, frisou a 
primeira-dama.

Dulce Mungoi, que inter-
veio em representação dos 
parceiros, revelou que de 2015 
a 2019 a taxa de analfabetismo 
reduziu de 44 para 39 por cen-
to. Mungoi disse que, apesar 
desta redução, o número de 
adultos, sobretudo mulheres 
que não sabem ler e escrever, 
é ainda maior.

Por seu turno, o Secretário 
do Estado em Cabo Delgado, 
António Supeia, realçou que 
a província conta com pouco 
mais de 2.3 milhões de ha-
bitantes e tem cerca de 53,5 
por cento de analfabetos, taxa 
considerada de mais alta. 

Participaram na IV Reu-
nião Nacional do MASMA 
cônjuges dos governadores 
e secretários do Estado de 
todas as províncias do país. 
Fizeram igualmente parte do 
encontro, administradores 
distritais de Cabo Delgado, 
directores distritais de edu-
cação e outros.

Aumenta circulação 
de sementes adulteradas

“Temos trabalhado com 
as empresas de sementes e o 
Estado com vista a planificar 
a produção do insumos, de 
acordo com as necessidades 
da época seguinte, como tam-
bém ajudamos as instituições 
com os programas alargados 
de inspecção de campo”, con-
tou. 

Apesar dos constrangi-
mentos, constatou-se que o 
índice de satisfação geral da 
disponibilidade de sementes 
de milho, por exemplo, cres-
ceu de 42 por cento, em 2016, 
para 78 em 2020, a de soja pas-
sou de 46 por cento para 87 e 
a de feijão frade de 40 para 60 
por cento.

No que concerne à liberta-
ção de variedades de semen-
tes, Moçambique disponibi-
lizou nos últimos três anos 51 
espécies de milho, arroz, feijão 
e soja para os países da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC).

No período em que o es-
tudo foi realizado, o país in-
tegrou na sua lista oficial 47 
variedades de sementes, o que 
significa que está a acatar com 
a harmonização de regula-
mentos de sementes da SADC.

Há circulação de sementes de fraca qualidade no país

DESDE SEXTA-FEIRA

Transporte interprovincial mais caro
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 Ligações interprovinciais estão mais caras desde a última sexta-feira

compra do combustível, como 
acontece com os operadores 
interurbanos. E, por outro, 
só para viagem de ida e volta 
Maputo/Beira, por exemplo, o 
condutor paga 8.360 meticais 
de portagem”, explicou Nha-
mane.

Ainda assim, os operadores 
de transporte interprovinciais 
afirmam que mesmo com esta 
actualização a situação conti-
nuará difícil.

“Eu gasto 18 mil meticais 
para abastecer o combustível 
no carro mais dois mil em taxas 
de portagens e um outro valor 
para repor as peças danifica-
das, por causa do mau estado 

da via. Entretanto, não há re-
torno do investimento, pois há 
fraca demanda pelo transporte 
e os poucos viajantes não con-
seguem pagar os 850 meticais 
cobrados”, contou Silvestre 
Nhabinde, transportador da 
rota Maputo/Massinga.

A propósito da situação, 
o chefe-adjunto do Terminal 
Rodoviário Interprovincial da 
Junta, na cidade de Maputo, 
Gil Zunguze, entende que para 
além de se agravar o custo do 
transporte, o Governo deve 
melhorar o estado das estradas 
para minimizar não só os danos 
às viaturas, mas também os 
acidentes de viação.

“Não vejo esta actualização 
da tarifa do transporte como 
solução ao aumento do preço 
do combustível, pois se regis-
ta uma crise de passageiros, 
quando os transportadores têm 
muitos encargos”, afirmou, 
acrescentando que se o Gover-
no subsidiasse a aquisição do 
diesel aliviaria as contas.

Indicou que, mesmo com 
a introdução das novas tarifas, 
houve um fluxo normal de via-
jantes à procura do transporte. 

Entretanto, os passagei-
ros entendem que o encareci-
mento do preço do transporte 
interprovincial só vai agravar 
ainda mais o custo de vida.

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 19 de Julho de 2022
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GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Projecto: Contratação de Serviços de Consultoria para 
Elaboração da Estratégia de Comunicação, Imagem e 
Relações Públicas do Gabinete de Implementação do 

Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa

Concurso n.º 9/GMNK/ 2022

Nos termos do estabelecido na cláusula 43.1 das 

instruções aos concorrentes dos documentos do concurso 

acima aludido conjugado com o n.º1 do Artigo 61 do 

Regulamento de Contratação de Bens e Prestação de 

Serviços, Empreitadas e Serviços de Consultoria aprovado 

pelo Decreto n.º5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 

o Concurso em Referência foi cancelado por submissão 

irregular das propostas por parte dos concorrentes, 

nomeadamente submissão não separada das propostas 

de técnicas e financeiras em violação do estabelecido no 
Anúncio do Concurso. 

Maputo, aos 18 de Julho de 2022

O ADMINISTRADOR do distri-
to de Nampula, Rafael Tarciso, 
defende que a alfabetização 
e educação de adultos deve 
continuar a desempenhar a 
sua função social, formando 
pessoas que não sabem ler e 
escrever.

O governante falava on-
tem num encontro que man-
teve com profissionais do 
sector da educação no distri-
to. Segundo afirmou, desde 

a independência nacional a 
alfabetização e educação de 
adultos permitiu a formação 
de muitos concidadãos que 
não sabiam ler e escrever, 
alguns dos quais atingiram o 
nível superior.

Tarciso reiterou que a al-
fabetização contribuiu com 
soluções que permitiram que 
moçambicanos que no passa-
do não frequentaram a escola 
pudessem participar activa-

mente na construção do Estado 
e reconstrução nacional. Subli-
nhou que o desenvolvimento 
está intrinsecamente ligado à 
educação dos cidadãos.

Por seu turno, a directo-
ra distrital dos Serviços de 
Educação, Juventude e Tec-
nologia, Cecília Tacaríndua, 
lamentou a fraca adesão de 
homens neste movimento, 
contrariamente às mulheres 
que afluem em grande número 

aos centros. 
O desafio do sector, segun-

do afirmou, é mobilizar com 
maior intensidade os homens 
a aderirem ao processo, sejam 
eles jovens ou adultos, num 
movimento que se pretende 
inclusivo.

Entretanto, alguns alfabe-
tizadores que falaram ao nosso 
jornal, queixaram-se da falta 
de pagamento dos subsídios e 
material didáctico.

ALTA NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

“Chapas” 
retiram-se 
da circulação

Em algumas rotas da cidade tem sido muito difícil apanhar “chapa”

C
ERCA de 120 das 280 
viaturas de transporte 
semicolectivo de passa-
geiros, vulgo “chapa”, 
que operam na cidade 

de Nampula, retiraram-se da 
circulação desde que foi decre-
tado o aumento do preço dos 
combustíveis no país. Por conta 
da situação, o transporte em al-
gumas rotas da urbe está difícil, 
a exemplo da zona da Memória, 
entre os bairros de Namuteque-
liua e Namicopo.

O presidente da Associação 
dos Transportadores Rodoviários 
(ASTRA), Luís Vasconcelos, que 
confirmou o facto ao “Notícias”, 
afirmou que os preços dos com-
bustíveis tornaram-se insusten-
táveis para os operadores, alguns 
dos quais, já sem alternativa face 

aos custos com a manutenção, 
decidiram parquear as suas via-
turas, enquanto se espera pela 
actualização da tarifa. Vascon-
celos disse que as viaturas que 
ainda se mantêm na estrada op-
tam pelo encurtamento de rotas, 
facto que lesa o bolso do cidadão, 
pois, é obrigado a desembolsar o 
dobro ou mais para chegar ao seu 
destino. 

Por exemplo, os “chapas” 
que faziam o trajecto Muhala-
-Expansão/Waresta, cobrando 
10 meticais, estão agora a trans-
portar passageiros indicando a 
zona de Sipal como destino final. 
Questionado sobre o andamento 
da negociação da tarifa, a fonte 
indicou que não há ainda nenhu-
ma resposta de parte da edilida-
de, facto que preocupa a agre-

miação. Luís Vasconcelos apelou 
ao Conselho Municipal para que 
se pronuncie em definitivo sobre 
o ponto de situação da proposta 
avançada pelos transportadores, 
por forma a não sobrecarregar os 
munícipes, que são agora obri-
gados a pagar o dobro ou mais de 
transporte para chegar aos seus 
destinos. Na zona habitacional 
da Memória, os utentes do “cha-
pa” reportam enchentes nas pa-
ragens, sobretudo nas horas de 
ponta, o que tem implicações no 
atraso aos postos de trabalho, por 
exemplo. 

“Para não me atrasar à esco-
la, tenho de vir à paragem mais 
cedo, porque a uma determina-
da hora fica muito cheio e difícil 
tomar o chapa”, disse Fernanda 
Silvano.

Cresce taxa de cobertura de água
CRESCEU a taxa de cobertura 
de água potável em Nampula, 
passando de 58 por cento em 
2021 para 65,8 por cento este 
ano segundo dados avançados 
recentemente pelo Governa-
dor da província, Manuel Ro-
drigues.

Esse crescimento é o re-
sultado da construção de 29 
novos sistemas de abasteci-
mento de água e reabilitação 
de outros seis em zonas con-
sideradas críticas. Desde o ano 
passado foram abertos mais de 
630 furos e reabilitados outros 

800, o que faz com que, ac-
tualmente, mais 190 mil resi-
dentes das áreas mais caren-
tes da província de Nampula 
tenham acesso à água potável.

Manuel Rodrigues subli-
nhou que o aumento da taxa 
de cobertura de água é resulta 
do esforço que o Governo tem 
vindo a fazer com vista a pro-
porcionar o recurso à popula-
ção. 

“Em 2019 a cobertura si-
tuava-se em 49 por cento 
e agora estamos a 65,8 por 
cento. É um grande avanço. 

Vamos continuar a trabalhar 
com os nossos parceiros para 
aumentar ainda mais a cober-
tura no próximo ano”, ano-
tou.

Nesse âmbito, Nampula 
projecta construir até o pró-
ximo ano 557 novas fontes e 
reabilitar outras 320, além da 
construção de 79 novos siste-
mas de abastecimento, facto 
que permitirá o alcance da 
taxa de cobertura de 74,4 por 
cento, em 2023. 

No que se refere ao sanea-
mento do meio, o Governo e 

parceiros projectam a cons-
trução de 38 mil latrinas tra-
dicionais e 5.090 melhoradas 
em zonas periurbanas e 2.559 
fossas sépticas, que permitirão 
declarar 500 comunidades li-
vres do fecalismo a céu aberto. 

E porque em vários esta-
belecimentos do ensino da 
província, incluindo a capital, 
nota-se a falta de saneamen-
to, prevê-se a construção de 
180 blocos sanitários, que se 
espera venham a inverter o 
actual cenário preocupante de 
falta de higiene.   

Matou “amigo” por causa 
de amendoim torrado
UM indivíduo, cuja identidade não 
conseguimos apurar, foi detido pela 
PRM na cidade de Nampula indiciado 
de ter assassinado um amigo por meio 
de arremesso de uma pedra na cabeça. 

O crime aconteceu no bairro de 
Muhaivire e tem como mote a disputa 

de amendoim torrado. 
Segundo a Polícia, depois de ter 

cometido o crime o indiciado pôs-se 
em fuga. As autoridades policiais tive-
ram conhecimento do caso, através de 
uma denúncia feita pelos familiares do 
finado, e imediatamente tomaram as 

devidas providências que culminaram 
com a detenção do indivíduo agora en-
carcerado na 2a Esquadra.

A PRM condena actos de justiça 
pelas próprias mãos e apela para que 
qualquer diferendo seja resolvido com 
recurso a meios legais. 

Alfabetização deve continuar
a desempenhar função social

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº 10 /2022

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

Nº de 
Ordem   

Referência 
Nome

do Concor-
rente

Objecto
de Concurso

Valor de
Adjudicação 
Incluído IVA

1

Concurso
Limitado Nº 
90031000

/C.L/02/2022 

ZPP, LDA

Fornecimento 
de 2.500 cami-

setas e igual 
número de bo-

nés 

1.681.875.00MT 
(um milhão, seis-
centos e oitenta e 

um mil, oitocentos e 
setenta e cinco me-

ticais)

Nampula, aos 14 de Julho de 2022

O Presidente

Paulo Vahanle

324

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 
E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Divan 
Mellert, natural da Matola 
e residente em Maputo, no 
Bairro Guachene, distrito da 
KaTembe, quarteirão 3, casa 
nº 25, requereu autorização 
para mudança do nome de 
sua filha menor KAILLANY 
JESSICA MELLERT, para 
passar a usar o nome com-
pleto de KAYLAN MELLERT.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
interessados para, no prazo 
de trinta dias, a contar da 
data da publicação do pre-
sente anúncio, deduzirem, 
por escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 22 de Março de 
2022

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
6388

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, AS-
SUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Carlos 
Fernando Matchabana 
e Matilde Carlos Tembe 
Matchabana, naturais de 
Maputo e residentes no 
Bairro 1º de Maio, cidade da 
Matola, requerem autoriza-
ção para mudança do nome 
de sua filha menor REGINA 
DA JÚLIA CARLOS MATCH-
ABANA, para passar a usar 
o nome completo de RAÍSSA 
DA JÚLIA CARLOS MATCH-
ABANA.
Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
os interessados para, no pra-
zo de trinta dias, a contar da 
data da publicação do pre-
sente anúncio, deduzirem, 
por escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 23 de Junho de 
2022

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
6411

UMA companhia da Polí-
cia de Fronteira acaba de 
ser instalada no distrito de 
Montepuez, na província de 
Cabo Delgado, para, exclu-
sivamente, travar a entrada 
de imigrantes ilegais a partir 
daquela região do país.

Segundo o comandante-
-geral da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique, Bernar-
dino Rafael, que procedeu à 
instalação da companhia, a 
maioria dos imigrantes ile-
gais que usam Montepuez 
como ponto de entrada 
no país é proveniente dos 
Grandes Lagos. Uma vez em 
Montepuez, estes cidadãos 
procuram, a todo o custo, 
escalar outros pontos do 
território nacional, alegada-
mente à procura de melho-
res condições de vida. 

Justificando a colocação 
desta posição, Bernardino 
Rafael referiu que ela surge 
depois de uma análise pon-
derada de informações que 
foram chegando à Polícia 
e da realidade inegável no 
terreno sobre a imigração 
ilegal, sendo que o Presi-
dente da República e Co-
mandante-Chefe das For-
ças de Defesa e Segurança 
(FDS), Filipe Nyusi, acabou 
por decidir pelo destaca-
mento de uma companhia 
da Polícia de Fronteira para 
fazer frente ao problema. 

“Os colegas vieram tra-
balhar com vista a garantir 
que a proliferação de imi-
grantes ilegais seja minimi-
zada ou travada. A entrada 
em massa deste grupo está 
a tornar-se numa doença 
que só a Polícia pode pre-
venir, combater e resolver. 
Sabemos que o nosso país 
cria apetite a muita gente 
que acaba por usá-lo igual-
mente como corredor para 

CARLOS TEMBE

A 
CONSTRUÇÃO de 
casas para os com-
batentes da luta de 
libertação nacio-
nal no Niassa vai 

acontecer antes do fim do 
presente quinquénio, con-
tinuando o Governo a mo-
bilizar recursos financeiros 
para a execução das obras.

A garantia foi dada pela 
ministra dos Combatentes, 
Josefina Mpelo, durante um 
encontro mantido recente-
mente no distrito de Sanga 
com um grupo de comba-
tentes que apresentou a 
preocupação.

Os combatentes disse-
ram que o projecto está a 
registar um relativo atraso, 
tendo em conta a promessa 
feita pelo Governo de me-
lhorar as suas condições de 
vida, particularmente de 
habitação, em reconheci-
mento da sua dedicação à 

libertação do país.
Josefina Mpelo subli-

nhou que a construção de 
casas para aquela camada 
social está inscrita no Plano 
Económico e Social (PES) 
do Governo para o período 
2020/2024 e deve ser con-
cretizada dentro do período 
preconizado. 

Disse ainda que a mobi-
lização de recursos necessá-
rios para a iniciativa se en-
contra numa fase bastante 
adiantada, pelo que, asse-
gurou, não deve haver re-
ceios de que esta promessa 
será cumprida.

A atribuição de parce-
las de terra pelas entidades 
competentes é uma das eta-
pas deste processo que, se-
gundo soube o “Notícias”, 
encontra-se bem adianta-
da. 

De seguida, as autori-
dades locais trabalharão 
no parcelamento, emissão 
e atribuição dos títulos de 

Direito de Uso e Aprovei-
tamento da Terra (DUAT) a 
cada um dos beneficiários. 
A última etapa será a edi-
ficação das casas para os 
combatentes.

No mesmo encontro, os 
libertadores da pátria pedi-
ram também celeridade na 
fixação das suas pensões de 
sobrevivência e pagamento 
flexível do subsídio de fu-
neral em caso de morte dos 
membros da sua classe.

Em resposta, a ministra 
dos Combatentes prome-
teu delegar técnicos do seu 
pelouro para interagir com 
os Serviços Provinciais dos 
Combatentes para perceber 
as razões que estão por de-
trás da demora em resolver 
alguns casos.

Josefina Mpelo deu a co-
nhecer ainda que o Governo 
decidiu aumentar o valor 
do subsídio de funeral de 
cinco mil para dez mil me-
ticais por entender que o 

valor anterior não cobria as 
necessidades face ao agra-
vamento do custo de vários 
bens e serviços.

Entretanto, foram adop-
tados novos critérios para 
o pagamento do subsídio, 
como a exigência da apre-
sentação de alguns docu-
mentos imprescindíveis que 
visam conferir transparên-
cia na canalização dos valo-
res aos destinatários.

Os libertadores da pátria 
em Sanga falaram ainda de 
casos de indivíduos que se 
fazem passar por comba-
tentes da luta de libertação 
nacional apenas para captar 
benefícios indevidos.

Na ocasião, Josefina 
Mpelo encorajou os com-
batentes a denunciarem 
esses “libertadores” às au-
toridades governamentais, 
uma vez que, lembrou, no 
ordenamento jurídico mo-
çambicano, o uso de falsas 
qualidades configura crime.

CASAS PARA COMBATENTES NO NIASSA

Governo procura 
fundos para 
viabilizar projecto

Ministra Josefina Mpelo num diálogo com combatentes em Sanga

DISTRITO DE MONTEPUEZ

PRM instala companhia 
para travar migração ilegal

tentar chegar à África do 
Sul. Contudo, quando 
não conseguem alcançar 
esse desiderato, acabam 
por ficar aqui, onde as 
suas actividades são du-
vidosas. Aliás, nalgum 
momento chegam a ali-
mentar o crime”, disse.

Segundo o coman-
dante-geral, outros es-
trangeiros entram no país 
à procura de recursos na-
turais e acabam por se en-
volver em actos que peri-
gam a segurança pública. 

“Portanto, é missão da 
Polícia travar, antecipar e 
prevenir a imigração ile-
gal para que não se levan-
tem problemas de altera-
ção na ordem e segurança 
pública”, considerou.

Rafael apelou aos 
agentes ali destacados 
para trabalharem no es-
trito respeito aos direi-

tos humanos, sobretudo 
respeitando a população 
que, na sua ida às ma-
chambas, terá de passar 
pelas vias que circundam 
o quartel. Por isso, o co-
mandante-geral disse 
que não quer ouvir quei-
xas de que a população 
está a ser amedrontada, 
devendo ser deixada con-
tinuar a realizar as suas 
actividades com toda a 
normalidade.

“A presença da com-
panhia da Polícia de 
Fronteira deve significar 
maior segurança para a 
nossa população. O pro-
blema está identificado, 
que é a imigração ilegal, 
daí que nos devem trazer 
soluções para acabar com 
este mal”, elucidou. 

Bernardino Rafael ins-
truiu ainda os agentes a 
trabalharem com a Força 

Local para defender a pá-
tria e controlar a activi-
dade dos garimpeiros que 
pululam naquele distrito 
à procura de recursos na-
turais, com destaque para 
rubis.

“Respeitem a For-
ça Local, que é estimada 
pelo Comandante-Che-
fe das Forças de Defesa e 
Segurança. Não esque-
çam que, enquanto es-
tiverem a identificar os 
imigrantes ilegais, é bem 
provável que nesses gru-
pos estejam infiltrados os 
terroristas, daí que é im-
portante que tenhamos 
sempre atenção desse ini-
migo que está a criar ins-
tabilidade no nosso país. 
A nossa missão principal 
é estancar a proliferação 
dos imigrantes ilegais e 
combater o terrorismo”, 
alertou.

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE BENTO ÁLVARO RANCHOL

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Julho de dois mil e vinte e dois, 
nesta cidade de Maputo, exarada de folhas setenta e quatro verso a folhas sessenta e seis verso, do 
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e seis, traço “D”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escrit-
ura de Habilitação de Herdeiros por óbito de BENTO ÁLVARO RANCHOL, casado com Maria José 
Manuel Rodrigues, sob o regime de comunhão de bens, natural de Mambone, residente que foi em 
Manica-sede, de então setenta e sete anos de idade, sendo filho de Maria de Fátima.

Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, sua cônjuge Maria José Manuel Rodrigues e seus filhos: Sónia 
Odete Álvaro Ranchol, solteira, Maria José Manuel Rodrigues Bento Ranchol, solteira, Bento 
Álvaro Ranchol Júnior, solteiro, Elsa de Fátima Rodrigues Ranchol, solteira, Sandra Marina 
Rodrigues Ranchel, solteira, Stélio Bento Rodrigue Ranchol, solteiro, Nelson Bento Rodrigues 
Ranchol, solteiro e seus netos: Neandro Yuan Rodrigues, menor, Bento João Rodrigues Ran-
chol, solteiro e Sónia Michela Rodrigues Ranchol, solteira, em representação do herdeiro José 
Manuel Rodrigues Ranchol, já falecido, naturais da Beira e de Tete.
Que não deixou testamento.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 15 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível) 6406

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

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

•Gerir e executar o projecto, engenharia, desenvolvimento e modificação 
de equipamentos e instalações mecânicas complexas e/ou especializa-
das;

•Verificar a conformidade com os princípios de engenharia, padrões e 

códigos de prática estabelecidos para satisfazer os requisitos de 
negócios;

•Colaborar com recursos de terceiros para fornecer os resultados 
necessários;

•Aplicar conhecimento e competência em engenharia mecânica relacio-
nados ao projecto, fabricação, teste e instalação de equipamentos 
mecânicos (por exemplo, vasos, tubulações e equipamentos rotativos) 
em plantas de processo;

•Demonstrar um forte conhecimento nas áreas de engenharia mecânica 
(por exemplo, projecto de vasos de pressão, sistemas de tubulação, 
selecção de equipamentos rotativos, selecção de equipamentos e mate-

riais para uso em plantas de processo, requisitos de Regulamentações 
de Equipamentos de Pressão (PER), fabricação e construção de equipa-
mentos, projecto de trocadores de calor e Normas e Códigos Internacio-
nais de Saúde e Segurança);

•Apoiar a engenharia de detalhe, construção, comissionamento e 
start-up do projecto PSA;

•Supervisionar a perfuração completa da planta para equipamentos 
mecânicos, tubulações e tubulações;

•Fornecer suporte proactivo de engenharia mecânica e tubulação para o 
projecto PSA, aproveitando a presença local em Moçambique.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

•Identificar, seleccionar e adoptar a tecnologia de engenharia mecânica 
do Grupo para atender com segurança e eficiência as metas de 
produção;

•Fornecer suporte técnico de engenharia mecânica, específica da discipli-
na integrada e em tempo, conforme necessário;

•Fornecer soluções técnicas de engenharia mecânica de qualidade a 

curto, médio e longo prazo;

•Garantir uma definição sólida de problemas e governança disciplinada 

de entrega técnica em projectos de desenvolvimento de longo prazo;

•Estabelecer recursos e redes especializados de engenharia mecânica, 
para permitir soluções técnicas ideais;

•Gerir interfaces entre outras disciplinas de engenharia, manutenção, 
projectos e comunidade técnica externa para garantir a prestação de 
serviços de qualidade e benchmarking;

•Influenciar nas decisões de negócios para evitar a violação dos limites 
operacionais e de design;

•Confirmar a mitigação de riscos de curto prazo resultantes de redundân-
cia de infra-estrutura e segurança funcional comprometida;

•Compreender a causa da raiz dos problemas e impulsionar a propriedade 
do desenvolvimento de soluções onde são necessárias soluções de 
engenharia mecânica;

•Influenciar na estratégia de gestão de activos para a infra-estrutura 

funcional;

•Apoiar na implementação de estratégias de manutenção e instalação 

tecnicamente avançada;

•Monitorar, avaliar e relatar as melhores práticas de engenharia mecâni-
ca;

•Elaborar e modificar estratégias de extensão de vida por meio de opor-
tunidades de engenharia, práticas de manutenção aprimoradas, refor-
ma e renovação;

•Formular padrões e processos de engenharia funcional para governar 
todo o trabalho de engenharia mecânica;

•Fornecer e apropriar-se da entrada técnica em renovações de padrões, 
sistemas e equipamentos, bem como processos comerciais;

•Executar a gestão da qualidade das soluções de engenharia mecânica para 

todos os projectos e confirmar a entrega de acordo com a intenção técnica;

•Gerir a manutenção técnica do portão, fornecer informações valiosas 
quando e conforme necessário e participar das revisões do portão de 
estágio;

•Projectar e implementar soluções para reparos e fabricações complexas;

•Fornecer suporte especializado em engenharia mecânica quando 
necessário às outras Unidades de Negócios do Grupo Sasol;

•Interpretar códigos e normas e aconselhar/aprovar contingências de 
desvio; 

•Controlar desvios em todas as actividades de engenharia mecânica e 
reportar ao gestor;

•Monitorar os custos de terceiros em alinhamento com o orçamento defini-
do;

•Dar insumos confiáveis e estruturados em orçamentos de renovação, SPP 
e capital;

•Contribuir para a criação e adopção do plano de execução do projecto no 
que diz respeito à engenharia mecânica;

•Participar na elaboração e acompanhamento de métricas e metas da 
equipa para alcançar resultados de qualidade;

•Gerir as interfaces do Grupo Sasol com EC/CC para garantir a entrega em 
portfólio específico;

•Aplicar práticas de SHE baseadas em evidências em alinhamento com os 
padrões estabelecidos para operações seguras;

•Implementar a filosofia de risco do Grupo Sasol e a estrutura de gestão de 
risco empresarial;

•Construir e manter relacionamentos positivos com as partes interessadas 
internas e externas relevantes para permitir o fornecimento de operações 

excepcionais de engenharia mecânica;

•Melhorar continuamente as próprias habilidades e conhecimentos;

•Concluir, implementar e acompanhar o plano de desenvolvimento pessoal 

para atingir as metas de desempenho pessoal.

Educação formal

Licenciatura em Mecânica.

Experiência mínima

3 a 6 anos relevantes.

Competências

Raciocínio crítico: A acção de pensar criticamente sobre algo de maneira 

lógica e sensata e levar todos os factores em contras.

Capacidade de execução: A capacidade subjacente de executar uma 

estratégia / projecto ou trabalho do dia-a-dia.

Facilitação: O meio de agilizar um processo ou operação de forma rápida e 
eficiente. O foco particular está nas reuniões, mas pode incluir outros 
processos, como a entrega de produtos e serviços onde outros estão 
envolvidos e sua participação é fundamental para o sucesso.

Gestão de risco: O processo de medir ou avaliar o risco e, em seguida, 
desenvolver estratégias para gerir o risco. As estratégias empregadas 
podem incluir transferir o risco para outra parte, evitar o risco, reduzir o 

efeito negativo do risco e aceitar algumas ou todas as consequências de 
um risco específico.

Autodomínio: Assumir a responsabilidade por impulsionar o próprio 
crescimento através do desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, 
busca de feedback e autocorrecção.

Tecnologias: Conhecimento do sector de tecnologia da informação, inclu-
indo tendências, tecnologia emergente, melhores práticas, concorrência, 
regulamentos e legislação.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 25 de 
Julho, no website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experi-
enced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione Moçambique para 
ter acesso às vagas disponíveis.

(Development Engineer)

Engenheiro de Desenvolvimento

Localização: Temane

6144

6146

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Apoia o esforço de comissionamento e start-up, e em oper-
ações através de equipamentos de processo operacional, 
sistemas e processos para uma planta/unidade específica 
dentro do ambiente da Sasol para atingir os requisitos de 
produção de forma segura.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

•Completar o treino de comissionamento e inicialização de 
acordo com o plano;

•Executar tarefas de comissionamento conforme instrução do 
Líder de Turno;

•Participar de actividades de perfuração;

•Executar actividades de limpeza e lavagem;

•Operação do equipamento aplicável;

•Inspecção da planta e relatório de defeitos;

•Arranque e desligamento seguro do equipamento;

•Identificar e resolver problemas de equipamentos aplicáveis;

•Participar de reuniões de passagem de turno;

•Fornecer feedback adequado ao supervisor sobre o andamen-
to do trabalho;

•Participar de análises de causa raiz e fornece feedback às 
equipas de RCA;

•Participar de avaliações de risco de acordo com a legislação e 
os requisitos da empresa para melhorar a segurança;

•Emitir Permissão de Trabalho;

•Garantir a segurança do equipamento e a entrega para 
manutenção;

•Preparar e emitir relatórios diários;

•Executar as configurações de alarme da planta;

•Entenda as configurações do Plant Trip;

•Executar funções do sistema de controlo distribuído da 
planta (DCS);

•Executar funções de controlos de desligamento de emergên-
cia da planta (ESD);

•Manter uma boa limpeza e aderir aos procedimentos de elimi-
nação de resíduos;.

•Trabalhar de forma independente;

•Entender e conhecer o negócio, drives e KPI’s.

Saúde e segurança

•Aplicar e manter a segurança em um ambiente de trabalho.

Gestão

•Participar nas reuniões de passagem de turno;

•Fornecer feedback adequado ao supervisor sobre o progresso 
do trabalho;

•Participar de análises de causa raiz e fornece feedback às 
equipas de RCA;

•Participar de avaliações de risco de acordo com a legislação e 
requisitos da empresa para melhorar a segurança;

•Manter uma boa limpeza e adere aos procedimentos de elimi-
nação de resíduos;

•Trabalhar independentemente;

•Entender e conhecer o negócio e as respectivas metas;

•Contribuir para o desenvolvimento de módulos de treino.

Liderança e crescimento

•Identificar as necessidades de treino e desenvolvimento pes-
soal e incorporar no PDP com a aprovação do líder do grupo;

•Conduzir o treino no trabalho da equipa de comissionamento.

Cliente e relacionamento

•Conduzir inspecções IMS para manter e melhorar a sustentabili-
dade da planta;

•Trabalhar efectivamente em equipa;

•Atender e interagir em PDA’s e RCA’s para melhorar a segurança 
e estabilidade da planta;

•Desempenhar um papel principal apropriado durante situações 
de emergência para colocar a planta de volta em operação;

•Dar e receber feedback para outras disciplinas (parceiros em 
questões diárias);

•Gestão de relacionamento com stakeholders.

Inovação e melhoria

•Dar sugestões em “conversas de caixa de ferramentas” para 
melhorar a segurança da planta;

•Identificar oportunidades de melhoria contínua na própria área 
de trabalho;

•Melhorar práticas e/ou equipamentos.

Educação formal

NQF Nível 4 Ocupacional / Nível Médio Técnico (Mecânica /Electri-
cidade);

NQF Nível 4 Vocacional / Nível Médio Técnico (Mecânica /Electrici-
dade);

A posição será preenchida de acordo com o guia de carreira 
aprovado relevante e qualificação profissional relevante.

Experiência mínima

5+ anos.

Competências

Capacidade de execução: A capacidade subjacente de executar 
uma estratégia/projecto ou trabalho do dia-a-dia.

Solução de problemas: É um processo passo a passo de definir 
um problema, buscar informações e testar uma série de soluções 
até que o problema seja resolvido. 

Envolve pensamento crítico, análise e persistência.

Autodomínio: Assume a responsabilidade por impulsionar o 
próprio crescimento através do desenvolvimento de autocon-
sciência, reflexão, busca de feedback e autocorreção.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao 
dia 25 de Julho no website da http://www.sasol.com/carrers/-
carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e selecci-
one Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

(Snr Process Artisan)

Artesão Sénior de Processo

Localização: Temane

A ORGANIZAÇÃO da Juventude 
Moçambicana (OJM) está a 
rejuvenescer a estrutura dos 
seus órgãos provinciais com 
novos membros, que são 
eleitos em substituição dos que 
ocupam cargos tendo acima da 
idade-limite, ou seja, 35 anos.

Esta informação foi 
partilhada por Silva Livone, 
secretário-geral da OJM, 
tendo assegurado que, ainda 
este mês, a sua agremiação vai 
realizar sessões extraordinárias 
dos conselhos provinciais para 
apurar novos membros do 
secretariado.

Segundo Livone, algumas 
províncias como Niassa, 
Zambézia, Nampula, Tete, 
Manica, Cabo Delgado e 
cidade de Maputo estão a ser 
lideradas por membros que já 
ultrapassaram o limite da idade 
preconizada nos estatutos, 
devendo, por isso, cessar 
funções para dar espaço aos que 
respondem a esse requisito.

AS eleições internas do parti-
do Frelimo em Nampula de-
correm num ambiente calmo 
e de transparência, afirmou o 
primeiro secretário do Comité 
Provincial, Luciano de Castro, 
durante a quarta sessão ordiná-
ria do órgão.

O processo, descrito como 
momento de exercício da de-
mocracia e de consolidação da 
unidade e coesão dentro do 
partido, já abrangeu as células, 
estando a decorrer, desde sába-
do, as conferências dos comités 
de círculo. 

Dirigindo-se aos seus cor-
religionários, Luciano de Cas-
tro destacou as realizações do 
partido e suas organizações 
sociais nesta parcela do país 
no intervalo entre a terceira e a 
quarta sessão ordinária, dentre 
as quais a mobilização da po-
pulação para acatar as medidas 
de prevenção da pandemia da 
Covid-19.

Falou ainda do 
envolvimento do partido em 
acções solidárias a favor das 
vítimas do terrorismo e pelos 
afectados por calamidades 
naturais, disseminação das 
realizações do Governo, bem 
como divulgação das decisões 
saídas da quarta sessão 
ordinária do Comité Central 
e celebração dos 60 anos da 
Frelimo.

Na ocasião, o porta-voz do 
encontro, Chale Ossufo, dis-
se que a sua formação política 
já está a trabalhar para a vitó-
ria nas eleições autárquicas de 
2023 em todos os municípios 
de Nampula. 

NAMPULA

Transparência marca 
“internas” da Frelimo

Ossufo afirmou que o gran-
de foco é resgatar os cinco mu-
nicípios sob gestão da Renamo, 
uma vitória que, segundo o 
porta-voz, resultará, sobretu-
do, do descontentamento dos 
munícipes relativamente ao 
modo como estão a ser gover-
nados.

Sobre o custo de vida no 
país e na província de Nampu-
la, em particular, Chale Ossufo 
disse que o partido reconhece e 
assume as dificuldades que as-
solam a população, mas não é 
a favor da manifestações como 
solução. 

“O partido não está con-

tra manifestações, porque 
é um direito plasmado na 
Constituição da República. 
Está, sim, contra o carácter 
violento que elas tomaram, 
contra aqueles que se apro-
veitam da situação para van-
dalizar o património público-
-privado e colocar em perigo 
a integridade dos cidadãos”, 
comentou, explicando que, 
por não se estar alheio ao 
custo de vida no país, a quar-
ta sessão ordinária do Comité 
Provincial debruçou-se tam-
bém sobre este assunto.

Disse ainda que a solução 
para o actual custo de vida no 

país é aposta na produção, uma 
tarefa que, de acordo com as 
suas palavras, deve ser assumi-
da por cada cidadão. 

A quarta sessão ordiná-
ria do Comité Provincial do 
partido Frelimo em Nampula 
apreciou vários documentos e 
instrumentos, entre eles o in-
forme do Conselho Executivo 
Provincial sobre o balanço 
do meio-termo do mandato 
e o Plano Económico e Social 
para 2022 e a informação do 
Conselho dos Serviços de Re-
presentação do Estado e plano 
de actividades para o ano em 
curso.

PARA O REJUVENESCIMENTO

OJM reestrutura órgãos provinciais

“O Congresso decidiu 
que os dirigentes não podem 

estar acima dos 30 anos e os 
membros do órgão podem ter 

Silva Livone, secretário-geral da OJM

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, endereçou 
uma mensagem de 
solidariedade ao 

seu homólogo português, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
pela perda de vidas huma-
nas, habitações e infra-es-
truturas económicas e so-
ciais em consequência dos 
incêndios florestais provo-
cados pelo calor intenso que 

se faz sentir no país euro-
peu.

Na mensagem, o Chefe 
do Estado refere que é com 
preocupação que acompa-
nha o desenrolar dos acon-
tecimentos em Portugal, 
onde, em consequência do 
intenso calor que se faz sen-
tir nesta altura do ano, vidas 
se perdem e mais de 40 mil 
hectares de florestas, ha-
bitações e infra-estruturas 

sociais e económicas, in-
cluindo meios de combate 
aos incêndios, estão a ser 
destruídos.

“Neste momento difícil 
e de desolação, quero, em 
nome do povo, do Governo 
da República de Moçambi-
que e no meu próprio, trans-
mitir a nossa solidariedade e 
condolências aos familiares 
das vítimas mortais dos in-
cêndios florestais. Permita-

-me igualmente, Senhor 
Presidente, que enderece 
palavras de louvor ao povo 
português e seu Governo, 
sobretudo às autoridades de 
protecção civil, bombeiros 
e outros intervenientes pelo 
incansável trabalho que tem 
permitido reduzir a perda 
de vidas humanas e mitigar 
os catastróficos danos ma-
teriais”, lê-se na mensagem 
do Presidente Nyusi.

DEVIDO AOS INCÊNDIOS

PR solidariza-se com
homólogo de Portugal

até 35. Portanto, quem tiver 
36 anos já não é da OJM e deve 
sair da organização para ocupar 
outras funções. É uma decisão 
do Congresso, o que devemos 
fazer é cumprir e fazer cumprir. 
Nalgumas províncias, são 
os próprios secretários, mas 
noutras são os membros do 
secretariado”, contou.

Contudo, confessou que a 
execução desta medida poderá 
gerar algum desconforto, 
uma vez que alguns membros 
da OJM, embora tenham já 
atingido a idade definida para 
a “reforma”, ainda se sentem 
jovens.

Esclareceu que os membros 
mais velhos continuam a 
ter papel preponderante na 
organização, assumindo papel 
de conselheiros, isto em face 
da sua larga experiência.

Livone falou de cerca de 
três mil membros que estão 
acima da idade, os quais devem 
ser substituídos.

Luciano de Castro dirigindo-se aos quadros durante a quarta sessão ordinária do partido

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL

Faz-se saber que, nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Carta Precatória, registados sob o 
nº 18/22/C, em que é exequente BANCO ÚNICO, SA, e executados LINO SERAFIM EUGÉNIO SIMBINE e JOICE 
VANESSA DA SILVA MONDLANE, para o pagamento da quantia exequenda no valor de 7 960 977,93MT (sete 
milhões, novecentos e sessenta mil, novecentos e setenta e sete meticais e noventa e três centavos), foi 
designado o dia 20 de Julho de dois mil e vinte e dois, pelas 12.00 horas, para abertura de propostas, no preço 
superior a 5 610 560,00MT(cinco milhões, seiscentos e dez mil e quinhentos e sessenta meticais), a 
serem apresentadas no Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, 
para a venda em segunda praça do bem abaixo indicado:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 28 818 a folhas 168, do livro B/75, 
inscrito na mesma Conservatória, sob o nº 81 113 a folhas 94 verso, do livro G/114, a favor de LINO SERAFIM 
EUGÉNIO SIMBINe, casado com Joice Vanessa da Silva Mondlane.
O imóvel localiza-se na Rua do IMAP, nº 304, cidade da Matola e pode ser examinado nos dias úteis, das sete 
horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário a mostrar o imóvel que se 
pretende examinar, nos termos do artigo 891º do Código do Processo Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.

Matola, aos treze dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça 6267

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PARA COMPRA DE VIATURAS (RFQ Number: 640-22-Vehicles)

O CORPO DA PAZ MOÇAMBIQUE convida a todos potenciais fornecedores de 

viaturas a submeterem as suas propostas para o fornecimento de 4 viaturas com 

tracção nas 4 rodas (4x4), bastando para o efeito consultar as especificações 
técnicas e requisitos necessários que constam do documento do concurso                  

(RFQ Number:640-22-Vehicles), o mesmo poderá ser encontrado no link do 

website:  https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/
De salientar que, as propostas deverão ser enviadas apenas para os emails 

indicados no documento anteriormente mencionado, até às 12.00 horas do 
dia 1 de Agosto de 2022.

6327

ANÚNCIO DE CONCURSOS  
Convite para Submissão de Manifestação de Interesse

Consultorias Diversas para CESC no âmbito do Projecto AGE

1. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), é uma Organização da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos, criada em 2009, cuja missão é fortalecer a capacidade de 
participação activa do cidadão e comunidades nos processos de desenvolvimento sócio económico 
e político, investindo na partilha de conhecimento, ferramentas de aprendizagem, monitoria 
e advocacia em prol de políticas públicas com vista a melhorar a qualidade de participação do 
cidadão nos processos de governação.

2. Assim, o CESC convida concorrentes elegíveis a apresentarem manifestações de interesse,  
fornecendo  informações relavantes para cada objecto de concurso abaixo, indicando que estão 
qualificadas para o tipo de serviços como sejam (brochuras, descrição de consultorias similares, 
experiências em condições similares, pessoal qualificado, etc.).

Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são as seguintes:
I. Actividade principal da firma;

II. Experiência da firma, comprovada em trabalhos similares;
III. Estrutura técnica e funcional da firma.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Termos de 
Referência disponíveis para download (gratuito/sem custo) ou levantá-los no endereço abaixo 
indicado.

Av. Julius Nyerere, n.º 258 
Tel: (+258) 21 487565; Fax: 21 487552
Cell: (+258) 845108505 / 824708431
Email:  procurement@cescmoz.org  

Maputo-Moçambique

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado, nas datas especificadas na tabela 
abaixo.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Aquisições do CESC.

Nº do 
Concurso

Descrição
Modalidade 
de Licitação

Data e Hora Final 
para 

Submissão das 
Propostas 

N.º 010/ CESC/
QCBS /2022

Consultoria para assistir a instituição no 
Desenvolvimento/Revisão do Plano de 

Segurança e Protecção para Projecto 
Advancing Girl’s Education (AGE)

QCBS
28 de Julho de 2022 

pelas 16.00 horas

N.º 013/ CESC/ 
QCBS /2022

Consultoria sobre Análise,
 Plano de Género e Inclusão Social

QCBS
29 de Julho de 2022 

pelas 14.00 horas

N.º 014/ CESC/ 
QCBS /2022

Consultoria sobre Mapeamento de Servi-
ços de Saúde Sexual e Reprodutiva 

QCBS
29 de Julho de 2022 

pelas 16.00 horas

Maputo, aos 15 de Julho de 2022

Unidade de Aquisições

CESC - Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil
Avenida Julius Nyerere, n.º 258, Maputo – Moçambique

Telefone: (+258) 21487552; Fax: 21487565; Cell: 82 4708431/84 5108505;
Email:  HYPERLINK “mailto:info@cescmoz.org” info@cescmoz.org; 

Web Site:  HYPERLINK “http://www.cescmoz.org” www.cescmoz.org 6284

República de Moçambique
Ministério da Saúde

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1.  O MISAU, através do Instituto de Ciências de Saúde de Maputo convida a todos concorrentes 
elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os concursos indicados na tabela que se 
segue:

Número do concurso Objecto
Validade 

das 
propostas

Data e hora da 
entrega das 
propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

Concurso Limitado nº 
58A001441/CL/03 /ICSM-

EQUIP.LABO./022

Prestação de serviços de 
manutenção do equipa-

mento de laboratório
120 dias

 2/8/022
9.30 horas

 2/8/022
9.45 horas

Concurso Limitado nº 
58A001441/CL/04/ICSM-

PROT.DENT./022

Fornecimento de materiais 
e consumíveis de prótese 

dentária
120 dias

 2/8/022
11.00 horas

 2/8/022
11.15 horas

Concurso por Cotações nº 
58A001441/CC/18/ICSM-

PNEUS/22

Fornecimento de pneus 
para viaturas

120 dias
26/7/022
9.00 horas

 26/7/022
9.15 horas

Concurso por Cotações nº 
58A001441/CC/19 /ICSM-

UPS`s./22
Fornecimento de UPS’s 120 dias

26/7/022
10.00 horas

 26/7/022
10.15 horas

Concurso por Cotações nº 
58A001441/CC/20 /ICSM-

LAV.TANQ/22

Prestação de serviços de la-
vagem de tanques de água 

120 dias
26/7/022

11.00 horas
 26/7/022

11.15 horas

Concurso por Cotações nº 
58A001441/CC/21 /ICSM-

EXTRACTOR DE COZINHA/22

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação 
de extractor de cozinha

120 dias
26/7/022

12.00 horas
 26/7/022

12.15 horas

Concurso por Cotações nº 
58A001441/CC/23 /ICSM-

REDE TELEFONICA./22

Prestação de serviços de 
manutenção, reparação e 

extensão da rede telefónica
120 dias

26/7/022
12.45 horas

 26/7/022
13.00 horas

Concurso por Cotações nº 
58A001441/CC/17/ICSM-

PULVERIZADORES/22

Fornecimento de
 pulverizadores

120 dias
26/7/022

13.30 horas
 26/7/022

13.45 horas

2.   Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos do 
concurso, a partir do dia 19 de Julho de 2022 ou levantar os termos de referência na UGEA do 
ICSM, sita na Av. Tomás Nduda, nº 977, 2º andar, cidade de Maputo, 

3.  O Caderno de Encargos para os Concursos Limitados em língua portuguesa poderão ser 
adquiridos pelos concorrentes interessados, no endereço indicado no número 2, pela importância 
não reembolsável de 1.200,00MT (mil e duzentos meticais). O pagamento será feito 
exclusivamente por depósito ou transferência bancária para a conta número 1040021881053, 
Standard Bank do Instituto de Ciências de Saúde de Maputo.

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

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 nº 5/2016, de 
8 de Março.

A Autoridade Competente

6286

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo                                                                                                                          
Avenida Tomá Nduda, 977 R/C                                                                                                                                           
Caixa Postal nº 367        

Telefone nº 21492119
Cel. nº 82300238
Fax nº 21491117EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nº do Concurso Objecto
Nome do 

Concorrente
Preço

 (incluindo IVA)

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00212022

Fornecimento de má-
quina fotográfica profis-

sional 
BSA SISTEMAS, LDA 99.074,44MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC000232022

Fornecimento de pilhas 
para dispositivos 

electrónicos 
BSA SISTEMAS, LDA 28.264,28MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00272022

Prestação de serviços de 
manutenção de extin-

tores 
SANFOGO, LDA 13.104,00MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00252022

Fornecimento de nume-
rador de documentos TECVC 4.502.16MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00292022

Fornecimento de crachás PONTO CERTO - 
SERVIÇOS E GRÁFICA

2.632.50MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00212022

Fornecimento de agen-
das e calendários perso-

nalizados 

PREVIEW PUBLICIDA-
DE E SERVIÇOS

185.591,25MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00302022

Fornecimento de dispen-
sadores de gel

MAHOMED & COMPA-
NHIA, LDA

16.800,00MTF

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00212022

Fornecimento de mate-
rial de escritório 

PAPELARIA MAFUMO 
E SERVIÇOS

337.967,10MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00262022

Fornecimento de carim-
bos SGL, LDA 49.666,50MT

CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 
CR13A000241CC00342022

Fornecimento de acessó-
rios de informática para 

impressora 
BSA SISTEMAS, LDA 10.723,68MT

CONCURSO LIMITADO Nº 
CR13A000241CL00042022

Fornecimento de compu-
tadores portáteis   

MAXIMIZE TECNOLO-
GIAS E SERVIÇOS, LDA 

165.672,00MT

CONCURSO LIMITADO Nº 
CR13A000241CL00062022

Fornecimento de compu-
tadores de mesa  

COMPUTER’S  LAND 
CONSULTORIA E SER-

VIÇOS
1.536.000,11MT

CONCURSO LIMITADO Nº 
CR13A000241CL00032022

Fornecimento de impres-
soras multifuncionais e 

portáteis  

PRODATA -  GESTÃO 
INFORMÁTICA, 

LDA
357.084,00MT

CONCURSO PÚBLICO Nº CR13A-
000241CP10012022

Empreitada de obras de 
manutenção, reparação 

e requalificação de espa-
ços de trabalho no edifí-

cio de serviços 

MOTA - ENGIL 
ÁFRICA

31.389.346,22MT

CONCURSO PÚBLICO Nº CR13A-
000241CP00012022

Fornecimento de via-
turas RONIL AUTO, LDA 4.670.000,00MT

Ajuste Directo

Prestação de serviços 
de renovação de licença 
de sistema de segurança 

informática  

MLX SERVIÇOS E CON-
SULTORIA

164.399,92MT

Prestação de serviços de 
actualização do certifica-

do digital 

DATASERV - SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

92.291,00MT

Prestação de serviços de 
inserção de spost publi-

citários radiofónicos 

RÁDIO MOÇAMBIQUE, 
EP

1.211,745.60MT

Fornecimento de aces-
sórios para manutenção 

do sistema integrado 
de ar-condicionados do 

edifício de serviços 

JB REFRIGERAÇÃO, 
LDA

932.077,79MT

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação 

de viaturas 
AUTO NAIRA 271.806,18MT

Fornecimento do jornal 
“Canal Moçambique” CANAL I, LDA 6.500,00MT

Fornecimento do jornal 
“Público”

SOCIEDADE 
NOVO RUMO

8.400,00MT

Maputo, aos 15 de Julho de 2022
A Autoridade Contratante

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de concursos, nos seguintes termos:

6321

6297

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial 
do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de 
30 (trinta) dias, citando o 
executado HERBERT BASSERA, 
com última residência conhecida 
na Rua Gago Coutinho, nº 83, 
Q. nº 12, casa nº 45, Bairro 
do Aeroporto, nesta cidade, 
ora em parte incerta, para, no 
prazo de 10 (dez) dias, que 
começa a correr depois de findo 
o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última 
publicação deste anúncio no 
jornal, pagar ao exequente 
BCI - BANCO COMERCIAL E 
DE INVESTIMENTOS, SA, a 
quantia de 3 819 331,47MT 
(três milhões, oitocentos 
e dezanove mil, trezentos 
e trinta e um meticais e 
quarenta e sete centavos), em 
dívida nos Autos de Execução 
Ordinária nº 92/2021-I, que 
por esta Secção lhe move o 
referido exequente ou, no mesmo 
prazo, nomear à penhora bens 
suficientes para pagamento da 
dívida e do mais que acrescer 
ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do artigo 811º, nº 
1, do Código do Processo Civil, 
sob pena de, não o fazendo, se 
devolver o direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus 
ulteriores termos, conforme 
tudo melhor consta da petição 
inicial, cujo duplicado se 
encontra à disposição nesta 
Secção, onde poderá solicitá-lo 
em qualquer dia útil dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 16 de Fevereiro de 
2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
6265

AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, EP
GABINETE DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇAO

1. Nos termos das alíneas c) e d) do artigo nº 54 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços à ADM, EP comunica-se o cancelamento e adjudicação dos concursos abaixo indicados: 

2. Errata: Por erro havia sido publicado no anúncio do dia 18/7/22 como vencedor do Concurso por Ajuste Directo nº 5/ADM/2022 a Empresa 
SHIVAS ENTERPRISES.

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade de 

Contratação 
Concorrente 

Vencedor

Valor de 
Adjudicação 

Incluindo IVA

01/ADM/2022 Contratação de serviços para fornecimento de Roteadores para Sede 
da Empresa, Aeroportos de Pemba e Filipe Jacinto Nyusi Ajuste Directo BYTES & PIECES, LDA 523.708,95MT

02/ADM/2022 Contratação de serviços para fornecimento de esteira para tapete 
rolante do Check in do Aeroporto de Pemba Ajuste Directo OUTOTEC, LDA 344,733,48MT

03/ADM/2022 Contratação de serviços para reparação das centrais de ar-
condicionado do Aeroporto Internacional de Maputo

Concurso 
Público

Lote I: V& C 
ENTERPRISES, LDA

5,092,069.32MT

Lote II: V& C 
ENTERPRISES, LDA 

5,092,069.32MT

Lote III: VABA 
CONSTRUÇÕES

1,035,450.00MT

Lote IV Cancelado

05/ADM/2022 Contratação de serviços para fornecimento de uma UPS para 
Aeroporto Internacional de Maputo Ajuste Directo POWER SISTEMAS 

DE ENERGIA, LDA
1.027.975,55MT

07/ADM/2022
Contratação de serviços para fornecimento de materiais da sala de 

monitorização dos equipamentos e sistemas instalados no Aeroporto 
Internacional de Maputo

Concurso por 
Cotações

TRIANA 62.712,00MT

SOCOAL 32.346,17MT

08/ADM/2022

Contratação de serviços para fornecimento de UPS’s para aplicação 
no sistema de controlo automático do processo de cobrança e 

abertura das cancelas do Parque de Estacionamento do Aeroporto 
Internacional de Maputo

Concurso por 
Cotações LC POWER ÁFRICA 74.291,49MT

15/ADM/2022 Contratação de serviços para fornecimento de nova central PABX para 
Aeroporto Internacional de Maputo Ajuste Directo ALTEL 701.943,84MT

16/ADM/2022 Contratação de serviços para fornecimento de gás e varetas de cobre 
para Aeroporto de Vilanculos Ajuste Directo ELECTRO-FRIO 70.174,00MT

01/ADM/
TT/2022

Contratação de serviços para fornecimento de material eléctrico 
para instalação do gerador retirado do Aeródromo de Ulónguè no 

Aeroporto de Tete

Concurso por 
Cotações 

CHAMBISSE 
COMERCIAL

286.645,00MT 

Maputo, Julho de 2022

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 

 Administração Regional de Águas do Centro, IP
Repatição Autónoma de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. No âmbito 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, a Repatição Autónoma de Aquisições da  
ARA-Centro, IP convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento dos bens, 
serviços e contratação de obras:

N.º Nº do concurso
Objectos do

 concurso

Modali-

dade

Valida-

de da 

Propos-

ta

Prazo de entrega das 

propostas documentos de 

Qualificação

Data e hora da Abertura 

das propostas

Data de Pronuciamen-

to de posicionamento

Valor da

Garantia 
provisoria

em meti-

cais (MT)
Data Hora Data Hora Data Hora

1

008/
CL/47A004151/

BENS/ 2022

Aquisição e assis-
tência do sistema 

de gestão para 
ARA-Centro, IP

Concurso 
Limitado

120
dias

29/7/22 10.00 horas 29/7/22 10.15 horas 5/8/22 11.00 horas
Não 

aplicável

2
009/

CL/47A004151/
Bens/ 2022

Aquisição de 
equipamentos 
informáticos

Concurso 
Limitado

120 
dias

29/7/22
10.00 horas

29/7/22
10.15 horas

5/8/22 11.00 horas
Não 

aplicável

3
0010/

CL/47A004151/
Bens/ 2022

Fornecimento de 
materiais de 

marketing e ima-
gem institucional

Concurso 
Limitado

120 
dias

29/7/22 10.00 horas 29/7/22 10.15 horas 5/8/22
11.00 horas

Não
 aplicável

4
0002/

CL/47A004151/
OBRAS/ 2022

Contratação 
de empreitada 
de obras para 

reabilitação de 
infra-estrutura de 
melhoramento de 
espaço no âmbito 

de Projecto 
Nyulutanda

Concurso 
Limitado

120 
dias

29/7/22
10.00 horas

29/7/22 10.15 horas 5/8/22 11.00 horas
Não 

aplicável

5
0011/

CL/47A004151/
BENS/ 2022

Aquisição de 
materiais da copa 
(bens duradouros)

Concurso 
Limitado

120 
dias

29/7/22 10.00 horas 29/7/22
10.15 horas

5/8/22 11.00 horas
Não 

aplicável

6
003/

CL/47A004151/
BENS/ 2022

Contratação 
de empreitada 
de obras para 
construção de 

um reservatório 
de água e pa-

vimentação de 
espaço exteriores 
de residência do 

Zumbo

Concurso 
Limitado

120 
dias

29/7/22
10.00 horas

29/7/22
10.15 horas 5/8/22

11.00 horas
Não 

aplicável

7
0015/

CL/47A004151/
SERVIÇOS/ 2022

Fornecimento 
e manutenção 

de extintores da 
ARA-Centro, IP

Concurso 
Limitado

120 
dias

29/7/22
10.00 horas

29/7/22
10.15 horas

5/8/22 11.00 horas
Não 

aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
adquirí-los no ARA-Centro, IP – Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público, Bairro M’páduè, EN 
nº 103, C.P. 67, Cidade de Tete; pela importância não reembolsável de 1000.00MT (mil meticais), das 8.00 às 
15.00 horas, de  2a a  6a feira.

3. Para o efeito, os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n.º 1079144510002 do BCI – Administração 
Regional de Águas do Centro, Institituto Público e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificações deverão ser entregues na  Repatição Autónoma de Aquisições, sita 
no  Bairro M’páduè,  EN nº 103, C.P. 67, Cidade de Tete, de acordo com o horário e datas indicadas na tabela.

Tete, aos 18 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
(INAS)

DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

(Repartição de Aquisições)

                                                                                      
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do n° 2 do artigo 64 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte:

Concurso Objecto Modalidade Entidade Adjudicada Valor

00116223/CL/n° 10 

/2022

Fornecimento de combustível, óleos e 

lubrificantes Concurso Limitado BGNJ, COMÉRCIO & 
SERVIÇOS

2.223.800,00MT

00116223/CL/n° 

11/2022

Fornecimento de produtos alimentares 
e de higiene ao PASD KaNyaka Concurso Limitado SOS SMART OFFICE 

SOLUTION
1.744.692,41MT

00116223/CL/n° 

12/2022

Fornecimento de material escolar às 
unidades sociais Concurso Limitado NYANGA GROUP, LDA 917.817,39MT

00116223/CL/n° 

13/2022

Fornecimento de produtos alimentares 
e de higiene para reunificações Concurso Limitado HOPE AND PEACE 

SERVICES
1.756.228,50MT

00116223/CC/n° 

16/2022
Fornecimento de kit de dignidade Concurso por 

Cotaçõoes NYANGA GROUP, LDA 300.914,64MT

00116223/AD/n° 

6/2022
Anúncio de concurso

Concurso por Ajuste 

Directo

SOCIEDADE DO 
NOTÍCIAS, SA

40.060,80MT

00116223/AD/n° 

7/2022
Anúncio de concurso

Concurso por Ajuste 

Directo
RÁDIO MOÇAMBIQUE, EP 24.784,11MT

00116223/AD/n° 

8/2022
Emulduramento de diplomas de honra Concurso por Ajuste 

Directo
MOLDURA MINUTO 13.895,15

00116223/AD/n° 

19/2022
Fornecimento de medicamentos Concurso por Ajuste 

Directo

FARMÁCIAS DE 
MOÇAMBIQUE, SA

150.000,00MT

00116223/CC/n°      

/2022
Manutenção de ar-condicionados Concurso por 

Cotaçõoes DJALO ENGENHARIA, LDA 53.307,10MT

00116223/CC/n° 20 

/2022
Fornecimento de batas e uniforme Concurso por 

Cotaçõoes
FÁBRICA DE 

CONFECÇÕES NINITA
245.887,20MT

00116223/CC/n° 14 

/2022
Fornecimento de leite fresco Concurso por 

Cotaçõoes
LIMR, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA  

210.863,20MT

Maputo, aos 13 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
6322

6241

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CONCURSO PÚBLICO: MZ-PROAZUL-232600-CW-RFB
REGIME ESPECIAL

CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CCPs MATILDE-ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE ADIAMENTO

1. Informa-se a todos interessados sobre a alteração das datas relativas a este concurso 
publicadas no jornal “Notícias” dos dias 8 e 11 de Julho corrente nos seguintes termos:

2. Todas as propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 13.00 
horas do dia 19 de Agosto de 2022. As propostas recebidas após este limite serão 
rejeitadas e devolvidas fechadas.

3. As propostas serão abertas no mesmo dia, 19 de Agosto de 2022, às 13.15 horas, no 
endereço indicado no parágrafo 6, na presença dos representantes dos concorrentes 
que desejarem assistir ao acto.

4. A visita ao local das obras é obrigatória. A não participação na visita leva a 
desclassificação da proposta. A visita terá lugar no dia 2 de Agosto de 2022, às 11.00 
horas, sendo o ponto de encontro a localidade de Matilde, Distrito de Chinde.

5.  O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 2 de Setembro de 
2022, às 13.00 horas, no mesmo endereço indicado abaixo.

6. Endereço:

Serviço Provincial de Actividades Económica-Zambézia-UGEA
Av. Marginal, n.º 682, Caixa Postal 413
Cell/UGEA: 821305820//863847386 

E-mail: juliabumbua22@gmail.com
Quelimane, Zambézia-Moçambique

A Autoridade Competente
6241270

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica- se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

N/O
Modalidade e Número 

do Concurso
Nome do Concorrente Lote Objecto do Concurso

Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA

01 58D008161/CL/02/2022 Kelya Solutions Único
Aquisição de Material de Expediente e Consumíveis Informáticos- OE/
Prosaude e Outros Fundos Verticais

1.206.480,20Mts

02 58D008161/CL/03/2022 Kelya Solutions Único
Aquisição de Material de Expediente e Consumíveis Informáticos - Âmbito 
do Fundo do Gavi

495.410,00Mt

03 58D008161/CL/04/2022
IRS-Rambique, Informática e 
Serralharia

Único
Aquisição de Material de Expediente e Consumíveis Informáticos - Âmbito 
do Fundo do Banco Mundial.

1.298.003,85Mts

04 58D008161/CL/05/2022 Kelya Solutions Único
Aquisição de Equipamento e Mobiliário de Escritório - Âmbito do OE, 
Prosaude e Outros Fundos Verticais

1.378.260,00Mts

05 58D008161/CL/06/2022 Mega Corporation Service Único
Aquisição de Fardamentos e Calçados - OE/Prosaude e Outros Fundos 
Verticais

278.284,50Mts

06 58D008161/CL/07/2022
IRS-Rambique, Informática e 
Serralharia

Único
Aquisição de Equipamento Informático (Computadores, Impressoras, UPS, 
Fotocopiadoras, etc) - OE/Prosaúde e Outros Fundos Verticais

2.238.795,00Mts

07 58D008161/CL/08/2022 Heiv Mult Servics Único
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza - OE/Prosaude e Outros Fundos 
Verticais

1.076.001,00Mts

08 58D008161/CL/09/2022 Primal Lda Único
Aquisição de Géneros Alimentícios – OE, Prosaúde e Outros Fundos 
Verticais

1.995.925,00Mts

09 58D008161/CP/10/2022 ZIA LDA Único
Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes - Âmbito do OE e Outros Fundos 
Verticais

5.350.594,62Mts

10 58D008161/CP/11/2022 ZIA LDA Único Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes - no Âmbito do fundo do Gavi 9.848.056,13

11
5814D008161/
CL/13/2022

IRS-Rambique, Informática e 
Serralharia

Único
Aquisição de Moden, Recargas de telemóveis e Decoder - Âmbito do Fundo 
do OE/Prosaude e Outros fundos verticais

1.642.500,00

12
5816D008161/
PD/14/2022

MM Comercios Servicos LDA Único
Aquisição de Moden/Recargas de Telemóveis e Decoder - No Âmbito do 
Fundo do GAVI

495.000,00Mt

13
5819D008161/
PD/15/2022

IRS-Rambique, Informatica e 
Serralharia

Único
Aquisição de Moden/Recargas de Telemóveis e Decoder - no Âmbito do 
Fundo do Banco Mundial

468.000,00Mts

14 58D008161/CL/16/2022 Único
Aquisição de ferramentas e Acessórios para Viaturas (Pneus, bateria, 
macacos, chaves, tapetes, etc.), OE, Prosaude e Outros Fundos Verticais

15 58D008161/CL/18/2022 MULTIMEDI SERVICES EI Único
Aquisição de Mobiliário e Equipamento Hospitalar- OE/ Prosaúde e Outros 
Fundos Verticais

2.237.742,00Mt

16 58D008161/CL/19/2022 Dina Biomed LDA Único Aquisição de Mobiliário e Equipamento Hospitalar- Âmbito do Fundo do GAVI 990.845,50Mts

17 58D008161/CP/22/2022

Complexo Restaurante Churrasco, Lda LOTE 1

Serviço de Catering para o fornecimento de Refeições e Aluguer de Salas 
para Formações, Reuniões-OE, Prosaude e outros fundos verticais

1.138.000,00 Mts

Catering & Serviços – CS LOTE 2 1.460.000,00Mts

LIRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LIMITADO

LOTE 3 1.355.000,00

18 58D008161/CL/23/2022

Festinha Feliz LOTE 1

Serviço de Catering para fornecimento de Refeições e Aluguer de Salas para 
Formações, Reuniões e Capacitação - GAVI

1.662.500,00Mts

PIAZZA RESTAURANTE PUB.
SU.LIMITADA

LOTE 2 1.155.000,00 Mts

Catering & Serviços LOTE 3 1.339.650,00Mts

19 58D008161/CP/24/2022

Catering & Serviços LOTE 1

Serviço de Catering para o fornecimento de Refeições e Aluguer de Salas 
para Formações, Reuniões- Banco Mundial

1.298,700,00Mts
Complexo Restaurante Churrasco, Lda LOTE 2 1.187.500,00Mts
EGNEVA, Vila Coqueiro – Catering 
& Foodies – Sociedade Unipessoal, 
Limitado

LOTE 3 1.150.200,00Mts

20 58D008161/CL/25/2022 Auto Meneses & Irmãos Lda Único
Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas – OE, Prosaúde e Outros 
Fundos Verticais                                              

2.494.300,00 Mts

21 58D008161/CL/26/2022
IRS-Rambique, Informática e 
Serralharia

Único
Serviço de Impressão de Camisetes e Bonés para datas Comemorativa e 
Campanha de Vacinação-OE/Prosaude e outros fundos verticais

1.180.000,00Mts

22 58D008161/CL/27/2022 HEAD LINE Único
Serviço de Impressão de Camisetes e Bonés para datas Comemorativa e 
Camp. de Vacinação-Gavi

813.290,40

23 58D008161/CL/28/2022 Tecnifo Lda Único
Serviços de Manutenção e Reparação de Máquinas Fotocopiadoras - OE/
Prosaúde e Outros Fundos Verticais                                              

1.100.000,00

24
58D008161/CL/29/2022 Tecnifo Lda Único

Serviços de Manutenção e Reparação de Máquinas Fotocopiadoras-Banco 
Mundial

998.127,00Mts

25 58D008161/CL/30/2022 Tinve Sociedade Unipessoal Lda Único Serviços de Aluguer de Viaturas OE/Prosaude e outros Fundos Verticais 2.320.000,00Mts
26 58D008161/CL/31/2022 Tinve Sociedade Unipessoal Lda Único Serviços de Aluguer de Viaturas - Fundos Banco Mundial 1.500.000,00Mts

27 58D008161/CP/32/2022 Sand Investimentos Lda Único
Aquisição de Equipamento e Mobiliário de Escritório -Âmbito do Fundo do 
Banco Mundial

3.139.900,00Mts

28 58D008161/CL/33/2022 Único
Aquisição de Equipamento Informático (Comput. Impr, UPS, Fotocop, etc) - 
Âmbito do Fundo do GAVI.

999.883,17Mts

29 58D008161/CP/34/2022 Tecnifo Lda Único
Aquisição de Equipamento Informático (Comput. Impr, UPS, Fotocop, etc) - 
Âmbito do Fundo do Banco Mundial.

4.898.464,74Mts

30 58D008161/PD/35/2022 Kelya Solutions Único
Aquisição de Material de Construção (Eléctrico, Pintura e Canalização),No 
Âmbito do Fundo OE/Prosaude e Outros Fundos Verticais

377.355,00Mts

31 58D008161/CP/36/2022 Multimedi Services EI Único
Aquisição de Material Médico Cirúrgico- No Âmbito do Fundo do OE e Outros 
Fundos verticais

2.237.742,00Mts

32 58D008161/CL/37/2022 Auto Meneses & Irmãos Lda Único Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas - GAVI 454.428,00Mts

33 58D008161/CL/38/2022 HEAD LINE Único
Serviços de impressão de livros, fichas, impressos, Bandeirolas, Cartazes e 
Panfletos - Banco Mundial sc

34 58D008161/CL/39/2022 Tinve Sociedade Unipessoal Lda Único Serviço de Aluguer de Viaturas para programa de Filarias -ASCENDE 760.550,00Mts

35 58D008161/CL/40/2022 HEAD LINE Único
Serviço de Impressão de Camisetes e Bonés para programa de Filarias 
-ASCENDE

1.100.000,00Mts

36 58D008161/CL/43/2022
Nikotcholaka - Engenharia e Construção 
EI

Único
Fiscalização de Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II, Distrito de 
Mecuburi - OE

1.704.744,96Mts

37 58D008161/CL/44/2022
Nikotcholaka - Engenharia e Construção 
EI

Único
Fiscalização da Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de Nipácue-
Distrito de Malema- OE

1.700.626,80Mts

38 58D008161/CC/45/2022
IRS-Rambique Informática e 
Serralharia.

Único
Serviços de impressão de livros, fichas, impressos, Bandeirolas, Cartazes e 
Panfletos - OE/Prosaude e Outros fundos verticais 185.500,00Mts

39 58D008161/CC/46/2022
IRS-Rambique Informática e 
Serralharia.

Único
Aquisição de Bandeiras e Flamulas -Âmbito do OE/Prosaude e Outros Fundos 
Verticais

330.000,00Mts

40 58D008161/CC/47/2021 Tecnifo Lda Única
Serviços de Manutenção e Reptação de Maquinas fotocópias e Impressoras – 
Ambiente do Banco Mundial

998.127,00Mts

41 58D008161/CC/48/2021 IRS-Rambique Informática e Serralharia Único
Serviços de impressão de livros, fichas, impressos, Bandeirolas, Cartazes e 
Panfletos- Banco Mundial 62.399,00 Mts

Nampula, aos 18 de Julho de 2022

A UGEA
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Direcção Provincial de Saúde de Nampula                                                                                                                                                                           
Unidade Gestora Executora das Aquisições                                                                                                                                                                                    
Avenida Samora Machel  n° 1019
Caixa Postal  N.º 14

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MA-

PUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 101/2019-
I, em que a exequente Allied Chemical & 
Steel Moçambique, Limitada, move con-
tra a executada Zimal, Zincos de Maputo, 
Limitada, foi ordenada a venda por meio 
de proposta em carta fechada, em primeira 
praça, dos seguintes bens:

Imóvel
Um prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Cidade de Maputo, sob 
o nº 52466 a folhas 143 verso, do livro 
B/164. Este prédio acha-se inscrito sob o 
nº 73363 a folhas 84, do livro G/93, a favor 
da Zimal, Zincos de Maputo, Limitada, 
penhora inscrita sob o nº 86709 a fls. 87 
verso, do livro F/66, pelo valor de 83 631 
100,00MT (oitenta e três milhões, seis-
centos e trinta e um mil e cem meticais).

Móveis

Verba nº 1
Uma máquina empilhadora, da marca His-
ter H8XD6, avaliada em 500 000,00MT;

Verba nº 2
Um gerador, da marca Siemens, com ca-
pacidade de 100Kva, avaliado em 40 
000,00MT; 

Verba nº 3
Uma máquina perfiladeira, da marca Mit-
subishi, avaliada em 290 000,00MT;

Verba nº 4
Uma máquina perfiladeira da marca Mit-
subishi, avaliada em 290 000,00MT;

Verba nº 5
Cinco peças de rebobinagem, avaliadas em 
250 000,00MT;

Verba nº 6
Uma viatura da marca Isuzu (camione-
ta), com a chapa de inscrição MMB-87-31, 
com 2.700 toneladas, avaliada em 170 
000,00MT.

Valor total dos bens móveis: 1 540 
000,00MT (um milhão, quinhentos e 
quarenta mil meticais).
As propostas devem mencionar preço su-
perior ao das avaliações já indicadas nas 
verbas, para o pagamento da dívida e cus-
tas judiciais.
São convidadas todas as pessoas com 
interesse na compra dos bens a entre-
garem as suas propostas no Cartório desta 
Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio 
da Justiça, 4º andar, nesta cidade, durante 
as horas normais de expediente, bem como 
ficam notificados àqueles que, nos termos 
do disposto no artº 876º/2 do CPC, poderi-
am requerer à adjudicação e bem assim aos 
titulares de qualquer direito de preferência 
na alienação dos imóveis penhorados para, 
querendo, exercerem o seu direito no acto 
da venda.
No dia 3 de Agosto do corrente ano, pe-
las 13.00 horas, na Sala de Audiência de-
sta Secção, proceder-se-á à abertura das 
propostas até esse momento apresentadas, 
cujo acto os proponentes podem assistir.
Os bens podem ser apreciados nas insta-
lações da executada, sita na Av. de Moçam-
bique, nº 4957, R/C, nesta cidade, à re-
sponsabilidade da exequente, durante as 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 18 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Hermenegildo Pedro Chambal
6400

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

ENGENHEIRO ELECTROTÉCNICO para MAPUTO       (Ref.: RSE 162)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Monitorar e supervisionar as actividades do local e auxiliar o gestor do projecto. e o gestor 
adjunto, na execução das actividades para garantir a implementação do projecto;

• Apoiar o Depart. Comercial da Empresa na identificação de novos clientes;
• Analisar os registos de entrega de equipamentos e reportar quaisquer atrasos dos 

fornecedores de equipamentos;

• Garantir que as especificações técnicas dos equipamentos e materiais utilizados na 
construção de linhas de energia e subestações, estejam em conformidade com as normas 
em vigor na Empresa e as normas internacionais;

• Supervisionar as actividades de construção e instalação implementadas pelos contratantes;

• Participar nos testes dos equipamentos no local da obra e rever os relatórios dos testes do 
Consultor;

• Supervisionar a saúde e segurança ocupacional, bem como os procedimentos ambientais 
no local;

• Participar nas reuniões do site, conforme necessário, e reportar aos gestores de projecto; 
•  Produzir relatórios do projecto para envio à Direcção da Empresa e aos financiadores do 

projecto.

Requisitos:

Licenciatura em Engenharia Eléctrica ou equivalente; Domínio de informática na óptica de 
utilizador; Conhecimento de software para a análise de sistemas de energia eléctrica, bem como 
na preparação de diferentes relatórios de projectos; Fluência no português falado e escrito; 
Fluência no inglês falado e escrito.

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações Literárias, Fotocópia 
do Bilhete de Identidade, Indicação de Referências e outros documentos relevantes para a 
candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse02@sdo-mocambique.
com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga, até ao 
dia 27/7/22. O envio através de outro endereço, ou após a data-limite indicada, não serão 
consideradas.

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

ENGENHEIRO AMBIENTAL para MAPUTO      (Ref.: RSE 163)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Fazer acompanhamento e supervisão ambiental e social no desenvolvimento das actividades 
do projecto;

• Garantir o cumprimento das leis e regulamentos ambientais e sociais e assegurar que as 
práticas ambientais e sociais estejam em conformidade com a legislação moçambicana, bem 
como com as melhores práticas internacionais;

• Assistir o gestor do Projecto no seguimento de todos os aspectos ambientais e sociais e 
garantir que estes estão de acordo com os requisitos legais nacionais e do Banco Mundial;

• Aconselhar e orientar sobre aspectos ligados à compensação e reassentamento quando estes 
eventos ocorrerem conforme as normas nacionais e do Banco Mundial;

• Realizar avaliação de impacto para mitigar os riscos ambientais e sociais, bem como promover 
a consciencialização ambiental a todos os níveis;

• Interagir eficazmente com várias entidades orgânicas dentro e fora da Empresa;
• Elaborar apresentações relacionadas com o projecto, desenvolver e implementar estratégias 

ambientais e sociais e planos de acção para assegurar o desenvolvimento sustentável;
• Promover e conscientizar, a todos os níveis da Empresa, sobre o impacto das questões 

ambientais e sociais emergentes, bem como interagir com organismos relevantes, como 
autoridades locais, organismos públicos e coordenar consultas públicas sobre questões 
ambientais e sociais;

•  Produzir relatórios de desempenho ambiental e social, assumindo a responsabilidade 
principal com as instituições.

Requisitos:

Licenciatura em Engenharia Ambiental e Social ou qualificações equivalentes; Possuir capacidade 
de identificar os problemas emergentes e desenvolver proactivamente soluções usando métodos 
tais como sistemas de pensamento; Possuir alto nível de conhecimento de informática; Fluência em 
português falado e escrito; Fluência em inglês falado e escrito.
____________________________________________________________

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações Literárias, Fotocópia do Bilhete 
de Identidade, indicação de Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse02@sdo-mocambique.com, 
indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga, até ao dia 27/7/22. O 
envio através de outro endereço, ou após a data-limite indicada, não serão consideradas.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO/SDSMAS/UGEA/2022
1.  O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Meconta convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias 

empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de 
Serviço, a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados:  

N° Tipo de Concurso Objecto do Concurso

1 Concurso Limitado nº 01/WBPHCSP/UGEA/2022 Fornecimento de Combustíveis e lubrificantes
2 Concurso Limitado nº 02/WBPHCSP/UGEA/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios

3 Concurso Limitado nº 01/PROSAUDE/UGEA/2022 Fornecimento de Combustíveis e lubrificantes
4 Concurso Limitado nº 02/PROSAUDE/UGEA/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios

5 Concurso Limitado nº 03/PROSAUDE/UGEA/2022 Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene

6 Concurso Limitado nº 04/PROSAUDE/UGEA/2022 Manutenção e Reparação de Bens Moveis

7 Concurso Limitado nº 01/OE/UGEA/2022 Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes
8 Concurso Limitado nº 02/OE/UGEA/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios

2.  Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos dos concursos ou levantá-los 
no Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social de Meconta na UGEA pela importância não reembolsável de 
1.500,00mt (Mil e quinhentos meticais) para cada conjunto, mediante apresentação de talão de depósito efectuado 
na conta nº 19198696010001 no BCI.

3.  As propostas do concurso deverão ser formuladas em língua portuguesa e em moeda nacional (metical). 
4. O período de validade das propostas será de 90 dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as 9.00H do dia 23 de Julho de 2022 e serão abertas 

em sessão pública, no mesmo endereço às 9.15H do mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer.

Endereço: Repartição de Administração e Finanças/UGEA - Meconta, sita na rua principal da vila de Meconta-Sede.

6.O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março.

Meconta, aos 15  de Julho de 2022
O Director Distrital de Saúde

Abílio Abuque Manuel

(Técnico Superior N1)

GOVERNO DO DISTRITO DE GOVURO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A UGEA Distrital convida proponentes elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os seguintes objectos:

Nº de Concurso. Objecto Modalidade
Data e hora limite 

de entrega das 
propostas

    Data e hora 
de abertura das 

propostas

04I030041/CL/nº 
21/2022

Construção e gradeamento de um Bloco 
Administrativo em Chimedje - Pande C. Limitado 8.30hrs

1/8/2022
9.00hrs

   1/8/2022

04I030041/CL/nº 
22/2022

Contratação do Serviço de Fiscalização 
para a obra de construção de um Bloco 
Administrativo em Chimedje - Pande

C. Limitado 8.30hrs
1/8/2022

9.00hrs
   1/8/2022

04I030041/CL/nº 
23/2022

Fornecimento de computadores para 
Sala de Informática de Pande C. Limitado 8.30hrs

1/8/2022
9.00hrs

   1/8/2022

a) Os interessados poderão obter mais informações dos documentos dos concursos na Secretaria Distrital de Govuro, a 
partir do dia 25 Julho de 2022, das 7.30hrs às 15.30hrs. O período de validade das propostas será de 90 dias.

b) As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até ao dia 1 de Agosto de 2022. E o anúncio de 
posicionamento será no dia 4 de Agosto de 2022.

c) A visita ao local da obra é de carácter obrigatório e terá lugar no dia 25 de Julho de 2022, com início às 9.00hrs. O 
local de concentração será em frente à Secretaria Distrital de Govuro. 

d) Serão automaticamente desclassificados todos os concorrentes que não se fizerem presentes no dia da visita à obra.

e) Os cadernos de encargos do concurso estão disponíveis na Secretaria Distrital de Govuro, a uma importância não 
reembolsável de 2.000,00Mt (dois mil meticais) para obra e 1.500,00Mt (mil e quinhentos meticais), para o 
fornecimento de bens e prestação de serviço.

f) O endereço: Secretaria Distrital de Govuro, Av. Eduardo Mondlane, no Edifício do Governo do Distrito de Govuro, Tel. 
29395001/849103008/ 852389475, email: sdgovuro@gmail.com

g) 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 05/2016, de 8 de Março.

Govuro, Julho de 2022
A Autoridade Competente

________________________

321290

6397 6397

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 13 anos de actividade ao 
serviço dos seus clientes. 

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 13 anos de actividade ao 
serviço dos seus clientes. 

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Maio de dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas dezasseis verso a dezoito, do livro de notas para escrituras diversas 
trezentos e sessenta e sete, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante Danilo 
Momade Bay, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Luís Gonsalves Nhampossa, de quarenta e seis anos de 
idade, no estado de solteiro, de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no 
Bairro das Mahotas, filho de Taimo Xavier Biane Nhampossa e de Laura Ofice Cumbe.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, deixou 

como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Saquina Luís Nhampossa, 
solteira, menor e Sandramo Luís Nhampossa, solteiro, maior, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 15 de Julho de 2022
O Conservador e Notário Técnico 

(Ilegível)

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

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LUÍS GONSALVES NHAMPOSSA

6380 6413

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de doze de Julho de dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas setenta e oito a setenta e nove, do livro de notas para escrituras diversas 
número quatro, traço CCM, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo-Centro Comercial Marés, 
perante mim, ELVIRA FREITAS SUMINE GONDA, Conservadora e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Joaquim 
Lázaro Uamusse, casado sob o regime de bens adquiridos com Florinda Camela Rafael, natural de 
Gaza, de sessenta e dois anos de idade, filho de Lázaro Uamusse e de Isabel Mahumane, com a última 
residência no Bairro Ferroviário, distrito KaMavota, cidade de Maputo.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da sua última 
vontade.

Deixou como únicos e universais herdeiros da quota disponível de todos seus bens: Humberto 
Graça Joaquim Uamusse, casado, Timóteo Graça Joaquim Uamusse, solteiro, Isabel Graça 
Nhatombane, solteira, Presilda Iralência Graça Joaquim Uamusse, casada, Idolvino Graça 
Joaquim Uamusse, solteiro, todos naturais de Maputo e residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão da 
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 12 de Julho de 2022

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE

Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e e Religiosos
Departamento dos Registos, Notariado e Assuntos Constitucionais

Quarto Cartório Notarial de Maputo
Centro Comercial Marés

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOAQUIM LÁZARO UAMUSSE

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

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

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Em cumprimento da alínea d) nº 3 do Artigo 33 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, o Serviço das empresas vencedoras dos concursos publicados no dia 5 de Maio de 2022, conforme a tabela abaixo:

Concurso Objecto Classificação Valor/Mt

01/SDPI/UGEA/2022 Obras de Estrada Melhoramentos Localizados ATS Construções 1.809.886,20

02/SDPI/UGEA/2022 Material Consumível CRISTOVÃO COMERCIAL Bens e Serviços 2.751.050,25

03/SDPI/UGEA/2022 Conclusão do Edifício da Sala de Sessões do Distrito
BSJ Construções

3.506.281,74

04/SDPI/UGEA/2022 Fiscalização da Obra do Edifício da Sala de Sessões Rui Feliciano Afonso Consultoria e 
Fiscalização de Obras

396.000,00

Os Concursos foram regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Sem mais de momento cordiais saudações. 

Palma, aos 19 de Julho de 2022

Autoridade Competente 
238

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL
Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos Humanos

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, 

interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade  a apresentarem propostas seladas 
para o concurso constante do quadro abaixo.

Concurso
Objecto do 
concurso

Data, hora e local 
de concentração 

para visita
Alvará

Data, hora e local de 
abertura do concurso

Concurso Limitado
OM-04/CMM/ PDBGRH /S/22
Lote I – DSMDBG
Lote II - DSMRH 

Serviços de 
representação 
para lanches, 
buffets,cocktails, 

N/A
Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia 2/8/2022
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

2. Para o concurso limitado, a proposta deverá ser validada por um período de 90 dias.

3. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações e consultar ou adquirir os 
Documentos do Concurso no endereço indicado no nº 6, no horário das 8.00 até às 15.30 
horas, a partir da data desta publicação.  

4.  Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento 
não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O Pagamento deverá ser por meio 
de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), através de NIB 
0001O5610000000243263 no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento do recebo 
emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl.Max, nº173.

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 nº5/2016, 
de 8 de Março.

6.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer à Sessão. Não serão permitidas propostas 
electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos Humanos

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA

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

Caixa Postal 251,Maputo - Telefone: +258 842763104

Maputo, Julho de 2022

A UGEA

6299

Conselho Municipal de Maputo , Praça de Independência, Caixa Postal 251, Maputo
Telefone + 258 (21) 3356100 ou (21) 356135, Cell: 82300969, Fax + 21356182

E-mail: promaputo@tvcabo.co.mz/promaputo@cmmaputo.gov.mz

CONCURSO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO

Campanha de Rádio

A Cowork Lab pretende contratar para o seu 
projecto de Incubação e Aceleração de Micro, 
Pequenas e Médias Empresas DJAMPA, um 
fornecedor para a produção de campanha de 
rádio a nível nacional com alcance à zonas 
rurais.

Os interessados poderão obter mais 
informações e examinar os documentos 
do concurso no Cowork 7 localizado na Av. 
Marginal de 9149A, Triunfo – Maputo, ou 
entrar em contacto pelo email 

vanda.macamo@coworklab.net 

O prazo limite de envio de candidaturas é 19 
de Agosto de 2022.

6335

6335

CONCURSO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO

Desenvolvimento de Cursos

A Cowork Lab pretende contratar para o 
seu projecto de Incubação e Aceleração de 
Micro, Pequenas e Médias Empresas DJAM-
PA, um fornecedor para a produção de con-
teúdos e construção pedagógica de 5 cursos 
sobre tecnologia para integrar a sua plata-
forma de e-learning. 

Os interessados poderão obter mais 
informações e examinar os documentos 
do concurso no Cowork 7 localizado na Av. 
Marginal de 9149A, Triunfo – Maputo, ou 
entrar em contacto pelo email 

vanda.macamo@coworklab.net

O prazo limite de envio de candidaturas é 
19 de Agosto de 2022.

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ISABEL ELIAS MAVIA

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia treze de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas três e quatro, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e dois “B”, da Terceira Conservatória do Registo 
Civil com Funções Notariais, perante mim, EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Isabel Elias 
Mavia, de setenta e dois anos de idade, natural de Chidenguele, no estado que era de solteira, com última residência habitual 
no Bairro de Bagamoyo, filha de Elias Mavia e de Rosita Nhembo, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: Sandra Augusto Sambo e Custódio 
Augusto Sambo, solteiros, maiores, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer a esta 
sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos treze de Julho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível) 6384

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM MOÇAMBIQUE

(MozSkills - P167054 / Doação N.º D716-MZ)

ANÚNCIO PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS DE FINANCIAMENTO
PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS – 3ª CHAMADA

Elegibilidade: Instituições de Educação Profissional (IEP) Públicas e Privadas e Acreditadas pela ANEP
O Governo de Moçambique em parceria com a Associação Internacional para o Desenvolvimento 
(IDA) disponibiliza às instituições de educação profissional, públicas e privadas interessadas, fundos 
para a preparação de jovens  para o seu acesso ao mercado de emprego. Enquadrados no Projecto 
de Melhoramento de Desenvolvimento de Competências em Moçambique – MozSkills, cujo 
objectivo é aumentar o acesso a uma educação de qualidade ao nível do ensino técnico profissional e 
do ensino superior, em áreas prioritárias definidas pelo Governo. Os fundos são providenciados numa 
base competitiva às instituições públicas ou privadas que promovem actividade formativa articulada 
com a estratégia de educação profissional, em resposta à demanda do mercado de trabalho.

Esta 3ª chamada de propostas de projectos, tem como base o Regulamento do Fundo Nacional 
de Educação Profissional, aprovado pelo Decreto n.º 31/2007, de 17 de Julho e visa alcançar os 
seguintes objectivos: 

• Promover a melhoria da qualidade dos graduados da Educação Profissional, através do 
financiamento de estágios formativos e pré-profissionais;

• Expandir as oportunidades de acesso à Educação Profissional às comunidades locais e agentes 
do sector informal, sobretudo jovens e mulheres não cobertos pelo sistema de formação formal.

Assim, são convidadas todas as instituições de educação profissional públicas ou privadas interessadas 
a apresentarem candidaturas ao financiamento disponível, através da submissão de propostas de 
projectos, devidamente fundamentados, tendo como referencial o Formulário de Apresentação do 
projecto de Financiamento (Modelo A1-F). O financiamento, cujo valor máximo é de 3.500.000,00MT 
(três milhões e quinhentos mil meticais), será atribuído numa base competitiva, após a avaliação 
da viabilidade dos projectos propostos.

Constituem critérios-chave de elegibilidade ao financiamento, os seguintes:
•	 Ser uma instituição de educação profissional licenciada ao abrigo do Decreto n.º 28/2017, de 

11 de Julho, que regula o licenciamento de instituições de educação profissional e, acreditada 
pela ANEP, para ministrar qualificações e ou módulos do Catálogo Nacional de Qualificações 
Profissionais;

•	 Propor ofertas formativas de curta duração (até 6 meses) para as quais a instituição proponente 
está acreditada, com impacto no aumento dos níveis de empregabilidade dos benificiários ou 
na criação de auto-emprego e geração de renda para jovens e mulheres.

São encorajadas propostas conjuntas de instituições de educação profissional (públicas 
e privadas) com o sector produtivo, bem como com as organizações da sociedade civil, 
optimizando deste modo a relação entre a formação e o mercado de trabalho.

As candidaturas deverão dar entrada nos endereços electrónico e postal abaixo indicados, entre os 
dias 19 de Julho e 2 de Setembro de 2022, sendo que a recepção de projectos encerra às 15.30 
horas. 

Email: direccao.geral@anep.gov.mz
Endereço: Autoridade Nacional de Educação Profissional – ANEP 

Av. Mao Tsé Tung, nº 72, esquina com Av. Armando Tivane, C.P. n.º 4063, Maputo – Moçambique 
Tel.: 21 484030/7 - Cel: 82 3209730 / 82 3043568 / 84 3899397

Para permitir que as instituições interessadas tenham oportunidade de esclarecer todas as dúvidas 
sobre a natureza dos projectos financiáveis, bem como outras questões técnicas de interesse para o 
melhor alinhamento das propostas com os objectivos definidos, o FNEP convida os interessados a 
manifestarem interesse em concorrer, enviando um email para o endereço electrónico acima indicado, 
até ao dia 2 de Agosto de 2022, a fim de que se possa providenciar, em tempo útil, a assistência 
técnica adequada para que as instituições proponentes apresentem propostas competitivas. 

A manifestação de interesse deverá conter as seguintes informações:

•	 Nome da instituição e seus endereços telefónico, postal e electrónico;
•	 Nome do representante oficial da instituição e seus endereços telefónico, postal e electrónico;
•	 Objecto da proposta em vista e beneficiários;
•	 Local de implementação e prazos

Para a formulação das propostas de candidatura, recomenda-se às instituições elegíveis a consulta ao 
Manual de Procedimentos do FNEP e, de modo particular, ao formato de elaboração das propostas de 
projectos, disponível no portal da ANEP: www.anep.gov.mz

Para o esclarecimento de dúvidas ou informação adicional, os interessados poderão contactar a ANEP 
pelas seguintes vias: E-mail: info@anep.gov.mz. Telf. 21484030 ou Cel. 82 3209730 / 843899397.

O Director

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

E-mail: info@anep.gov.mz; Web: www.anep.gov.mz 6336

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de 
trinta dias, citando o executado TIAGO SILVESTRE TIVANE, com último 
endereço conhecido no Bairro Patrice Lumumba, quarteirão nº 29, casa nº 
29, casa nº 79, província de Maputo, ora em parte incerta, para, no prazo de 
dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao exequente BCI - BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 929 797, 92MT 
(novecentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e sete meticais e 
noventa e dois centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária 
nº 342/20-A, que por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no 
mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do 
mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 
811º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, nos termos do artº. 836º, nº 1, al. a) do CPC, prosseguindo 
a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da 
petição inicial, que se encontra à disposição do executado no Cartório desta 
Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos vinte e sete de Junho de dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão

Rosalina Adelaide Orombo
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Moila Ornélia Chong Chelene

6266
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Concurso Objecto do Concurso

Data, Hora 
e Local de 

Concentração 
para visita

Alvará

Data, Hora 
e Local de 

abertura do 
concurso

Garantia 
Provisória

Concurso 
Limitado nº 
12/0110/
CL/01/22 

Fornecimento de material 
de ferragem: Lote 1 – 

Material eléctrico; Lote 2 
– Material de Canalização; e 
Lote 3 – Material Eléctrico  

N/A
Compatível 

ao objecto de 
Contratação

    Dia: 3/8/2022
Entrega: 

10.00 horas
Abertura: 

10.15 horas

N/A

Concurso 
Limitado nº 
12/0110/
CL/02/22 

Manutenção do grupo 
gerador no edifício-sede, 
Prédio UTA e Residência 

Protocolar  

Dia: 22/7/2022
9.30 horas

Edifício-sede do 
CMM

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

Dia: 3/8/2022
Entrega: 

12.00 horas
Abertura: 

12.15 horas

N/A

Concurso 
Limitado nº 
12/0110/
CL/03/22 

Manutenção de ar-
condicionados no Edifício–

sede do CMM  

Dia: 22/7/2022
12.30 horas

Edifício-sede do 
CMM

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

Dia: 3/8/2022
Entrega: 

14.00 horas
Abertura: 

10.15 horas

N/A

Concurso 
Limitado nº 
12/0110/
CL/04/22 

Aquisição de peças para 
viaturas

N/A
Compatível 

ao objecto de 
Contratação

Dia: 4/8/2022
Entrega: 

10.00 horas
Abertura: 
10.15horas

N/A

Concurso 
Limitado nº 
12/0110/
CL/05/22 

Fornecimento de material 
de escritório para 

Gabinete do Presidente, 
Secretariado do Conselho 

Municipal, Inspecção 
Municipal, Gabinete de 
Comunicação, Gabinete 

do Provedor do Munícipe, 
Gabinete Jurídico, Direcção 

Municipal de Sistema de 
Informação    

N/A
Compatível 

ao objecto de 
Contratação

Dia: 4/8/2022
Entrega: 

12.00 horas
Abertura:

 10.15 horas

N/A

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO DA PROVĺNCIA DA ZAMBÉZIA 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS 
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. A Direcção Provincial do Plano e Finanças da Zambézia convida empresas interessadas 

a apresentarem propostas, em cartas fechadas, a partir do dia 15/7/2022, para 
fornecimento de bens, conforme o quadro abaixo:

Modalidade de 
Contratação

Designação ou 
Objecto

Valor 
Garantia 

Provisória

Última data e hora 
de entrega das 

propostas

Data/hora de 
abertura das 

propostas

Concurso Limitado 
27E003241/CL/Nº 

0003/2022 

Fornecimento de 
combustíveis e 

lubrificantes
Não é 

requerida
   29/7/2022 
10.00 horas 

29/7/2022 
10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos 
do concurso (cadernos de encargo) ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 
500,00MT (quinhentos meticais) no endereço indicado no número 6 deste anúncio. 

3.  O valor deve ser depositado na conta número 21211688510001 da Direcção Provincial 
do Plano e Finanças da Zambézia – Banco Comercial e de Investimentos (BCI);

4.  O período de validade das propostas será de 90 dias;

5.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até à data e hora acima 
mencionadas, sendo que a abertura está prevista para o mesmo dia em sessão pública.

6.  Endereço: 

 Direcção Provincial do Plano e Finanças da Zambézia 
Av. Josina Machel, n.º 653, Edifício do Governo Provincial, 1° andar – cidade de Quelimane

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. 

O Director Provincial

1396332

6341

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 11

ANÚNCIO DE CONCURSOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

O SENHOR DOUTOR ANTÓNIO MÁRIO ROMÃO CHARLES,                         
JUIZ DE DIREITO DESTA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL 

JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA
Faz saber que neste Tribunal e no Cartório da Secção Comercial 
correm seus termos uns Autos de Execução Ordinária (Para 
Pagamento da Quantia Certa) registados sob o número três 
barra Secção Comercial barra dois mil e vinte e dois, em que 
é exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA e executados: TATOS BOTÃO EMPREENDIMENTOS E 
INVESTIMENTOS, LIMITADA, FELISBERTO SÁBADO BOTÃO 
e ADELINA LOICE FUMO BOTÃO, respectivamente, nos quais 
por este meio são citados os credores desconhecidos e demais 
entidades indicadas no artigo 864º do CPC, para, no prazo de 20 
dias, deduzirem reclamações dos seus créditos.
Para constar se passou o presente anúncio e mais dois de igual 
teor que serão publicados em duas edições seguidas no jornal com 
maior circulação no país.

Beira, aos onze de Julho de dois mil e vinte e dois

O juiz de Direito
Dr. António Mário Romão Charles

A Escrivã de Direito
Rita da Conceição Guerra Jasse

Av. Josina Machel, n.º 653                                                                                  Edifício do Governo Provincial
1.º Andar                                                                                                           Cidade de Quelimane                                              

Concurso 
Limitado  

12/0147/
CL06/22

Fornecimento de 
toner para Gabinete de 

Comunicação
N/A

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

Dia: 4/8/2022
Entrega: 

14.00 horas
Abertura: 

14.15 horas

N/A

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os 
documentos do concurso no endereço indicado no n° 5, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, 
a partir do dia 19/7/2022.

3. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento 
de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por 
meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta  em Meticais 
NIB: 000105610000000243263, no BANCO MILLENNIUM BIM, e posterior levantamento do 
respectivo recibo na Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas 
e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

_________________________

Conselho Municipal de Maputo
Secretariado do Conselho Municipal – UGEA 11

2.º Andar, ao lado da Sala de Formação
Av. Ho Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Moçambique
Email: scmugea@gmail.com

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas 
empresas nacionais elegíveis, interessadas e que 

reúnem requisitos de elegibilidade e tributos 

autárquicos regularizados, a apresentarem 
propostas seladas para os concursos constantes 

do quadro abaixo:

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA 
1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MUSTAFÁ KAZEMBE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de sete de Julho de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sessenta e dois a sessenta e três, do 
livro de notas para escrituras diversas número 165-D, deste Primeiro Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de MUSTAFÁ KAZEMBE, casado 
que era, sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Anissa Bano 
Mahomed Khan, natural de Maputo, filho de Kazembe Bacar e de Amina 
Daúde, falecido no dia vinte e nove de Dezembro de dois mil e vinte e um, no 
Instituto do Coração, em Maputo, com última residência habitual no Bairro da 
Matola-Gare, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição 
da sua última vontade e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens móveis e imóveis, sua esposa Anissa Bano Mahomed Khan, 
ora viúva e seu filho Azmir Mustafá Kazembe, menor, natural de Xai-Xai, 
residentes na Matola.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido 
MUSTAFÁ KAZEMBE.

Está Conforme
Maputo, aos 18 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível) 6194

239

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JAIME SINHORO CHACUANJARA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Julho de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas oito a folhas nove verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número trinta e um, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo 
da Notária em exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA MANHIQUE 
MACUÁCUA, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
JAIME SINHORO CHACUANJARA, de então cinquenta e quatro anos de idade, no 
estado de solteiro, residente à data da morte no Bairro de Infulene-sede, cidade 
da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus 
filhos: Ivan Bruno Chacuanjara, casado com Glória Neide Eduardo Manhiça, 
natural de Maputo, D’angela Florippes Jaime Chacuanjara, solteira, maior, 
natural de Monapo e Elisandra Jaime Chacuanjara, menor, natural da Matola e 
todos residentes na cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias 
em nome do falecido.

Está Conforme
Matola, aos 12 de Julho de 2022

A Notária 
(Ilegível) 6381

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 
REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
58A0003051/SPS/Nº05/CoAg NPHI CARS ACT2/UGEA/2022 

CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR DO BOLETIM DE SAÚDE PÚBLICA 
 (Selecção de Pessoa Singular)

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende aplicar uma parte dos fundos do CDC, através do projecto 
CDC-NPHI CARS ACT 2, em pagamentos elegíveis de uma consultoria para a Edição do Boletim de Saúde 
Pública, denominado ECHOS.

2. Os serviços compreendem, mas não se limitam a: 
•	 Harmonizar todos os instrumentos orientadores para a publicação de artigos na ECHOS;
•	 Desenhar um plano de publicação da ECHOS;
•	 Garantir a produção e publicação da ECHOS, segundo a periodicidade exigida;
•	 Avaliar os manuscritos, identificar revisores e garantir as correspondências entre autores e revisores, 

sempre que aplicável;
•	 Identificar potenciais autores e trabalhos para efeitos de publicação;
•	 Estabelecer uma equipa editorial;
•	 Treinar a equipa do Departamento de Comunicação na Planificação, Edição e revisão de artigos 

científicos.

Local de trabalho: Instituto Nacional de Saúde 

Duração prevista: 6 (Seis) meses 

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

4. Qualificações do Consultor:
Para o preenchimento desta posição são exigidos, dentre outros, os seguintes requisitos mínimos:

•	 Licenciado ou Mestrado em Medicina, Ciências Biomédicas ou equivalente em uma área de ciências 
médicas ou biológicas;

•	 Certificação em um Programa de treinamento em epidemiologia de campo;
•	 Pelo menos 5 anos de experiência profissional em medicina ou saúde pública; 
•	 Pelo menos duas publicações científicas na área de saúde pública revisadas por pares;Experiência de 

mais de 5 anos na produção e publicação de revista ou boletins.

5. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa, com a indicação clara 
da posição em formato físico, acompanhada do CV e Certificados de habilitações literárias, no endereço 
abaixo indicado até ao dia 3 de Agosto de 2022, às 15.00 horas locais.

Instituto Nacional de Saúde 
Estrada Nacional nº1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene 

Maputo – Moçambique 

6. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos indicados no Capítulo IV do Regulamento 
de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado 
aprovado pelo Dec. 05/2016, de 8 de Março. 

7. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência detalhados no 
endereço indicado no ponto 2, durante as horas normais de expediente.

8. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou entregues fora do 
prazo indicado.

A Autoridade Competente

6346 6346

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 
REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
58A0003051/SPS/Nº03/CoAg NPHI CARS ACT2/UGEA/2022 

CONTRATAÇÃO DE UM WEB DESIGN DA ECHOS
 (Selecção de Pessoa Singular)

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende aplicar uma parte dos fundos do CDC, através do projecto 
CDC-NPHI CARS ACT 2, em pagamentos elegíveis de uma consultoria de um Web Design da ECHOS.

2. Os serviços compreendem, mas não se limitam a: 
•	 Conceber a Nota Conceptual (mockups) do desenho da página Web e do Aplicativo móvel híbrido 

da ECHOS;
•	 Desenvolver a página Web e do Aplicativo móvel híbrido da ECHOS de modo que seja eficiente, 

responsivo e dinâmico, que ofereça comodidade, segurança, estabilidade e funcionalidade, 
obedecendo os padrões internacionais de Boletins de Saúde Pública;

•	 Treinar a equipe técnica do Departamento de Comunicação e da Unidade de gestão de Dados do 
INS na Formação, Gestão e Manutenção da página Web e do Aplicativo móvel híbrido;

•	 Conceber e desenvolver os produtos de software e soluções tecnológicas de acordo com a 
identidade visual do Instituto Nacional de Saúde, seguindo os padrões do National Public Health 
Institute (NPHI).

Local de trabalho: Instituto Nacional de Saúde 

Duração prevista: 6 (Seis) meses 

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

4. Qualificações do Consultor:

Para o preenchimento desta posição são exigidos, dentre outros, os seguintes requisitos mínimos:
• Ter concluído curso técnico médio ou superior em Ciências da Computação ou áreas afins; 
• Experiência profissional comprovada de mais de 5 anos;
• Proficiência em linguagens de desenvolvimento PHP-Laravel, Javascript: Vue JS, React, Quasar 

Framework e outras tecnologias de desenvolvimento web e híbrido;
• Domínio de desenvolvimento baseado no CMS Wordpress;
• Conhecimento sobre Sistemas de Controlo de Versões (Git, GitHub e/ou GitLab) e gestão de bases 

de dados SQL e NoSQL.

Instituto Nacional de Saúde 
Estrada Nacional nº1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene 

Maputo – Moçambique 

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos indicados no Capítulo IV do 
Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado aprovado pelo Dec. 05/2016, de 8 de Março. 

6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência detalhados 
no endereço indicado no ponto 2, durante as horas normais do expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou entregues fora 
do prazo indicado.

A Autoridade Competente

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
(Aditamento)

Concurso 47C000941/CP/Nº 02/OA/ANE,IP – CD/321/2022
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NO TROÇO DE ESTRADA R698, MONTEPUEZ - MUEDA 

1. O Governo de Moçambique pretende executar obras financiadas pela USAID para a construção de pontes e aquedutos no troço de estrada R698 , Montepuez – Mueda, na Província 
de Cabo Delgado de acordo com a tabela abaixo, cujo concurso público será conduzido através dos procedimentos do GOM, tendo em conta o regulamento aprovado pelo Decreto Nº 

5/2016, de 8 de Março, que regula a contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O concurso Público é aberto a todas 
as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis possuidoras de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas Categorias III.

2. A Administração Nacional de Estradas, através da Delegação Provincial de Cabo Delgado, solicita propostas seladas, devidamente identificadas (Remetente, Destinatário e o tipo de 
intervenção) para os trabalhos de construção de obra de arte no troço de estrada R698, Montepuez – Mueda, por um período de 12 meses dos seguintes troços:

No de 
Lote

Estrada R698
Ext (Km)

Garantia 
provisória

(Mt)

Duração 
(Meses)Início Fim alvará

1 Montepuez Nairoto 6ª classe ou superior 50,0 150.000,00 12
2 Nairoto Chapa 6ª classe ou superior 119,0 125.000,00 12
3 Chapa Mueda 5ª classe ou superior 27,0 50.000,00 12

Os documentos de Concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 18 de Julho de 2022,  mediante pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.000,00 MT através do 
depósito na conta 12060108 do Milllenium bim, no seguinte endereço:

ANE - Delegação Provincial de Cabo Delgado 
Wimbe Expansão, nº 1654, Pemba
Telefone:   823035337
Fax:       272-21194
Cabo Delgado - Moçambique

3. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do mesmo endereço. Os concorrentes deverão ter presente que a ANE,IP – Delegação Provincial de Cabo 
Delgado não se responsabiliza pelo envio, por qualquer meio, dos documentos aos concorrentes.

A visita  aos locais das obras realizar-se-á  no dia  22 de Julho de 2022, devendo os concorrentes se concentrarem às 7.00 horas nos  SDPI de Montepuez.
4. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data da abertura.  As Garantias Provisórias em numerário devem ser depósitadas na conta 12060108 do 

Milllenium BIM, com descritivo do lote a concorrer, no valor de acordo com a tabela acima indicada por troço, devendo ser dirigida a ANE - Delegação Provincial de Cabo Delgado.
5. As propostas deverão ser entregues na ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado no endereço acima indicado até as 9.45 horas, do dia 9 de Agosto de 2022, e as propostas 

serão abertas as 10.00 horas do mesmo dia na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.
6. O acto do anúncio de posicionamento dos concorrentes será realizada na sala de reunião da ANE,IP – Delegação Provincial de Cabo Delgado às 11. 00 horas, do dia 22 de Agosto 

de 2022 na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.

Julho  de  2022

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE

SECRETARIADO TÉCNICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Cancelamento de Concurso
Concurso Público N.º 05F000361/CP/0001/2022 para Forneciomento de uma Viatura para APT

De acordo com  nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março comunica-se que o concurso acima foi cancelado, em virtude dos concorrentes 
apresentarem propostas finaceiras acima do valor limite estimado orçado e objecto da contratação não compatível com as especificações 
técnicas descritas na IAC.

  Tete, aos 4 de Julho de 2022

O Director

Joaquim Raimo Conselho
(Inst. Téc. Pedagógico  N1) 81

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

SERVIÇO PROVINCIAL DO AMBIENTE

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Repartição de Aquisições 

Anúncio do Concurso  
O Serviço Provincial de Ambiente convida empresas interessadas, a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo mencionado: 

№ do Concurso Objecto Modalidade
Prazo de Entrega das 

Propostas
Data/hora da Visita do 

Local
Data/hora de Abertura das 

Propostas

N.º 11/33C000741/CL/2022
Reabilitação das instalações do 
Serviço Provincial do Ambiente 

Concurso 

Limitado

2/8/2022

9.00 horas

26/7/2022

9.00 horas

2/8/2022

9.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concursos ou levantá-los na UGEA do Serviço Provincial do Ambiente, pela importância não 

reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) por cada conjunto e que a mesma deve ser depositada na conta número 500114250 BIM- Receita do Serviço Provincial do Ambiente 

de Cabo Delgado. Informar ainda que a visita do local será efectuada no dia 26 de Julho pelas 9.00 horas. 

As propostas serão abertas em sessão pública, na Sala do Serviço Provincial do Ambiente, sita na Rua Marginal, em frente à Praça Samora Machel, Cidade de Pemba.

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. 

Pemba, aos 18 de Julho de 2022 

A Entidade Contratante
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES – DEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Público/47A003041/CP/17/2022                                      
Prestação de Serviços de Agência de Viagens

Nos termos do artigo 64, nº 2 do Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o 

objecto do concurso acima foi adjudicado ao concorrente 

ALLWORLD TRAVEL, LDA, pelo total da estimativa de 

12.000.000,00MT (incluindo IVA).

Maputo, aos 19 de Julho de 2022
6339

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal 

Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
trinta dias, citando a executada EDITE ISABEL 
CHADREQUE JOÃO ZULO, com último domicílio 

conhecido, no Bairro de Magoanine “B”, quarteirão 

nº 1, casa nº 22, nesta cidade de Maputo, ora, em 

parte incerta, para, no prazo de dez dias, que 

começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo 
a contar da data da segunda e última publicação 

deste anúncio no jornal, pagar ao exequente 

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA, a quantia de 988 448,82MT (novecentos 
e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta 
e oito meticais e oitenta e dois centavos), 

em dívida nos Autos de Execução Ordinária 
nº 60/22-W, que por esta Secção lhe move o 

referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear 

à penhora bens suficientes para pagamento 
da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a 

oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e 

seguintes do Código do Processo Civil, sob pena 

de, não o fazendo, se devolver esse direito ao 

exequente, prosseguindo a execução seus termos, 

conforme tudo melhor consta do duplicado da 

petição inicial, que se encontra no Cartório desta 

Secção à sua disposição, onde poderá levantar 

dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 4 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
6333
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE

SECRETARIADO TÉCNICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Adjudicação de Concursos 
De acordo com  nº 1 do artigo 63, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

N° da 
ordem 

Nome do Concorrente Nº do Concurso Objecto de Concurso Valor Adjudicado 
 com IVA Incluso 

1 THE NEW MILLANO GROUP, LDA 
Concurso Limitado nº 

05F000361/CL/0001/2022
Forneciomento de material de higiene e limpeza para APT 309,100.00MT

2 MOTORCARE SERVICES, LDA
Concurso Limitado nº 

05F000361/CL/0002/2022
Serviços de manutenção e reparação de viaturas da APT 494,985.75MT

3 THE NEW MILLANO GROUP, LDA
Concurso Limitado nº 

05F000361/CL/0003/2022
Fornecimento de material informático para APT 588,500.00MT

5 MITETE COMERCIAL, LDA 
Concurso por Cotações nº 

05F000361/CC/0001/2022
Fornecimento de genéros alimentícios para APT 259,410.00MT

6
ELECTRO VERA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA 
Concurso por Cotações nº 

05F000361/CC/0003/2022
Manutenção e reparação de equipamento informático 

e sistema de frio da APT
199,893.54MT

 Tete, aos 4 de Julho de 2022

O Director
Joaquim Raimo Conselho
(Inst. Téc. Pedagógico N1) 81

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade 

e atributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas seladas para os concursos constante do quadro abaixo:

Concurso Objecto do Concurso

Data, Hora e Local de 

Concentração para 

visita

Alvará
Data, Hora e Local de 

abertura do concurso

Garantia 

Provisória

Concurso Limitado

OM – 11/CMM/VCT/01030/

CL/22

Fornecimento de 
material de consumo 

para escritório

N/A

Compatível 

ao objecto de 

Contratação

Dia: 2/8/2022

Entrega: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas

N/A

Concurso Limitado

OM – 12/CMM/VCT/01030/

CL/22

Fornecimento de 

material de consumo 

informático

N/A

Compatível 

ao objecto de 

Contratação

Dia: 2/8/2022

Entrega: 11.00 horas

Abertura: 11.15 horas

N/A

Concurso Limitado

OM – 13/CMM/VCT/01030/

CL/22

Fornecimento de 

material de higiene e 

limpeza

N/A

Compatível 

ao objecto de 

Contratação

Dia: 2/8/2022

Entrega: 14.00 horas

Abertura: 14.15 horas

N/A

Concurso Limitado

OM – 14/CMM/VCT/01030/

CL/22

Fornecimento de 

géneros alimentícios
N/A

Compatível 

ao objecto de 

Contratação

Dia: 2/8/2022

Entrega: 13.00 horas

Abertura: 13.15 horas

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para os Concursos Limitados.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,  consultar ou  adquirir os documentos dos concursos na Biblioteca Municipal, Praça da 

Independência, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 22/7/2022.

4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). 

O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), NIB: 000105610000000243263, no BANCO 

MILLENIUM BIM e levantamento de recibo e NUIT emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

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

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

Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Cultura e Turismo

Biblioteca Municipal

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

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

Caixa Postal 251, Maputo - Moçambique

Email: ugea7.vct.cmm@gmail.com

A UGEA
6349

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
Nos termos do n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se o cancelamento dos concursos abaixo, motivado pela ocorrência, após 
o anúncio de concurso, de eventos com impacto nas receitas da empresa, os quais ditaram a 
modificação do interesse público na contratação.

N.º do Concurso Objecto de Contratação
2/INM/RAQ/2022 Fornecimento de máquina de impressão a duas cores 

6/INM/RAQ/2022 Prestação de serviços de aplicação de tinta epoxy

8/INM/RAQ/2022
Prestação de serviços de fiscalização de obras de requalificação da rede eléctrica 

interna do edificio-sede da INM, EP
9/INM/RAQ/2022 Fornecimento de máquina CTP

16/INM/RAQ/2022
Prestação de serviços de execução do projecto de requalificação da rede eléctrica 

interna do edifício-sede da INM, EP

Maputo, Julho de 2022

A Autoridade Competente 

Rosimine Givá

(Administradora do PCFRH)

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE CONCURSOS DE PEQUENA DIMENSÃO/UGEA/2022     

1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Accão Social de Meconta convida pessoas singulares, micro e pequenas empresas 
interessadas e que reúnam requisitos de qualificação a apresentarem propostas fechadas para Fornecimento do objecto dos 
Concursos abaix o :

N.º Tipo de Concurso Objecto do Concurso

1 Concurso de Pequena Dimensão nº 01/WBPHCSP/UGEA/2022
Fornecimento de material para manutenção e reparação de 

bens móveis

2 Concurso de Pequena Dimensão nº 02/WBPHCSP/UGEA/2022 Fornecimento de material para consumo de escritório

3 Concurso de Pequena Dimensão nº 03/WBPHCSP/UGEA/2022 Fornecimento de material de limpeza e higiene

4 Concurso de Pequena Dimensão nº 04/WBPHCSP/UGEA/2022 Fornecimento de fardamento e calçado

5 Concurso de Pequena Dimensão nº 05/WBPHCSP/UGEA/2022
Fornecimento de material de consumo odontológico, 

hospitalar, laboratorial e químico

6 Concurso de Pequena Dimensão nº 06/WBPHCSP/UGEA/2022 Manutenção e reparação de veículos

7 Concurso de Pequena Dimensão nº 01/PROSAUDE/UGEA/2022 Fornecimento de material de limpeza e higiene 

Concurso de Pequena Dimensão nº 02/PROSAUDE/UGEA/2022 Manutenção e reparação de veículos

8 Concurso de Pequena Dimensão nº 03/PROSAUDE/UGEA/2022 Manutenção e reparação de bens móveis

2.  Estão dispensados os documentos de qualificação jurídica, económico-financeira, e parte da regularidade fiscal, podendo 
apresentar Certidão de Quitação ou comprovativo de pagamento de IRPS.

3.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na UGEA do 
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Meconta, sita na Rua Principal da Vila de Meconta Sede.

4. O período de validade das propostas será de 90 dias.

5.  As propostas deverão ser entregues no endereço referido no n.º 3 até às 9.00 horas do dia 29/9/2021 e serão abertas em sessão 
pública, no mesmo endereço, às 9.15 horas.

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 nº 5/2016, de 8 de Março

Meconta, aos 15 de Julho de 2022

O Director Distrital de Saúde

Abílio Abuque Manuel

(Técnico Superior N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

58A0003051/SPS/Nº04/CoAg NPHI CARS ACT2/UGEA/2022 

CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO PARA MARKETING  
 (Selecção Pessoa Singular)

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) pretende aplicar uma parte dos fundos do CDC, através do projecto 
CDC-NPHI CARS ACT 2, em pagamentos elegíveis de um consultor de Comunicação e Marketing para 
a implementação de estratégias de comunicação.

2. Os serviços compreendem, mas, não se limitam a: 
•	 Desenvolver uma estratégia de Comunicação e Marketing para a ECHOS; 
•	 Apoiar na implementação de estratégias de Comunicação e Marketing dos vários produtos do INS;
•	 Criar logotipo do ECHOS com especificações de fonte e cor, seguindo os padrões e termos de 

identidade visual do INS;
•	 Criar modelos para uso em campanhas de marketing por e-mail (mailchimp) da equipa e a página 

web do PHB;
•	 Conceber e gerir base de dados (mailing list) para distribuição;
•	 Treinar a equipa e o editor de desktop para usar o logotipo do ECHOS de forma adequada em 

e-mail, boletins informativos e na página web;
•	 Apoiar na implementação de estratégias de Comunicação e Marketing dos vários produtos do INS
•	 Promover o Boletim nas Instituições do Ensino e Pesquisa ligada à Saúde, bem como nos diversos 

actores de saúde.

Local de trabalho: Instituto Nacional de Saúde 

Duração prevista: 6 (seis) meses 

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

4. Qualificações do Consultor: 

Para o preenchimento desta posição são exigidos, dentre outros, os seguintes requisitos mínimos:
•	 Mestrado ou Licenciatura em Marketing, Publicidade, Comunicação ou áreas afins;
•	 Experiência de pelo menos 5 anos em Marketing ou Comunicação Organizacional, assim como 

na produção e publicação de revistas ou boletins;
•	 Experiência demonstrada de conhecimentos profundos das técnicas de Marketing, através da 

apresentação de portfólios com produtos similares; 
•	 Facilidade de uso dos media sociais (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube e 

Mailchimp).

5. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa com a indicação 
clara da posição em formato físico, acompanhada do CV, e Certificados de habilitações no endereço 
abaixo indicado até ao dia 3 de Agosto de 2022, às 15.00 horas locais.

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

Maputo – Moçambique 

6. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos indicados no Capítulo IV 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. 

7. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência detalhados 
no endereço indicado no ponto 2, durante as horas normais de expediente.

8. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou 
entregues fora do prazo indicado.

A Autoridade Competente

6344
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção do 
Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de 
30 (trinta) dias, citando a 
executada Caetana Tomás 
Meque, com última residência 
conhecida no Bairro da Coop, 
Rua Dr. Jaime Ribeiro, nº 2, 
nesta cidade, ora em parte 
incerta, é esta citada, para, no 
prazo de 10 (dez) dias, que 
começa a correr depois de 
findo o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última 
publicação deste anúncio no 
jornal, pagar ao exequente 
BCI - Banco Comercial 
e de Investimentos, 
SA,  a  quantia de 15  848 
673,32MT (quinze milhões, 
oitocentos e quarenta e oito 
mil, seiscentos e setenta 
e três meticais e trinta e 
dois centavos), em dívida 
nos Autos de Execução 
Ordinária nº 82/2021-
I, que por esta Secção lhe 
move o referido exequente 
ou, no mesmo prazo, nomear 
à penhora bens suficientes 
para pagamento e do mais 
que acrescer ou deduzir a 
oposição que tiver, nos termos 
dos artigos 811º, nº 1 e 812º, 
ambos do Código do Processo 
Civil, sob pena de, não o 
fazendo, se devolver o direito 
ao exequente, prosseguindo 
a execução seus ulteriores, 
conforme tudo melhor 
consta da petição inicial, 
cujo duplicado se encontra 
à disposição nesta Secção, 
onde poderá solicitá-lo em 
qualquer dia útil dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 23 de Junho de 
2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
6305

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

6352

Torna-se público que pela Décima Terceira 
Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos fazendo saber 
que no dia 28 de Julho de 2022, pelas 10.30 
horas, na Sala de Sessões desta Secção, será 

realizada a abertura de propostas em carta 
fechada, em segunda praça, pelo preço mínimo 
a dos constantes nas verbas abaixo indicadas, 
para a venda judicial dos bens penhorados, 
nos Autos de Execução Ordinária nº 

40/2020-B, movidos pela exequente Épsilson 
Investimentos, SA, contra a executada IDM - 
Despachante Aduaneiro Serviço, Lda, com 
sede na Av. 25 de Setembro, nº 1676, com a 
seguinte designação:

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

     

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF – Microcrédito    I    MOZSHAQ – Consultoria e Serviços   |  CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA 
Conselho Municipal da Cidade de Vilanculos  |   Conselho Municipal da Vila da Massinga  |  IGEPE

PADRINHOS DO PROJECTO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos

24

A VOZ DO CIDADÃO

DOIS milhões e trezentos e sessenta e cinco 
mil meticais foram desviados dos cofres 
do Estado no primeiro semestre do ano em 
curso na província de Inhambane, contra 
trezentos e trinta e oito mil em igual período 
do ano anterior.

O director do Gabinete Provincial de 
Combate à Corrupção (GPCC) de Inhamba-
ne, Sinai Lonzo, disse, nas celebrações do Dia 
Africano de Combate à Corrupção, assinala-
do a 11 de Julho, terem sido instaurados 44 
processos contra 31 de igual período do ano 
passado, 29 dos quais findaram. 

Dos processos instaurados, 18 foram re-
metidos aos tribunais, envolvendo, maiori-
tariamente, servidores públicos.

Deste valor, o CPCC recuperou 66.704 
meticais e instaurou duas acções de respon-

sabilidade civil relacionadas com o desvio ou 
má gestão de fundos públicos.

Para Sinai Lonzo, o desempenho proces-
sual situa-se em 65,9 por cento, contra 64,5 
do ano passado, uma evolução de 1,4 por 
cento.

Para marcar o dia, o GPCC proferiu pa-
lestras para os funcionários do Estado afec-
tos aos gabinetes da secretária de Estado e 
do governador provincial, visando reflectir 
sobre a falta de transparência na forma como 
são geridos os recursos públicos, sobretudo 
destinados à prevenção e tratamento da Co-
vid-19, assim como sobre promoção da inte-
gridade e respeito de bens públicos.

Durante o período em referência, foram 
realizados debates radiofónicos, sensibiliza-
dos automobilistas para a necessidade de se 

absterem da corrupção e outros actos ilícitos.
Foram realizadas, igualmente, 24 

capacitações para 590 membros dos núcleos 
de combate à corrupção nas escolas, 
inspectores internos do Conselho Executivo 
Provincial, pontos focais das instituições de 
nível provincial e distrital, comissões de ética 
pública e usuários de e-SISTAFE e UGEA.

Lonzo deu a conhecer que, desde a eclo-
são da Covid-19, o GPCC não registou ne-
nhum processo de desvio ou má gestão de 
fundos destinados à prevenção e combate à 
pandemia.

Apelou a uma maior vigilância e denún-
cia dos actos de corrupção através das linhas 
verdes ou no GPCC, Procurador da Repúbli-
ca, Serviço Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC).

Mabote melhora 
vias de acesso 

Mabote ataca vias de acesso para melhorar mobilidade e facilitar acesso às zonas de produção

Preocupante precariedade 
das estradas em Inharrime

CIDADÃOS residentes na vila 
de Inharrime, em Inhambane, 
deploram a precaridade das 
vias de acesso e a degradação 
de outras infra-estruturas 
públicas que garantem 
os serviços básicos às 
comunidades locais.

Eugénio Guambe disse 
que as estradas, os edifícios 
púbicos e privados carecem de  
retoque, de modo a oferecer 
nova imagem à vila-sede, 
transmitindo confiança aos 
investidores que pretendam 
explorar os recursos 
naturais para dinamizar o 
desenvolvimento.

Indicou também que as 

estradas que dão acesso aos 
pólos turísticos do distrito 
se apresentam em péssimo 
estado, limitando, desta 
forma, que banhistas locais 
ou turistas nacionais e 
estrangeiros desfrutem desta 
riqueza.

A situação também limita 
a entrada de investidores 
para o sector do turismo, 
que receiam não ter visitas 
que justifiquem o esforço 
empreendido.

A mesma ideia foi 
defendida por Amostino 
Carlitos, que apontou que, 
apesar de alguns avanços, 
como é o caso da provisão 

de água e assistência aos 
agricultores, a melhoria das 
vias de acesso ainda constitui 
grande desafio para as 
autoridades.

Acrescentou que o 
desenvolvimento de qualquer 
distrito ou território depende, 
em primeiro lugar, das 
estradas, tendo em conta 
que garantem a mobilidade 
das pessoas assim como o 
escoamento dos produtos das 
zonas de produção para os 
centros de consumo.

Para Alberto Pacule, 
muitos produtos agrícolas se 
deterioram no campo devido à 
precaridade das vias de acesso, 

situação que deita abaixo os 
esforços dos camponeses na 
produção de comida.

“Vejo a fruta como 
tomate apodrecer devido a 
dificuldades de escoamento, 
situação que retrai muito os 
produtores”, disse.

Por seu turno, Alexandre 
Vilanculos defendeu que há 
tendência de evolução da vila 
de Inharrime, mas é preciso 
continuar a trabalhar para 
melhorar as vias de acesso e 
outras infra-estruturas vitais 
para a vida das pessoas como 
é o caso dos centros de saúde, 
escolas e abastecimento de 
água.

Eugénio Guambe Amostino Carlitos Alberto Pacule Alexandre Vilanculos

O 
GOVERNO do dis-
trito de Mabote, 
em Inhambane, 
está a investir na 
abertura e melho-

ria das vias de acesso para 
garantir a ligação entre a 
vila-sede e as zonas de pro-
dução de alimentos.

Por exemplo, decorrem 
neste momento trabalhos 
localizados de reabilitação 
da via que liga a vila-sede 
distrital e a localidade 
de Chitanga, de 34 
quilómetros, avaliados em 
cerca de dois milhões de 
meticais desembolsados 
pelo Fundo de Estradas. 

Deste valor, um milhão 
e novecentos mil meticais é 
destinado às obras e os res-
tantes 100 mil para custos 
administrativos.

De acordo com o admi-
nistrador de Mabote, Carlos 
Mussanhane, a intervenção 
enquadra-se nos esforços 
do Governo distrital visan-
do potenciar a localidade 
de Chitanga com vias de 
acesso melhoradas e  ga-
rantir maior mobilidade de 
pessoas e bens.

Mussanhane disse que 
a estrada vai permitir o es-
coamento dos excedentes 
dos camponeses e dinami-
zar o desenvolvimento do 
distrito. 

Assegurou que Mabote 
está à procura de parceiros 
para financiarem a cons-
trução de raiz da estrada 
Mapinhane-Pafúri, ava-
liada em 500 milhões de 
dólares (32 mil milhões de 
meticais).

Apontou estar previs-
ta, no quadro do Sustenta, 
uma linha de financiamen-
to para catapultar zonas 
produtivas, daí as negocia-
ções com o Ministério da 
Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural para viabilizar 
o melhoramento das estra-
das em Mabote.

Acrescentou que em 
breve terá início um pro-
grama do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD) 
para o qual o distrito sub-
meteu uma proposta de fi-
nanciamento para melho-
rar cerca de 20 quilómetros 
de estradas e abertura de 
novas vias.

Sobre a estrada Mabote-
-Zinave (PNZ), Mussanha-
ne afirmou tratar-se de um 
desafio permanente para 

o qual o distrito está a tra-
balhar com os gestores do 
parque, da Administração 
Nacional das Áreas de Con-
servação (ANAC) e Minis-
tério das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hí-
dricos para encontrar pos-
síveis soluções.

Disse acreditar que, com 
o início do repovoamento 
de rinocerontes no Parque 
Nacional do Zinave, 
haverá outra abordagem 
na procura de recursos 
financeiros necessários para 
a execução desta estrada, 
tendo em vista garantir 
melhor transitabilidade 
dos utentes e contribuir 
para o desenvolvimento 
do distrito, com atraccão 
de turistas nacionais e 
estrangeiros.

Fraca fiscalização compromete 
qualidade do pescado
A FRACA fiscalização, aliada à 
insuficiência de técnicos quali-
ficados, falta de embarcações de 
pesca e unidades de processa-
mento adequadas estão a com-
prometer a qualidade do pesca-
do processado na província de 
Inhambane. 

Esta situação põe em risco a 
saúde dos consumidores. É que, 
muitas vezes, o pescado é pro-
cessado sem respeitar os requisi-
tos exigidos, além da sua conser-
vação em condições impróprias 
para o consumo humano.  De 
acordo com a directora dos Ser-
viços Provinciais das Actividades 
Económicas de Inhambane, El-
vira Chirindza, na província são 
mais usados como métodos de 
conservação do pescado a con-
gelação, fumagem, salga e seca-
gem, com ou sem aditivos, o que 
requer a observância de cuidados 
para não perigar a saúde dos con-
sumidores. Mesmo sem avançar 
dados, Chirindza apontou o pro-
cessamento em residências e uso 
incorrecto de produtos químicos 
como aditivos como algumas 
práticas nocivas que comprome-
tem a qualidade do pescado e a 
segurança dos consumidores. 

A falta de ordenamento da 
pesca e da comercialização tam-
bém é indicada como outro fac-
tor que afecta a qualidade dos 
produtos pesqueiros.

Para reverter a situação, o 

Processamento de pescado ainda é feito em condições críticas
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Conselho dos Serviços de Repre-
sentação do Estado de Inhamba-
ne está a elaborar uma estratégia 
para maior controlo da qualida-
de e das condições sanitárias do 
pescado destinado ao mercado 
interno, desde o manuseamento 
à comercialização.

A estratégia visa identificar 
e mapear o grupo-alvo de toda a 
cadeia de valor, desde pescado-
res, processadores, comercian-
tes e transportadores.

Prevê, igualmente, o licen-
ciamento dos operadores de 
embarcações, que deverão ser 
treinados em boas práticas de 

manuseamento e de higiene.
As autoridades também de-

verão promover o uso do gelo 
através de pequenas unidades 
de fabrico nos locais de desem-
barque, inspecção dos locais de 
comercialização e colheita de 
amostras para análise laborato-
rial, certificação e devido con-
trolo na circulação nos postos 
rodoviário, além da maximiza-
ção da articulação com as de-
mais entidades que supervisio-
nam a actividade comercial.

Elvira Chirindza disse es-
perar, com esta estratégia, au-
mento do número de unidades 

produtivas e de comercializa-
ção de produtos pesqueiros no 
mercado nacional com licença 
sanitária das actuais 93 unidades 
registadas em 2021 para 852 da-
qui a quatro anos. A quantidade 
inspeccionada deverá passar 
das actuais 2931 para 5344 to-
neladas, enquanto as fiscali-
zações sanitárias deverão sair 
de 136, em 2021, para 360, em 
2025, permitindo reduzir o pro-
cessamento ilegal do pescado. 
A pesca artesanal na província 
desempenha um papel impor-
tante para garantir a proteína 
animal.

Trabalhadores informais 
chamados a aderir 
à segurança social

A DELEGADA provincial do 
Instituto Nacional de Seguran-
ça Social (INSS) de Inhambane, 
Rabia Abacar, apelou aos tra-
balhadores por conta própria 
(TPC) para aderirem ao sistema 
de modo a garantir o seu futuro 
e das suas famílias.

Falando no lançamento da 
primeira pedra para a constru-

ção do edifício da delegação 
provincial do INSS na cidade da 
Maxixe, Rabia Abacar assegurou 
que a instituição está sensibilizar 
os TPC para que adiram e canali-
zem as suas poupanças ao INSS.

 Orçado em pouco mais de 
160 milhões de meticais, o edi-
fício, a ser construído em 15 me-
ses, terá dois pisos, área coberta 

de cerca de mil metros quadra-
dos, escritórios, salas de confe-
rências, um reservatório elevado 
de água e gerador de emergên-
cia. 

Rabia Abacar disse que, nes-
te momento, a província conta 
com 120 mil beneficiários inscri-
tos, dos quais três mil pensionis-
tas, igual número de TPC e mais 

de sete mil empresas. Para este 
ano, a meta é registar acima de 
180 mil contribuintes.

Para flexibilizar o processo, 
o INSS assinou um memorando 
de entendimento com uma ope-
radora de telefonia móvel para 
permitir que os contribuintes 
canalizem os valores sem aban-
donar as suas actividades.

“Um dos grandes desafios 
enfrentados pelos TPC era o 
abandono das suas actividades 
para aturar longas filas nos ban-
cos para canalizar as suas pou-
panças ao INSS”, disse.

Para a secretária de Estado 
na província de Inhambane, Lu-
dmila Maguni, trata-se de um 
exercício de aproximação dos 
serviços públicos e facilitação da 
vida do povo.

Acrescentou que o em-
preendimento também vai 
comportar espaços para o arren-
damento, visando à sua rentabi-
lização.

Ainda este ano, está previs-
to o início das obras dos postos 
de atendimento de Inhassoro, 
Mabote e Govuro, assim como 
da  Delegação Distrital de Inhar-
rime.

Lançamento da primeira pedra para a construção do edifício do INSS

Desviados mais 
de dois milhões de meticais

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas re-
flexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os 
originais das cartas de opinião não 
devem ter mais de 150 palavras, 
podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se 
o direito de as condensar. Encora-
ja-se, sobretudo, aos jovens a par-
tilharem as suas reflexões sobre o 
dia-a-dia das suas comunidades, do 
país e do mundo, bastando enviar 
as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome 
completo, número do documento 
de identificação e contacto tele-
fónico. O “Notícias” reserva-se o 
direito de não publicar opiniões ou 
análises que choquem com a sua li-
nha editorial.
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Por onde anda 
o transporte público?

BERNARDO GUILHERME

SOU utente do transporte público e alegrei-me quando 
as autoridades governamentais anunciaram, no prin-
cípio deste ano, a alocação e depois a chegada de 80 
autocarros para a sua distribuição pelos municípios de 
Maputo e Matola.  

Este anúncio, tornado público através da impren-
sa, ocorreu numa altura em que os passageiros há mui-
to que clamam pela melhoria do serviço de transporte, 
uma vez que grande parte dos autocarros encontram-
-se inoperacionais.

Assim, os meses seguintes foram de espera, até 
que finalmente alguns autocarros começaram a circu-
lar pela região metropolitana de Maputo. E informa-
ções destas sempre são partilhadas entre passageiros, 
sendo este um local de actualização de notícias.

Porém, sendo utente do transporte público, os 
meus olhos e provavelmente dos demais ainda não 
conseguiram sentir esta presença de autocarros na via 
pública, uma vez que o problema de superlotação, es-
cassez, continuam. Apenas é possível ver algumas via-

turas que estão sob responsabilidade dos municípios a 
circular, de modo particular o de Maputo. Aliás, tudo 
indica que este lote foi destinado somente aos muni-
cípios.

Mas, a avaliar pelo sofrimento que temos, tanto a 
ida assim como à volta do local de trabalho, tudo indi-
ca que nem todos estão ao serviço do passageiro. Pode 
ser que esteja equivocado, mas pelo menos a hora que 
me faço à rua, poucas viaturas consigo ver.

O que se sabe é que estas viaturas foram alocadas 
para melhorar a forma como os cidadãos são trans-
portados. De salientar que, as autoridades municipais 
interditaram a circulação de viaturas de caixa aberta 
da zona periférica para o centro da cidade, podendo-o 
fazer fora deste espaço.

Todavia, os cidadãos continuam a ser os prejudi-
cados. O sofrimento continua. As lutas para conseguir 
espaço no interior da viatura ainda não cessaram, uma 
realidade que exige das autoridades uma nova aborda-
gem para minimizar o sofrimento.

Era suposto que após a tomada destas medidas 
pelas autoridades municipais todas as condições ti-

nham sido criadas, mas engana-se quem assim pensa. 
Os passageiros continuam a lutar por um espaço e os 
malfeitores aproveitam-se para fazer as suas incursões.

Os utentes do transporte público estão a sofrer. As 
distâncias continuam a ser longas para se fazer ao cen-
tro da cidade não só por conta do congestionamento 
que preferimos nos conformar com esta triste realida-
de, mas também devido à escassez.

E esta escassez faz com que as pessoas permane-
çam muito tempo na paragem a aguardar pelo trans-
porte. Ou seja, o passageiro deve fazer melhor gestão 
do tempo, desde a sua saída de casa, o tempo de per-
manência na paragem e o congestionamento. E, por 
último, o dinheiro a ser disponibilizado para efectuar 
ligações até chegar ao destino de forma atempada.

Deste modo, pede-se a quem de direito para que 
melhore a situação do passageiro. Continuamos a ser 
transportados nas poucas viaturas que sobram dos lo-
tes anteriores de forma desumana. Muitas das quais 
com muitos acessórios em falta. Por isso, esforços 
devem ser envidados para melhorar o transporte do 
passageiro.   

CALISTO ALBERTO

CADA um de nós é importante na sua área de actuação 
e em conjunto mantemos a harmonia e boa convivência. 
Igualmente, todas as actividades levadas a cabo a nível 
individual ou colectivo, desde que lícitas, são úteis para 
a organização alcançar os objectivos definidos e metas 
traçadas.

Que seria de nós se não houvesse serviço de recolha 
de lixo? Que seria de nós se nossos compatriotas não 
se candidatassem à limpeza das ruas e avenidas da ci-
dade capital e não só? Certamente que seria um caos, 
estaríamos a caminhar sobre a imundície e ninguém se 
sentiria confortável em sair das quatro paredes da sua 
casa, escritório, etc.

A verdade é que os cidadãos atiram culpa às auto-
ridades sempre que se demora com a recolha de lixo 
nos contentores, quando não se faz a limpeza das arté-
rias da cidade sem contudo questionar o contributo que 
cada um dá para a manutenção dos espaços, livres da 
imundície. Aliás, de tempos em tempos chegam-nos 

informações que dão conta que em determinado lugar 
eclodiu uma doença diarréica, por exemplo, cuja origem 
é o fraco saneamento do meio. Trata-se de uma condição 
que requer de todos nós trabalho redobrado para a ma-
nutenção da limpeza.

Por isso, é deveras preocupante quando nossos 
compatriotas deixam de valorizar os trabalhadores cuja 
tarefa é recolher o lixo. Pois, existem os que para satisfa-
zerem as necessidades biológicas recorrem aos conten-
tores sem, no entanto, pensarem nos compatriotas que 
diariamente recolhem os resíduos sólidos.

É preciso respeitar os nossos compatriotas, reconhe-
cendo que devem trabalhar num ambiente salutar, não 
obstante sabermos que fazem o manuseamento de lixo, 
que é por todos nós sabido que tem cheiro desagradável.

Apelo aos cidadãos a deixarem de urinar nos con-
tentores. Um pouco por toda a cidade existem sanitários 
públicos onde se podem recorrer para a satisfação das 
necessidades biológicas.

Este tipo de comportamento, pelo menos na baixa 
da cidade de Maputo, é condenável pelo facto de existi-

rem locais apropriados para o efeito. Costuma-se dizer 
que viver na cidade tem os seus custos e um deles é o da 
satisfação das necessidades biológicas.

Quem escala a baixa da cidade de Maputo é desejá-
vel que tenha alguma reserva para poder pagar por este 
serviço. As distâncias que nos separam da zona residen-
cial à baixa são maiores, sem contar com o congestiona-
mento de viaturas. Para dizer que se chega ao destino já 
com o desejo de se livrar do desconforto da urina, por 
exemplo.

Pois, é desconfortável e aborrecido quando, em ple-
na caminhada, nos deparamos com nossos compatrio-
tas a urinarem nos contentores sem que isso lhes cause 
alguma preocupação. Aliás, tudo quanto pretende é se 
livrarem do desconforto.

Convido a todos a reflectir sobre este assunto e, 
acima de tudo, mudar de atitude. O contentor serve so-
mente para deitar os resíduos sólidos. Respeitemos os 
funcionários da salubridade, que sem eles estaríamos a 
caminhar na imundície ou convocar-se-iam os cidadãos 
para limpeza colectiva. 

Não urinar nos contentores de lixo

HÁ quem prefira dizer da zona “Belém”, mas ela é mesmo 
Ponta Vermelha, farta de casas de pasto, como por demais 
dito e reedito. E é muita a poesia que por ali se declama 
a cada dia, os mais sensabores dizeres sobre isto e aquilo 
que se vomitam, quais intestinos incapazes, devolvendo 
tudo pela boca. E não há quem lá não volte. Tem os seus 
encantos, como por exemplo entrares numa dessas casas, 
localizada numa esquina, sentares-te numa mesa e um jo-
vem abeirar-se solícito de cardápio na mão. E não o pegas. 
Sorris e perguntas o que se come. Vomita a lista e no final 
presenteia-te com uma fileira de dentes brancos num sor-
riso de esperança.

E, no entanto, um homem não escuro. Muito claro. 
Com as fraldas de fora vai andando de um lado para o outro 
e não se digna a um gesto de saudação, mesmo quase que 
roçando a mesa em que estás sentado. Olha com desprezo 
de algum acento digno de nota, mas não te ralas. Pedes o 
que comer. E o que beber enquanto esperas por um ami-
go mais claro do que tú, mas menos do que o homem de 
fraldas de fora. E não tarda que chega e desfaz-se do blazer 
azul e o coloca nas costas de uma cadeira. Depois estica o 
braço de punho cerrado, que por estes dias as saudações 
são aos socos, também. Começa a dizer do que foram os 
encontros dessa manhã com excelências no esforço de ver 
os seus interesses, que acabam sendo de muitíssima gente, 
viabilizados. E, antes que termine, o homem de fraldas de 
fora aproxima-se e saúda, galhardamente, o recém-che-
gado e, também porque não pôde evitar, o escuro há-de 
entrar na lista dos saudados, geralmente muitos.

Também pede o mesmo prato: pataniscas de baca-
lhau e arroz de feijão, que às vezes é bom esquecer as re-
gras. De bebidas? As tuas emoções vão para muito perto. 
E ainda não chegou a comida, um homem de frequência 
tribunalícia fica de pé á tua frente. Sorrisos e depois fala-
tório um pouco longo para um lugar daqueles. São três. E 
o homem de fraldas de fora contempla a cena de um canto 
da garagem transformada no que é hoje. O escuro dele se 
esqueceu e só quando à mesa chegaram os pratos. Olhou 
em sua direcção e em voz por perto audível comentou se 
“o bacalhau não teria ficado na Noruega e ali só farinha”. 
Não. Deu mesmo para o desfrute. E depois veio para saber 
se tudo corria bem. “Deixa-se comer”, disse o escuro sem 
tirar os olhos do prato. Na verdade estava, para eles, bom. 
Tanto é que nem um bago de arroz se via em nenhum dos 
pratos, findo o comer.

Na paralela à S.Muthemba tem umas cinco casas de 
pasto e uns txovas de venda de fruta da época também. É 
nesse território que a cena se passa.

O teu amigo de blazer azul e botões dourados tinha de 

continuar a correr atrás de soluções, tanto que acabara de 
receber, ali mesmo, papéis, bem encadernados, que tinha 
de os levar a um serviço qualquer suposto de soluções. 
Na S. Muthemba, a mesa da esquina já esperava. E quan-
do chegas, uma das cadeiras já estava quente de ocupada 
por um homem de um palmar entre os dedos e baforada 
de fumo que, momentaneamente, não te deixa veres a 
cara dele. “Estou a reler o Coetzze”. O sul-africano Nobel. 
“A infância de Jesus”. Olha que esse boer escreve muito 
bem. E tú estás a reler o Zorro, da Isabel Allende, como um 
amante lento e sedutor, de assim escrito. Relembram as 
cenas e embriagam a vista com o movimento dos passeios 
e do chão preto de alcatrão no qual por vezes circulam 
também viaturas com sirenes.

Este lugar está debaixo de um prédio de escritórios e 
de residências. Em frente ao acesso à escadaria está esta-
cionado (entre muitos) um carro bem cuidado e ao volan-
te um homem de por aí pouco mais de trinta anitos com 
o queixo apoiado na palma da mão esquerda, esta com o 
cotovelo assente na pequena mala entre as duas cadeiras. 
Tem o seu vidro meio aberto. Uma mulher de fartos predi-
cados sai do prédio. Vestida de calças brancas, uma blusa 
e um blazer, também azul, sai do prédio, contorna o car-
ro para se sentar no banco de passageiro. E há conversa, 
a avaliar pelo movimento dos lábios. É o que a distância 
permite.

Um jovem vendedor de roupas recicladas pára junto 
do carro e passa algumas peças para o interior da viatura. 
A mulher recebe-as. Tira o casaco e experimenta as rece-
bidas do rapaz. Há-de ser por muitas vezes o gesto. 

E, afinal a blusa era de manga cava.
Não chegaste a saber se comprou alguma peça (casa-

cos tudo), ou muitas peças. Ela saiu do carro e tornou ao 
prédio para depois descer e entrar, num carro, igualmente 
bem cuidado e tirado do stand, estacionado do outro lado 
da rua e arrancar, para pouco depois voltar a estacionar no 
mesmo local. Com assinalável vaidade (própria da mulher 
moçambicana) voltar ao prédio para o que não soubeste.

Terá resolvido o problema do jovem vendedor de rou-
pas recicladas, de poupanças e fazer-se naqueles locais de 
frequência de não muitos filhos dos homens, de estar bem 
consigo mesma.

E já há concorrência. Carro feito loja estaciona no pas-
seio, defronte de uma ruína e a sua mala fica um expositor 
de roupas. E há fila para a aquisição.

Na Mateus Sansão Muthemba, que não gozou a liber-
dade porque lutou.

Na rua com o seu nome, a mulher realiza a sua vaida-
de. E isso é doce.

Da doçura da rua paralela

ESTAMOS a caminho de seis meses sem o convívio com os es-
timados leitores, desde que a minha aparição consistiu numa 
despedida, na altura em que deixava as bandas do saudoso e 
simpático Limpopo, para outras latitudes. Por imperativos 
inerentes aos factos, seguiu-se um período sabático que, não 
obstante de todo inconfortável, sabia que conheceria seu fim, 
não fosse verídico o adágio segundo o qual “não há mal que 
dure para sempre”.

Passou, sim, este mal, que foi o tempo de ausência de 
convívio, durante o qual vos posso garantir que não houve 
apenas ociosidade. Muito exercício foi feito, todo ele em bus-
ca de nova identidade, que condiga com a actual realidade 
geográfica, conjugada com as suas gentes, seus usos costu-
meiros e potencialidades, no seu contributo para edificação 
sócio-cultural e político deste grande Moçambique.

Podia ter pautado pela simplicidade de mudar de Lim-
popo para Zambeze, uma vez saído de Gaza para Tete, mas 
podia ser uma alternativa não suficientemente engrandece-
dora para este canto da pérola do Índico, pois a previsibilida-
de retira alguns condimentos e enfraquece o valor das coisas. 
Afinal, não é só de hidrografia que se identifica este país que, 
mesmo sob ameaças de eventos naturais, resultantes de mu-
danças climáticas, e sociais, decorrentes do terrorismo que 
assola a província de Cabo Delgado, deste 2017, luta por se 
impor como pacífico, no concerto das nações.

Esta foi a reflexão, que exigiu de nós um exercício mental 
e um pouco mais de atenção, para entendermos o que mais 
identifica a província de Tete, cuja capital também ostenta 
o mesmo nome. Podíamos falar de Nyau, por exemplo, uma 
dança já alistada no património mundial, pela UNESCO, mas 
continuaríamos não sendo abrangentes. Por isso mesmo, 
cerca de seis meses volvidos, acabámos optando pelo mesmo 
número seis, número de vezes com que se repete a letra “C”, 
na enumeração das maravilhas desta terra.

Sei que para uns, a questão dos seis “C”, em Tete, não é 
algo inédito. Acredito que alguns podem discutir a lista e te-
nho certeza de que outros podem aparecer com suas suges-
tões. Mas o importante é tirar esta pobre borboleta do casulo 
e colocá-la no belo jardim. Virão os historiadores padronizar, 

mas para nós, os “C” que vão valendo, sem seguir nenhum 
critério sequencial, são:

Carvão, um minério produzido no distrito de Moatize, 
mas também abundante noutros pontos desta província, 
como nos distritos de Changara e Marara;

Cahora Bassa, distrito onde se localiza a hidroeléctrica 
com o mesmo nome (Cahora Bassa), o orgulho de Moçam-
bique, empreendimento inteiramente moçambicano desde a 
sua construção a 23 de Junho de 1975, mas inteiramente nosso 
há 15 anos, depois da conversão da sua gestão para o governo 
moçambicano;

Cabrito, a criação que identifica a província. Aliás, para 
circular nas estradas desta parcela do país é preciso fazê-lo 
tendo em conta os cabritos, cuja carne enriquece a dieta e o 
cardápio, tanto para os visitantes, quanto para os nativos;

Chicoa, o peixe produzido nas águas do mítico Zambe-
ze, ao longo do seu percurso por Tete, a partir do Zumbo. É a 
tilápia cá do sítio, semelhante à do “Limpopo”, pescada em 
Massingir, peixe também conhecido por Pende, mas que de-
pois de submetido ao processo de conservação, que consiste 
na sua secagem, passa a chamar-se chicoa. Já estou com água 
na boca;

Calor, que pode inspirar alguma discussão, tendo em 
conta que se sinta em diferentes partes do país e do mundo, 
mas a verdade é que o calor de Tete é mesmo daqui;

Crocodilo, que também pode ser discutido, mas a sua 
entrada nesta lista dos seis “c” deriva dos mistérios que são 
atribuídos a este lagarto, cujo habitat é o rio onde as pessoas 
teimam em frequentar, em busca de água. Aliás, entre os seus 
mistérios, Arune Valy, delegado do Emissor Provincial da 
Rádio Moçambique, aqui em Tete, já nos brindou com uma 
crónica, contando história de um crocodio que gostava do rá-
dio Xirico, para “escutar” relato, ou algo do género.

Feita esta apresentação do factor inspirador da nossa co-
luna, nada mais nos sobra que não seja endereçar o convite 
para a nossa interacção semanal, na qual nos propomos de-
bruçar sobre temas não apenas relacionados com a nossa pro-
víncia de Tete, mas também com o país e o mundo, a partir 
deste Canto dos seis “C”. 

Saudação Moçambique e Tete

DO CANTO DOS SEIS “C’S”
César Langa

cesar.langa@snoticias.co.mz

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SOB o lema “Conhecimento 
Científico e Inovação na Era 
Digital, Impulsionando o De-
senvolvimento Sustentável”, o 
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior (MCTES) 
está a delinear estratégias para 
dinamizar as actividades do 
sector a nível nacional. 

Numa reunião nacion-
al havida ontem, em Maputo, 
Nilsa Miquidade, secretária 
permanente no MCTES, disse 
que a reunião tem lugar numa 
altura em que o Governo inau-
gura um novo paradigma de 
planificação e orçamentação, 
caracterizado pela operaciona-
lização do Sistema de Planifi-
cação e Orçamento, que impli-
ca a interligação entre as acções 
numa mesma plataforma. 

“O nosso encontro ocorre 
igualmente num momento em 
que a carteira de recursos con-

tinua muito aquém das neces-
sidades e desafios inscritos no 
Programa Quinquenal do Go-
verno (2020-2024), o que exige 
de nós racionalização de recur-
sos existentes e maximização 
de sinergias dentro da cadeia 
de intervenções do MCTES”, 
disse. 

Segundo Miquidade, o for-
talecimento da articulação en-
tre o órgão Central do MCTES 
e os Serviços Provinciais de 
Assuntos Sociais (SPAS), a mo-
nitoria dos resultados e a afe-
rição dos impactos das acções 
desenvolvidas pelo ministério a 
todos níveis constituem aspec-
tos à ter em conta no quadro 
da operacionalização do novo 
modelo de planificação e orça-
mentação em vigor no país. 

Acrescentou que a reunião 
se realizou com o objectivo de 
harmonizar o plano de activi-

dades e orçamento do sector 
de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior para este ano, reflectir 
sobre os mecanismos de moni-
toria e avaliação, incluindo as 
responsabilidades dos interve-
nientes ao nível central e local, 
entre outros. 

Nilza Miquidade encorajou, 
na ocasião, os participantes do 
encontro a contribuírem para 
o enriquecimento dos debates 
e reflexões por forma a criar-
-se planos de actividade e or-
çamento harmonizados, bem 
como uma estratégia de articu-
lação que beneficie a monitoria 
e avaliação das acções, incluin-
do fortalecimento da relevân-
cia do sector. 

Participaram no encontro 
directores do SPAS e os respec-
tivos chefes de departamento, 
planificadores e outros quadros 
do MTCES. 

A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde 
(OMS) revelou que o número de epide-
mias em África causadas por doenças de 
origem animal cresceu 63% na última dé-
cada, comparando com a anterior de 2001 
a 2011.

“A África enfrenta um risco crescente 
de surtos de doenças causadas por pató-
genos zoonóticos, como o vírus da varíola 
dos macacos, que tem origem nos animais 
antes de mudar de espécie e infectar hu-
manos”, refere a organização. 

Entre 2001 e 2022 a OMS registou 
1843 casos de doenças de saúde pública 
em África, dos quais 30% foram surtos de 
zoonoses. 

Um pico específico destes surtos veri-
ficou-se em 2019 e 2020, altura em que os 
patógenos zoonóticos representaram cer-

ca de 50% dos episódios de saúde pública.  
O vírus ébola e outras febres hemor-

rágicas virais representam quase 70% dos 
surtos, incluindo dengue, antraz, peste, 
varíola dos macacos e uma série de outras 
doenças.

Os dados mais recentes sobre a varío-
la revelam um aumento significativo de 
casos da doença desde Abril de 2022, em 
comparação com o mesmo período de 
2021.

Este aumento é observado principal-
mente na República do Congo e na Nigé-
ria, e pode ser parcialmente atribuído ao 
fortalecimento da vigilância em laborató-
rio da varíola e a capacidade de testagem 
nos países. 

“A tendência de aumento permanece 
menor do que em 2020, quando a região 

registou o maior número mensal de infec-
ção pelo vírus da varíola, e no geral, os ca-
sos de varíola dos macacos estão a aumen-
tar desde 2017, excepto em 2021, quando 
foi observada uma queda repentina”, sa-
lientou a OMS.

De um de Janeiro a oito de Julho de 
2022 foram registados 2087 casos acumu-
lados de varíola dos macacos, dos quais 
apenas 203 foram confirmados, revelou 
a OMS.

“A taxa geral de letalidade para os 
203 casos confirmados é de 2,4%. Dos 
175 casos confirmados para os quais 
existem dados específicos, 53% eram 
do sexo masculino e a idade média era 
de 17 anos”, apontou.

Segundo a organização, as infec-
ções transmitidas por animais que se 

transferem para humanos existem há 
séculos, mas o risco de contaminações 
em massa e mortes era relativamente 
limitado na África.  

A explicação para esta situação 
pode estar no facto de que as infra-es-
truturas de transporte precárias eram 
uma barreira natural, disse Matshidiso 
Moeti, director regional da OMS para a 
África. 

“No entanto, com o transporte me-
lhorado em África, a ameaça de pató-
genos zoonóticos, que se deslocam para 
os principais centros urbanos, aumen-
tou. Devemos agir agora para conter as 
zoonoses antes que possam causar in-
fecções generalizadas e impedir que a 
África se torne o epicentro de doenças 
infecciosas emergentes”, defendeu Moeti.

MOÇAMBIQUE participa desde 
ontem no Congresso Interna-
cional sobre áreas protegidas 
que decorre até sábado, em Ki-
gali, capital do Ruanda.

No evento, que junta paí-
ses da região, Moçambique é 
representado pela directora-
-geral da Administração Na-
cional das Áreas de Conserva-
ção (ANAC), Celmira da Silva, 
liderando uma delegação com 
um papel activo nas activida-
des do Pavilhão da SADC.

A delegação moçambicana 
poderá integrar alguns painéis 
temáticos do Congresso com 
objectivo de partilhar e pro-
mover experiências sobre a 
conservação terrestre e ma-
rinha, em matéria de áreas 
protegidas e de conserva-
ção, bem como alargar o le-
que de parcerias em vários 
domínios da conservação.

De acordo com uma 
nota da ANAC, à margem do 
evento, a delegação moçam-

bicana irá trocar experiên-
cias com os participantes 
no domínio da conservação, 
com destaque para a fisca-
lização e o seu impacto na 
redução da caça furtiva, 
aplicação da lei: os casos jul-
gados e condenados; Gan-
hos da Área de Conservação 
Transfronteiriça: Desenvol-
vimento Económico e Inte-
gração Regional; Rede Áreas 
de Conservação Marinhas 
Transfronteiriça.

VÁRIAS zonas da Europa Oci-
dental estão a ser afectadas por 
uma onda de calor, que está a 
causar incêndios florestais em 
Portugal, França e Espanha.

Para esta semana esperam-
-se recordes de temperaturas 
em Inglaterra, França e Espa-
nha e de acordo com a agência 
de notícias France Press esta é 
a segunda vez que o fenómeno 
se regista num mês na Europa. 

Segundo o Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), o país atingiu recorde 
históricos para o mês de Julho 
com máximas de 47 graus cel-
sius e mais de 200 mortes. 

Os meteorologistas expli-
caram que o aumento deste fe-
nómeno é consequência direc-
ta do aquecimento global, com 
as emissões de gases de efeito 
de estufa a aumentar de inten-
sidade, duração e frequência.

Em França, o calor está a 
ganhar força e a alastrar-se 

pelo país, alertou o instituto 
Météo-France, que espera ver 
muitos recordes de tempera-
tura quebrados, sobretudo a 
oeste e sudoeste do país.

No Reino Unido, a agência 
meteorológica nacional emi-
tiu o primeiro alerta vermelho 
para calor extremo, significan-
do um risco de vida.

Enquanto isso, os termó-
metros podem chegar aos 
40.°C no Sul da Inglaterra pela 
primeira vez, alertou o Met 
Office. As altas temperaturas 
estão também a afectar Es-
panha, onde já se registaram 
mortes. 

No domingo, os termóme-
tros atingiram os 39.°C em Ma-
drid, 39,7.°C em Sevilha e até 
43,4.°C em Don Benito. 

Para além dos incêndios 
florestais, o tempo quente cau-
sou a morte de vários agentes 
dos serviços de bombeiros e 
resgate.

C
RISTINA Daniel Tomo 
apresentou recente-
mente na Universida-
de Eduardo Mondlane 
(UEM) um modelo de 

educação inclusiva considerada 
eficaz para o ensino primário do 
Sistema Nacional de Educação 
(SNE). 

O modelo foi apresentado 
na sua defesa de doutoramento 

em Educação, na Faculdade de 
Educação da UEM, intitulado 
“Modelo de Identificação e 
Atendimento de Necessida-
des Educativas Especiais em 
Escolas Regulares do Ensino 
Primário em Moçambique”. 

Segundo a professora, o 
modelo apresenta três ní-
veis de intervenção no con-
texto de educação inclusiva, 

sendo que o de intervenção 
estrutural responde ao prin-
cípio de educação inclusi-
va, explora e usa os recursos 
existentes na escola, permite 
identificar necessidades edu-
cativas especiais de natureza 
diversa, afigura-se acessí-
vel, flexível e de fácil uso e 
pode ser alternativa a outras 
abordagens de identificação.  

Para o desenvolvimento des-
te modelo foram testados 556 
alunos, dos quais 106 apre-
sentaram notas negativas nas 
disciplinas de português e 
matemática. 

 Tomo indicou que deste 
grupo foram desenhados per-
fis dos alunos e agrupadas as 
suas respostas por níveis. 

Neste contexto, a pesqui-

NO ENSINO PRIMÁRIO

Tese de doutoramento 
apresenta modelo 
de educação inclusiva
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Modelo de educação inclusiva vai ajudar alunos em escolas primárias

sa revelou alunos considerados 
como estando a baixo do pré-
-primário porque apresentavam 
dificuldades para segurar o lápis 
correctamente, reconhecer o 
seu nome quando chamado, 
enquanto os outros apontados 
pela investigação como estando 
no nível pré-primário, tinham 
problemas de identificar figuras 
e sons, cantar as letras do alfa-
beto, entre outras limitações. 
A partir das limitações identi-
ficadas pelo estudo, a autora 
desenvolveu um modelo de 
atendimento aos alunos com 
necessidades  educativas especiais. 
Para a pesquisadora, o pro-
tótipo apresentado vai aju-
dar os professores do Ensino 
Primário na identificação de 
alunos com necessidades edu-
cativas especiais de nature-
za da dificuldade intelectual 
e desenvolvimento mental, 
uma vez que actualmente se 
regista falta de modelos que 
apoiem aos professores pri-
mários no reconhecimento de 
alunos com estas limitações. 
Para futuras pesquisas, a dou-
torada sugere a realização de 
um estudo a longo prazo para 
avaliar a aplicação deste mo-
delo por pelo menos um ano 
escolar, bem como a função 
da avaliação na identificação e 
atendimento das necessidades 
educativas especiais no contex-
to da educação inclusiva.

Moçambique no congresso
sobre áreas protegidas
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Directora-geral da ANAC, Celmira da Silva

MCTES traça planos 
para dinamizar actividades  

Ondas de calor afectam várias
zonas da Europa Ocidental

Onda de calor espalha-se na Europa e causa incêndios florestais

Em Espanha, cerca de 20 
incêndios florestais ainda estão 
activos e permanecem por do-
minar em diferentes partes do 
país, do sul ao extremo noroes-
te da Galiza.

Um bombeiro morreu na 
sequência de um incêndio em 
Losacio, província de Zamora, 
noroeste da Espanha, no do-
mingo, segundo as autoridades 
locais.

Em França, Portugal, Es-
panha e Grécia, milhares de 
hectares de florestas arderam 
e muitos habitantes e turistas 
tiveram de fugir das suas casas. 
(Lusa) 

Epidemias causadas por doenças
de origem animal cresceram em África

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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19 de Julho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Endireita-se a árvore enquanto é pequena”

– Provérbio popular moçambicano

QUARTO MINGUANTE -  Será amanhã, às 16.18 horas

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22:00 E 23:30 HORAS. 

PREIA-MAR - Às 7.50 horas e às 20.22, 
com 2.90 e 3.00 metros, respectiva-
mente

BAIXA-MAR - Às 1.55 horas e às 
13.04, com 1.00 e 1.00 metros, respec-
tivamente

INHAMBANE

27/19

VILANKULO

26/17

TETE

30/20

QUELIMANE

27/19

NAMPULA

27/16

PEMBA

28/19
LICHINGA

24/11

BEIRA

25/19

XAI-XAI

27/17

CHIMOIO

24/13

MAPUTO

29/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- É DESPORTO

02:10- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE

03:05- 100 BARREIRAS

04:30- ENERGIA PARA TODOS

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:45- ENERGIA PARA TODOS

11:20- ENERGIA PARA TODOS

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- CARTAS NA MESA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

15:30- À MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- PANORAMA POLÍTICO

20:30- GIRAMUNDO

21:30- ÚLTIMO TEMPO

22:10- ENTRE ELAS

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

05:40  HINO NACIONAL 
 

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

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  DEBATE DE PALMO E 
MEIO: LISLENY BILDER 
LANGA  
REPETIÇÃO/INHAMBANE

08:30  DOMINGO FAMILIAR  
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS  

09:05  DESPORTO: ESTAMOS EM 
VILANKULO  
REPETIÇÃO

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

10:00  NOTÍCIAS  

10:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS  

11:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS  

12:05  FAN ZONE  
REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  AGORA NÓS: MUITOS 
CASAMENTOS, POUCOS 
LARES   
REPETIÇÃO

15:00  NOTÍCIAS  

15:05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  
16:05  ENCONTROS DA MALTA  

DIRECTO
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM VALODIO - 
“TAEKWONDO”  
 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA  
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUB  
20:00  TELEJORNAL DIRECTO
21:00  GRANDE DEBATE  

DIRECTO
22:00  FILME NACIONAL: A 

PONTE  
23:00  GRANDE ENTREVISTA: 

LUCAS SINOIA/SELEC-
CIONADOR NACIONAL 
DE BOXE  
REPETIÇÃO

00:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02:00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

03:00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04:00  MOÇAMBIQUE DIGITAL  
REPETIÇÃO

04:25  ASAS - PARTICIPAÇÃO 
CÍVICA DA MULHER NA 
ERA DA TECNOLOGIA  
REPETIÇÃO

04:50  JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL

D
ISTINGUIR e incen-
tivar mulheres artis-
tas de até 35 anos de 
idade é o objectivo 
do “Prémio Tio Ca-

derno”, recentemente criado 
por um cidadão, que pediu 
anonimato, e gerido pela as-
sociação cultural Kulungwa-
na.

Com inscrições abertas 
por correio electrónico até 
ao final do mês, a iniciativa 
será anual e dedicar-se-á a 
uma área artística específica, 
com os critérios devidamente 
estabelecidos através de um 
edital.

Para esta primeira edição, 
o concurso é dedicado à fo-
tografia e tem como tema “A 
Problemática da Mendicida-
de Infantil”.

O primeiro classificado 

ganha 70 mil meticais, o se-
gundo 50 mil e o terceiro 30 
mil.

O “Prémio Tio Caderno 
2022” tem como objectivos 
contribuir para o conhe-
cimento e divulgação das 
jovens fotógrafas moçam-
bicanas, valorizando e in-
centivando o desenvolvi-
mento dos seus percursos 
profissionais; sensibilizar a 
comunidade sobre a vida e 
rotinas diárias dos meninos 
de rua; despertar a curiosida-
de do público em geral para as 
questões tratadas e desenvol-
ver a criatividade fotográfica.

Segundo o regulamento, 
serão aceites até três trabalhos 
inéditos, sendo que “qualquer 
plágio será da responsabilida-
de da participante e motivo de 
exclusão ao concurso”.

DISCUTIR o impacto da pandemia do novo 
coronavírus nos sectores das artes, cultura 
e turismo bem como buscar soluções para a 
sua revitalização é um dos pontos do Con-
selho Coordenador do Ministério da Cultura 
e Turismo.

O Conselho, que reunirá diversos inter-
venientes destas áreas, entre quinta e sex-
ta-feira na Ponta do Ouro, distrito de Matu-
tuíne, província de Maputo, decorrerá sob o 
lema “Cultura e Turismo como Factores de 
Revitalização Económica”.

É realizado meses depois do fim do es-
tado de calamidade pública e consequen-
temente das medidas de prevenção da Co-

vid-19, dando ocasião para a recuperação 
económica das áreas das artes, cultura e 
turismo.

Entretanto, o conselho coordenador 
será antecedido amanhã pela IV Reunião 
Nacional de Planificação, visando avaliar o 
grau de execução das actividades enquadra-
das no Programa Quinquenal do Governo 
(PQG) 2020-2024, do Plano Económico e 
Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) 
2022.

Também serão analisadas propostas do 
PES e OE para 2023, planos, políticas e estra-
tégias relativas a atribuições e competências 
atinentes ao sector da Cultura e Turismo.

O EXECUTIVO da Câmara do Porto aprovou 
ontem, por unanimidade, a transladação 
temporária do coração de D. Pedro IV para o 
Brasil, no âmbito das comemorações do bi-
centenário da independência daquele país.

O rei D. Pedro IV foi o monarca que con-
duziu o Brasil, antiga colónia portuguesa, à 
independência, cujo corpo se encontra na 
cidade brasileira de São Paulo.

Na proposta, aprovada por unanimida-
de, o presidente da câmara, Rui Moreira, 
assinala que o município pretende autorizar 
a transladação temporária do órgão através 
da celebração de um contrato de comodato 
com o governo brasileiro.

“Tratando-se de um bem cultural, en-
quanto bem móvel que representa teste-

munho material com valor de civilização ou 
cultura, está sujeito a um especial regime 
de protecção e valorização”, salienta.

O autarca esclarece que para que a 
transladação não comprometa a integri-
dade do órgão foi pedida uma peritagem 
técnica ao Instituto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses, que concluiu 
ser possível realizar a mesma, mediante a 
“exigência de um transporte em ambiente 
pressurizado”.

“A Câmara Municipal do Porto assegu-
rará todas as diligências necessárias, assim 
como a articulação com outras entidades, 
em especial com as autoridades brasileiras, 
no que concerne à segurança da operação 
de transporte”, afirmou o autarca, adian-

tando que os custos serão assumidos pelo 
governo brasileiro.

Em 22 de Junho, o presidente da Câmara 
Municipal do Porto anunciou que a trasla-
dação do coração de D. Pedro para o Brasil, 
no âmbito das comemorações do bicente-
nário da independência deste país, seria 
autorizada.

A 30 de maio, o embaixador brasileiro 
George Prata, um dos coordenadores das 
comemorações, anunciou que o governo do 
seu país tinha enviado um pedido oficial a 
Portugal para a trasladação do órgão. Disse 
também que, se a trasladação fosse possí-
vel, a ideia é que, “em primeiro, o coração 
vá para Brasília”, capital do país.

O coração que D. Pedro IV doou ao Por-

to não está guardado a sete chaves, mas são 
precisos muitos cuidados e uma comple-
xa operação para o retirar do mausoléu da 
igreja da Lapa, como aconteceu em 2009.

A descrição foi feita em 2013 por Ribeiro 
da Silva, historiador e mesário da Ordem da 
Lapa, alertando para a fragilidade do cora-
ção do “Rei Soldado”, que morreu em Que-
luz em Setembro de 1834 e chegou ao Porto 
em Fevereiro de 1835.

“Não podemos vê-lo porque o coração 
é órgão frágil e este tem muitos anos. Re-
ceamos que possa estar em estado precário. 
As operações são muito complexas, tudo 
isso agita muito e temos receio de um mau 
resultado. Tentamos que se abra o menos 
possível”, observou o professor. (lusa.pt)

DIVERSOS autores moçambi-
canos e de países como Ango-
la, África do Sul, Brasil, Bolívia 
e Panamá marcarão presença 
no município de Xai-Xai, em 
Gaza, que na próxima semana 
será palco do Festival Interna-
cional de Poesia (FIP - 2022).

O FIP, que vai na sua sexta 
edição annual, é organizado 
pela Associação Cultural Xiten-
de e está agendado entre os dias 
25 e 30 do corrente mês.

Foi criado para desenvolver 
e promover as artes e cultura 
mediante a divulgação da lite-
ratura através de debates.

As conversas terão lugar no 
período da manhã nos estabe-
lecimentos de ensino primário, 

secundário e superior locais.
O evento contará ainda 

com a realização, a tarde, de 
uma feira do livro, onde se-
rão expostas obras de editoras 
como Ethale Publishing, Al-
cance Editores e Kulera, em 
parceria com a Livraria Mivany 
Shop, Hotel Big Brother, Tele-
visão de Moçambique (TVM), 
Rádio Moçambique (RM) e do 
município de Xai-Xai.

Dentre os convidados 
constam autores como Gus-
tavo Rückert, do Brasil, Jorge 
António e Encinas Cladera, da 
Bolívia, Khethiwe Mndawe e 
Vonani Sem, da África do Sul, 
Sharon Pringle Félix, do Pa-
namá, e Eduardo Tchandja, de 

Angola.
Fazem parte desta lista os 

moçambicanos Emílio Cossa, 
Euse Patrício, Dom Midó das 
Dores, Eme Simbin, Lahissa-
ne, Andes Chivangue, Fran-
cisco Noa, Andes Chivangue, 
Mbwana Yesu, Deusa d’Afri-
ca, Jessemusse Cacinda, Alex 
Dau, Almeida Cumbane, Elisio 
Miambo, Lino Mukurroza, en-
tre outros.

O certame também contará 
com a actuação de vários músi-
cos, com destaque para Barto-
lomeu Hassan, Guma de Cas-
tro, Marcos de Aurora, Adérito 
Louis e Maura Macamo, bem 
como uma encenação de Ramo 
Sabonete e Elias Nganhane.

“PRÉMIO TIO CADERNO”

Concurso distingue 
mulheres artistas

retirada de elementos e uso 
de efeitos especiais. 

O júri, explica, será cons-
tituído por três figuras es-
colhidas pela associação 
Kulungwana, pesando para 
o efeito a sua reconhecida 
idoneidade e competência 
técnica. 

“A decisão do júri, por 
maioria simples, é soberana, 
incontestável e solidária, não 
sendo admitido recurso”, 
lê-se, no documento que dá 
aos avaliadores o poder de 
“não atribuir qualquer um 
dos prémios previstos caso 
considere insuficiente o ní-
vel qualitativo das fotografias 
apresentadas ao concurso”.

A entrega dos prémios 
será feita em cerimónia pú-
blica num local e data por 
anunciar.

O documento acrescenta 
que “as fotografias enviadas 
não deverão ser tratadas, po-
rém será permitida a utiliza-

ção de programa de edição de 
imagens via computador para 
ajustes de parâmetros básicos 
como cor, contraste, nitidez e 

saturação”. 
Alerta ainda que não per-

mitirá alterações drásticas nas 
imagens como a colocação ou 

Governo discute
cultura e turismo 
no pós-pandemia

Autores de diversos 
países  cantam 
poesia em Xai-Xai  

DE PORTUGAL AO BRASIL

Aprovada transladação do coração de D. Pedro IV

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MANUEL TOMÁS 
TEMBO
(Sancara)

FALECEU
A família Chuarira comunica com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do 
Sr. MANUEL TOMÁS TEMBO (Sancara), 
ocorrido no dia 15/7/2022, no HCM, onde 
esteve internado por motivo de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 19/7/2022, no Cemitério das Mahotas, em Maputo, pelas 
10.00 horas, antecedido de velório. O mesmo residia no Bairro 
da Costa do Sol. Paz à sua alma.

6356
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AMÉLIA HELENA HOBJANE 
RIBEIRO

(1 ano)
Melinha, passa hoje um ano que partiste para o Pai, mas nós 
ainda não aprendemos a viver sem ti. Teu filho Breno, marido, 
pais, irmã e sobrinho Ravi comunicam que por esta vão rezar 
por tua alma, na sexta-feira, dia 22/7/2022, às 18.00 horas, na 
Paróquia do Bom Pastor do Jardim e deposição de flores na tua campa, no  
sábado, às 7.30 horas, no Cemitério de Lhanguene.

6418

GUILHERME SAMPINGUIRA UISQUETI

FALECEU

Com profunda mágoa a Chefia, Conselho de Chefia, Deputados e funcionários da Ban-
cada Parlamentar da Frelimo na Assembleia da República tomaram conhecimento do 
falecimento do camarada GUILHERME SAMPINGUIRA UISQUETI, antigo Deputado da 
Assembleia, pelo Círculo Eleitoral de Tete, ocorrido no dia 17/7/2022, na província de Tete, 
vítima de doença. Neste momento de dor, a Bancada Parlamentar da Frelimo apresenta a 
toda família enlutada o seu profundo sentimento de pesar e solidariedade. Paz à sua alma.

6324

PAULO UILIAMO

FALECEU                                                                                                              

A Presidente, membros do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministé-
rio Público e funcionários lamentam 
com profunda dor e consternação 
o falecimento do Sr. PAULO UILIAMO, pai de Sua Ex-
celência Dr. Alberto Paulo, Vice-Procurador-Geral da 
República, ocorrido no dia 18/7/2022, na cidade de 
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza ama-
nhã, dia 20/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório, na Igreja Metodista 
Livre do Benfica, pelas 8.30 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. 

6365

PAULO UILIAMO
(Vovô Tsambo)

FALECEU
Seus netos Énia, Alberto, Júnior, 
Vânia, Alice, Nesha, Yure, Vilpa, 
Moisés Júnior, Naome, Daniel 
Júnior, Ilundy, Wanga e Alchen 
comunicam o falecimento do seu ente querido 
PAULO UILIAMO, ocorrido no dia 18/7/2022, 
no HCM, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
20/7/2022, no Cemitério de Michafutene, às 11.00 
horas, antecedido de velório na Igreja Metodista 
Livre, Paróquia do Benfica, pelas 8.30 horas. Paz 
à sua alma.

6363

PAULO UILIAMO

FALECEU                                                                                                    
     
A Presidente, membros do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministé-
rio Público e funcionários lamentam 
com profunda dor e consternação o 
falecimento do Sr. PAULO UILIAMO, sogro da Magis-
trada Ema Ernesto Matavele Paulo, ocorrido no dia 
18/7/2022, na cidade de Maputo, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 20/7/2022, pelas, 
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido 
de velório, na Igreja Metodista Livre do Benfica, pelas 
8.30 horas. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. 

6365

PAULO UILIAMO
(Vovô Tsambo)

FALECEU

Sua esposa Alice Novele, filhos 
Alberto, Ema, Ivone, Inocência, 
Moisés, Ana, Daniel, Alcidio e 
Yolanda comunicam o falecimento do seu 
ente querido PAULO UILIAMO, ocorrido no 
dia 18/7/2022, no HCM, cujo funeral se rea-
liza amanhã, dia 20/7/2022, no Cemitério de 
Michafutene, às 11.00 horas, antecedido de 
velório na Igreja Metodista Livre, Paróquia 
do Benfica, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.

6363

VASCO JOÃO 

MACARINGUE
FALECEU

O Conselho de Direcção da 
Administração Regional de 
Águas do Sul, Instituto Pú-
blico (ARA-Sul, IP) comunica com profundo 
pesar e consternação o falecimento do Sr. 
VASCO JOÃO MACARINGUE, pai do seu co-
lega Engº Gimo Vasco Macaringue, Director 
da Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica 
do Save, ocorrido no dia 17/7/2022, vítima 
de doença, cujas cerimónias fúnebres se 
realizam amanhã, dia 20/7/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério da Machava-Bedene, 
antecedido de velório na sua residência, sita 
no Bairro da Liberdade, pelas 9.00 horas. À 
família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

6355

PAULO 

UILIAMO
FALECEU

A Procuradora-Geral da 
República, Vice-Procura-
dor-Geral da República, Procuradores-Ge-
rais-adjuntos, Secretário-Geral, Magistrados 
e funcionários do Ministério Público lamen-
tam com profunda mágoa e consternação o 
falecimento do Sr. PAULO UILIAMO, pai de 
Sua Excelência Dr. Alberto Paulo, Vice-Pro-
curador-Geral da República, ocorrido no dia 
18/7/2022, na Clínica do HCM, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 20/7/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, antece-
dido de velório na Igreja Metodista Livre, na 
Paróquia do Benfica, pelas 8.30 horas. À fa-
mília enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

6360

CARLOS CAICHANE 
FERNANDO MACUÁCUA

FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes-Conselheiros, 
Secretário-Geral e funcionários em geral do Tribunal Su-
premo comunicam com profundo pesar e consternação o 
falecimento de CARLOS CAICHANE FERNANDO MACUÁ-
CUA, pai da drª Margarida Vitorino Fernando Macamo, 
chefe de Repartição de Gestão Documental do Tribunal 
Supremo, ocorrido no dia 14/7/2022, vítima de doença, 
cujo velório se realizou no dia 16/7/2022, na Paróquia São 
Baptista do Fomento, seguido de funeral no dia 17/7/2022, 
na província de Inhambane. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6345

VASCO JOÃO 
MACARINGUE

FALECEU
A Juíza-Presidente, Magistrados 
Judiciais, Administradores Judi-
ciais, Oficiais de Justiça e demais 
funcionários do Tribunal de Polícia da Cidade de Ma-
puto comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do Sr. VASCO JOÃO MACARINGUE, 
pai da Srª Florentina Vasco Macaringue, Escrivã da 
5ª Secção, ocorrido no dia 16/7/2022, no Hospital 
da Polana-Caniço, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 20/7/2022, no Cemitério da 
Machava-Bedene, pelas 11.00 horas, antecedido 
de velório, pelas 9.00 horas, na sua residência, no 
Bairro de Tsalala. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.      6361

MINÉLIA 
ANTÓNIO 
CHABELE

(5 anos de eterna saudade)

Seus filhos Carlos, Isabel, Mariana, 
Minélia, Felicidade e Carmelinda, genros Agostinho, 
Miraldo, Cláudio e Edson, netos Victória, Osvaldo, 
Verena, Hélder, Isabel, Jessyca, Shadey, Charlene, 
Luanga, Yasmin, Anira, Ketley, Taila, João Filipe e 
Carmedy, bisnetos Salvador, Glória, Luan, Ayla e 
demais familiares recordam momentos ímpares e 
inesquecíveis vividos com a sua adorada mãe, avó 
e bisavó MINÉLIA ANTÓNIO CHABELE. Sentimos 
a tua falta, por isso celebramos-te após 5 anos! A 
morte nunca mata o amor. Paz à sua alma.

6409

JULIETA DA 
CONCEIÇÃO 
CUNGUMO 

NIVACO
FALECEU

A Direcção e trabalhadores da Aquarium Lda., 
comunicam com profundo pesar e consternação 
o falecimento da sua colega JULIETA DA CONCEI-
ÇÃO CUNGUMO NIVACO, ocorrido no dia 17/7/2022, 
cujas cerimónias fúnebres terão lugar no crematório 
hindu, hoje, dia 19/7/2022, pelas 10.30 horas, ante-
cedidas de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. 
Aos seus filhos Joca e Tânia, irmã Fátima, netos e 
demais familiares endereçam sentidos pêsames. 
Que descanse em paz.

6392

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ARRENDA-SE

VENDE-SE VENDE-SE

FLAT nova, tipo 3, com suite, na Polana; 
condomínio no Triunfo tipo 4, com 2 sui-
tes; moradia na Costa do Sol, tipo 4, com 
piscina e jardim, zona segura, vende-se. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370, Sr. Manuel.

5850

LOJA na Av. 25 de Setembro, vende-
se por 300 000USD; propriedades 
de 4000m², 5.4ha por 550USD/m²; 
propriedade, incluíndo armazém, 
escritórios, furo e PT, em Beluluane 
por 15 000 000,00MT; moradias novas, 
num condomínio fechado por 5 000 
000,00MT, no Tchumene 2; moradia 
familiar, na Sommerschield por 47 000 
000,00MT. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

6193

FLAT tipo 2, num rés-do-chão, no Bairro 
da Malhangalene, Avenida da Malhan-
galene, vende-se, sem intermediários. 
Contacto: 84-8167484.

6291

FLAT tipo 3, num 2º andar, com ga-
ragem fechada, no Central, vende-se 
por 8 500 000,00MT; flat tipo 3, num 
1º andar, na Malhangalene por 4 500 
000,00MT; flat tipo 3, com suite, pronta 
a habitar e garagem para 2 carros, na 
Polana por 12 000 000,00MT; flat tipo 
3, num 15º andar, no Central, por 6 200 
000,00MT. Contacto: 82-1387740 ou 
84/87-4277003.

6309

EDIFÍCIO com nove apartamentos, no 
Bairro do Triunfo, edifício de três pisos, 
com 14 salas e elevador, excelente para 
hotel, escritório e escola, na cidade de 
Maputo; vivenda num condomínio, na 
Matola e na cidade de Maputo; flat tipo 
3, na Av. Julius Nyerere; vivenda no 
Belo Horizonte, vendem-se. Têm mais 
vivendas e flats, nas cidades de Maputo, 
Matola e Beira, casas Abreu Imobiliária. 
Contacto: 86-8480808 ou 85-3480808.

6360

ESPAÇOSO armazém com 500m², no 
Bairro do Jardim, próximo do Banco 
Millennium Bim da Junta, vende-se 
ao preço promocional de 7 500,00MT, 
negociáveis.  Contacto: 87/84-4125233 
ou 87-4125239, sem intermediários.

6403

ESPAÇOSO apartamento tipo 2, num 
7º andar, com elevador, no Bairro do 
Alto Maé (Belita), no prédio do FNB, 
vende-se por 4 800 000,00. Contacto: 
87/84-4125233 ou 87-4125239, ins-
tagram@sama imobiliária, Facebook: 
sama imobiliária.

6403

APARTAMENTO tipo 3, novo, num 
prédio pequeno, com suite, cozinha 
montada e 2 garagens, no Bairro do  
Triunfo, próximo do Aquapark, vende-
-se por 7 000 000,00MT; trespassa-se 
propriedade de 16X35m², documentada, 
no Bairro do Triunfo, por trás do Nifiquile, 
zona com boa vizinhança por 6 000 
000,00MT. Contacto: 84-8383889 ou 
82-8121492.

6416

APARTAMENTO tipo 3, espaçoso, com 
suite, 2wc, cozinha moderna, elevador, 
vista para o mar e 2 viaturas, no Bairro 
da Polana, próximo do Hotel Avenida, 
vende-se por 15 000 000,00MT; aparta-
mento tipo 3, com suite, garagem para 

PRECISA-SE

A Real Home Imobiliária precisa com 
muita urgência de flats, moradias e lojas 
para vender ou arrendar, nas seguintes 
zonas: Polana, Sommerschild, Central, 
Malhangalene, Alto Maé e Triunfo. 
Contacto: 82-1387740, 84/87-4277003.

6309

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

6427

PUBLICIDADE

FLAT tipo 3, num 3º andar, com suite, 
na Malhangalene, arrenda-se por 35 
000,00; flat tipo 2, num R/C, no B. 
Central por 30 000,00; flat tipo 2, num 
6º andar, na Pandora por 25 000,00; flat 
tipo 2, com anexo, no Ponto Final por 
25 000,00; flat tipo 3, num 3º andar, na 
Malhangalene por 25 000,00. Contacto: 
84-3966886 ou 82-5754440.

6417

PROPRIEDADES, de 20x25, de 20x30 
e de 20x40, numa zona alta, verde e 
habitável, vendem-se. Estão localizadas 
no Habel Jafar, Montanhana-Marracue-
ne. Contacto: 86-7779933.

6405

FLAT tipo 3, num 1º andar, na Malhan-
galene, vende-se por 4 500 000,00MT; 
flat tipo 3, num 2º andar, no Alto Maé por 
4 500 000,00MT; flat tipo 3, num R/C, no 
B. Central por 6 000 000,00MT; flat tipo 
3, num 2º andar, no Museu por 11 000 
000,00MT. Tem mais casas. Contacto: 
84-3795635, Dércio.

6419

VIVENDA tipo 2, com suite e depen-
dência, cozinha moderna, localizada 
no Bairro de Malhazine, vende-se por 
2 500 000,00MT; flat tipo 3, com suite, 
cozinha moderna, num condomínio, na 
cidade da Matola por 8 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019, 
Imbondeiro Imobiliária.

6420

JOPAS Imobiliária tem para vender uma 
loja, na Av. Guerra Popular, Paragem 17; 
flats tipo 1, na Av. Vladimir Lenine por 
4 000 000,00; na baixa, Prédio Criador, 
tipo 1 por 2 300 000,00; na Malanga, 
um lote de 7 lojas, com 2 flats e 1 ar-
mazém por 24 000 000; rés-do-chão e 
1º andar, no Pavilhão do Estrela por 18 
000 000,00. Contacto: 84/87-5243006, 
das 9.30 às 18.00 horas.

6429

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/006/2022 PARA 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

De acordo com alínea “d”, do n.º 3 do Artigo 33, do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 
o objecto do concurso acima foi adjudicado a empresa, ALTERNATE SERVICE, 
E.I. , pelo valor de 660.300,00MT (seiscentos e sessenta mil e trezentos 
meticais), incluindo o IVA.

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

6340

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 309, prédio da Hamburguesa, 

Telef. 21-720223/387, Fax 720389 - Matola

10ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Faz-se saber que pela 10ª Secção Cível deste Tribunal 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando os executados 
desconhecidos, ocupantes ou detentores da posse do 
imóvel e praticantes da actividade de limpeza, preparação 
e cultivo de hortícolas no mesmo espaço, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, que começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação 
deste anúncio, procederem à entrega do imóvel, ou 
dentro do mesmo prazo oferecerem embargos, sob 
pena de a entrega ser feita judicialmente, ao abrigo do 
disposto nos artigos 928º, 929º e 930º, todos do Código 
do Processo Civil, nos Autos de Acção Executiva para 
Entrega de Coisa Certa, registados sob o nº 13/22/SP, 
em que são exequentes Custódio Fidel Carlos Machel, 
Hermínia Graziela Carlos Machel, Arlindo Crisóstomo 
dos Prazeres Machel e Ausenda Milagrete Carlos 
Machel, sendo executados: Almeida Miguel Mazive e 
Desconhecidos, Ocupantes e ou Detentores da Posse.

Matola, aos 15 de Julho de 2022
P´a Escrivã de Direito

Marisa Rafael Guihoje

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Zito Felisberto Nhatave

6351

VIATURAS

AVENSIS, vende-se por 245 000,00; 
Prado 2006 por 1 600 000,00; Alphard 
por 400 000,00; Honda Fit 2006 por 290 
000,00; Blade por 350 000,00; Lexus 
IS 250 por 470 000,00; Mark X por 350 
000,00; Mark 2011 por 600 000,00, 
negociáveis. Contacto: 84-8083788.

6288

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
CONSELHO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA

1.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE HALIMA ABOO 
CASSAMO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
um de Julho de dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas sessenta 
verso a sessenta e um, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número 165-D, deste Primeiro 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, Ricardo Moresse, 
Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Halima Aboo Cassamo, 
viúva, que era, falecida no dia 
vinte e oito de Julho de dois 
mil e dezanove, no Instituto do 
Coração, em Maputo, filha de 
Aboo Cassamo e de Malta, com 
última residência habitual na 
cidade de Quelimane, não tendo 
deixado testamento nem qualquer 
outra disposição de sua última 
vontade e sucedem-lhe como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens móveis e imóveis, 
seus filhos: Abdul Gani Hassam, 
Eva Maria Hassam, solteira, 
maior, natural de Alto Molócuè, 
Raúl Gulamo Hassam, solteiros, 
maiores, naturais de Mocuba e 
Alto Molócuè, residentes nesta 
cidade, Harun Hassam, já 
falecido, representado pelas suas 
filhas Shiana Haroun Hassam 
e Shelina Haroun Hassam, 
solteiras, maiores, naturais 
de Alto Molócuè e Maputo, 
residentes nesta cidade, Rufina 
Hassam, já falecida, representada 
pelo seu filho Kjeld Hassamo 
Olsen, solteiro, maior, natural de 
Maputo, residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à 
herança da referida Halima Aboo 
Cassamo. 

Está Conforme

Maputo, aos 7 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível)

6350

ISMAEL BARTOLOMEU 
MANJATE

(Vovô Manjate)

(Agradecimento)
Seus filhos Ana, Ângela, Félix, Pedro, Luciana e Ismael, 
genros Barnabé, Joaquim e Lucas, netos, bisnetos e demais 
familiares agradecem a todos pelo apoio e conforto prestado 
no momento difícil pelo desaparecimento físico do seu ente querido ISMAEL 
BARTOLOMEU MANJATE. Descanse em paz.

6364

CLOTILDE MARIA POPE
(Tia/avó Cló)

(Um ano de eterna saudade)

Teus irmãos, filhos, netos e demais familiares recordam com imensa saudade 
a passagem do 1º ano do teu desaparecimento físico. Cló, muita saudade, um 
vazio irreparável deixaste no nosso meio. Descanso eterno, avó Cló.

6359

ALBERTO JÚNIOR 
FORTUNATO 
MACHAVA

(5º ano de eterna saudade)

“Eu sou a ressurreição e a vida, aque-
le que crê em mim, ainda que morra, 
viverá.” João 11.25. Sua esposa Marília Ferrão Machava, 
filhos, irmãos, noras, netos e demais familiares recordam 
o timoneiro desta família que partiu deixando muitas sau-
dades, tristeza e dor. Mais comunicam que na sexta-feira, 
dia 22/7/2022, às 18.00 horas, se reza missa em sua me-
mória, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias e no sábado, 
dia 23/7/2022, às 9.00 horas, deposição de flores na sua 
campa, no Cemitério de Lhanguene. Dai-lhe Senhor o 
eterno descanso. 

6398

JOSÉ AUGUSTO 
BARBOSA PRATA

FALECEU
A Empresa Moçambicana de 
Seguros, S.A comunica com 
profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico do seu parceiro JOSÉ 
AUGUSTO BARBOSA PRATA, ocorrido no dia 
11/7/2022, vítima de doença, cujo velório se reali-
za hoje, pelas 11.00 horas, na capela do Hospital 
Central de Maputo. À famila enlutada e a equipa 
da Poliseguros endereça as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

6353

JOSÉ AUGUSTO 
BARBOSA PRATA

FALECEU

Pelo falecimento súbito e inespe-
rado do seu Director-Geral Sr. Dr. 
JOSÉ AUGUSTO BARBOSA PRATA, ocorrido no 
passado dia 11/7/2022, a Poliseguros- Corretores 
e Consultores de Seguros e todos os seus co-
laboradores comunicam que haverá velório na 
Capela do Hospital Central de Maputo, hoje, dia 
19/7/2022, pelas 11.30 horas. À famila enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

6394

PINTO DAS 
OLIVEIRAS 

MAGUENGUE
FALECEU

A Direcção do Serviço da Economia e 
Finanças da Cidade e os funcionários em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. 
PINTO DAS OLIVEIRAS MAGUENGUE, funcionário desta 
instituição, ocorrido no dia 16/7/2022, no Hospital Central 
de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 19/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhan-
guene, antecedido de velório, às 9.00 horas, na Paróquia 
São José de Lhanguene. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6328

2 viaturas, num prédio pequeno, no 
Bairro da Sommerschield por 12 000 
000,00MT. Contacto: 84/82-8121492.

6416

FLAT tipo 4, num 1º andar,com 2wc, 
2 suites, 2 salas, cozinha espaçosa e 
parqueamento para 2 carros, no Bairro 
Central, próximo do Comando-Geral, 
pronta a habitar; flat tipo 3, num 1º an-
dar, prédio pequeno, na Malhangalene, 
próximo da Mesquita, vende-se por 4 
700 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

6427

GEMINADAS, num R/C, 1º e 2º anda-
res, tipo 4, com 2 salas inacabadas, no 
Triunfo, vendem-se por 7 800 000,00MT; 
flat tipo 1, num R/C, na Malhangalene 
por 3 600 000,00MT; vivenda tipo 5, 
no Triunfo-velho por 21 000 000,00MT; 
vivenda tipo 6, em Matendene por 7 
000 000,00MT; propriedade de 30x30, 
no Triunfo por 12 000 000,00MT; pro-
priedade de 50x50, em Marracuene. 
Contacto: 84-6259632 ou 86-6259666.

6357

PROPRIEDADE de 12 hectares, no 
Chiango, vende-se por 7 500 000,00, 
cada, na Circular; propriedade de 4 
hectares, no Benfica, Estrada Nacional 
por 1 200 000USD; propriedade de 
2 hectares, na Circular, rotunda de 
Chiango por 50 000,00; propriedade 
de 50x200, perto da Portagem por 22 
000 000; propriedade de 2 hectares, em 
Montanhana por 12 000 000. Contacto: 
86-4393289, Custódio.

6358

MORADIA tipo 4, com 2wc dentro e 2 
fora, sala espaçosa, área de serviço, 
cozinha, copa, 2 varandas, 2 depen-
dências e parqueamento para 10 carros, 
no B. Malhangalene, vende-se por 18 
000 000,00MT; geminada tipo 2, num 
1º andar, com 2 salas, wc e garagem, 
2 dependências, numa praceta bem 
organizada, no Bairro da Malhangalene 
por 6 600 000,00MT; flat tipo 3, num 1º 
andar, com wc, quintal independente, 
cozinha e sala, no B. Malhangalene 
por 4 500 000,00MT; flat tipo 3, num 
15º andar, com 3wc, sala espaçosa e 
cozinha americana, na Interfranca por 
6 000 000,00MT; flat tipo 4, com 2wc, 
cozinha, sala e estacionamento para 
2 carros, na z. Migração por 13 500 
000,00MT, tudo negociável. Contacto: 
84-2075176.

6362

GEMINADA tipo 3, num 1º andar, com 
wc, quintal, garagem fechada e de-
pendência, no Mimos 2, vende-se por 
16 000 000,00MT; flat tipo 3, com 2wc 
modernas, cozinha americana, área 
de serviço, pronta a habitar e parquea-
mento, num prédio curto, no B. Polana 
por 13 000 000,00MT; flat tipo 3, com 
2wc, no B. Central por 7 500 000,00MT. 
Contacto: 84-2075176.

6362

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
UGANDÊS Joshua 
Cheptegei renovou 
domingo o título de 
campeão do mundo 
dos 10 mil metros, 

triunfando com a marca de 
27.27,43 minutos nos “Mun-
diais” que decorrem em Eu-
gene, no Estado norte-ameri-
cano de Oregon. 

Tendência bem diferen-
te se registou na maratona 
masculina e no lançamento 
do martelo feminino, com as 
vitórias surpreendentes do 
etíope Tamirat Tola e da nor-
te-americana Brooke Ander-
sen. 

Cheptegei entrou à frente 
dos quenianos Stanley Mu-
bru (27.27,90) e Jacob Kipli-
mo (27.27,97), relegando a 
grande esperança dos Estados 
Unidos, Grant Fisher, para o 
quarto lugar. Quanto ao etío-
pe Selemon Barega, campeão 
olímpico e apontado à partida 
como grande rival do cam-
peão de Doha-2019, ficou-se 
pelo quinto lugar. 

O fundista ugandês ainda 
vai tentar em Eugene a do-

“MUNDIAIS” DE ATLETISMO

Cheptegei bicampeão 
dos dez mil metros

bradinha, já que vai alinhar à 
partida para os cinco mil me-
tros, distância em que é cam-
peão olímpico e costuma ser 
ainda mais eficaz.

Entretanto, a ausência 
das grandes favoritas do lan-

çamento do martelo, a pola-
ca Anita Wlodarczyk (tripla 
campeã olímpica) e a cam-
peã mundial DeAnna Price, 
dos Estados Unidos, deixou 
o caminho aberto para ou-
tra norte-americana, Brooke 

Andersen, que chegou aos 
78,96 metros. Apenas décima 
nos últimos Jogos Olímpicos, 
foi ladeada no pódio pela ca-
nadiana Camryn Rogers e pela 
sua compatriota Janee Kassa-
navoid.

O fundista ugandês Joshua Chepteguei voltou a dominar a prova dos dez mil metros

HÁ atletas que parecem eter-
nas, e Shelly-Ann Fraser-
-Pryce certamente entra nesse 
lote. Aos 35 anos, a jamaicana 
conquistou na madrugada de 
ontem, em Eugene, nos Esta-
dos Unidos, a sua 12.ª medalha 
em “Mundiais”, ao sagrar-se 
campeã dos 100 metros, com 
10,67 segundos. Foi o décimo 
ouro da veterana velocista, o 
quinto no hectómetro, prova 
na qual já tinha vencido em 
2009, 2013, 2015 e 2019.

Mas houve mais para a Ja-
maica celebrar. Um dia depois 
da “limpeza” norte-americana 
nos 100 metros masculinos, 
as jamaicanas devolveram na 
mesma moeda e também ocu-
param as três posições do pó-
dio, com Shericka Jackson a ser 
segunda, com 10,73 que são um 
novo recorde pessoal, e a cam-
peã olímpica em título Elaine 
Thompson-Herah terceira, 
com 10,81. Em quarto ficou a 
britânica Dina Asher-Smith, 
que igualou o recorde britânico 
com os 10,83 segundos.

A prova dos 100 metros fe-
minina, que fechou o dia, aca-
bou por ser a excepção num dia 
bastante produtivo para os da 
casa, que levaram na sessão da 
tarde sete em 12 medalhas pos-

síveis.
No lançamento do peso 

conseguiram “limpar” os três 
lugares do pódio, com Ryan 
Crouser a confirmar o seu fa-
voritismo por uma unha negra 
(22.94 metros), à frente de Joe 
Kovacs (22.89) e Josh Awotun-
de (22.29).

No salto com vara, a cam-
peã olímpica Katie Nageotte 
juntou agora o título mundial, 
com 4.85 metros. A segunda 
colocada, a também norte-
-americana Sandi Morris, 
conseguiu superar a mesma 
altura, mas acabou por ficar 
em segundo por ter falha-
do a sua primeira tentativa. 
A fechar o pódio ficou Nina 
Kennedy, aos 4.80 metros. 
Na outra final do dia, os 110 
metros barreiras, houve tam-
bém bis norte-americano, 
mas neste caso algum drama à 
mistura. O jamaicano Hansle 
Parchment, campeão olímpico 
em título, lesionou-se na acti-
vação prévia e não recuperou. 
Na primeira tentativa de saída, 
o norte-americano Devon Al-
len, o terceiro mais rápido da 
história e estrela em ascensão, 
foi punido com uma falsa par-
tida. Dois ficaram pelo cami-
nho e a festa acabou por sobrar 

Shelly-Ann Fraser 
domina 100 metros!

para o outro grande candidato. 
Grant Holloway, o recordista 
mundial dos 60 metros em pis-
ta coberta, venceu com 13,03 

segundos, à frente do compa-
triota Trey Cunningham (13,08 
). Fechou o pódio o espanhol 
Asier Martínez, com 13,17.

Shelly-Ann Fraser-Pryce foi a mais rápida nos 100 metros

ESCÂNDALO no mundo do 
atletismo! O queniano Lawren-
ce Cherono, o oitavo mais rá-
pido da história na maratona 
(2:03.04, conseguidos em Va-
lência, 2020), foi suspenso de 
forma provisória pela Unidade 
de Integridade do Atletismo 
(AIU), na sequência de um 
controlo antidoping positivo à 
substância trimetazidina.

De acordo com o comu-
nicado a AIU, a substância foi 
detectada num controlo fora de 
competição realizado a 23 de 
Maio, tendo o atleta sido noti-
ficado do resultado adverso na 
semana passada. Nessa altura, 
Cherono viajava para os Esta-
dos Unidos para competir na 
maratona dos “Mundiais”, mas 
com esta punição acabou por 
ficar impedido de competir. 
O maratonista ainda teve uma 
chance para se defender, mas a 
AIU considerou as suas alega-
ções infundadas.

No mesmo comunicado, a 

AIU critica a demora na divul-
gação dos resultados pelo la-
boratório encarregue de testar 
a amostra, por ter superado os 
20 dias habitualmente neces-
sários. Neste caso, a amostra 
de Cherono apenas teve o seu 
resultado reportado 47 dias de-
pois, o que é considerado um 
“atraso inaceitável, que negou 
a possibilidade de um outro 
atleta queniano poder disputar 
a maratona dos “Mundiais” no 
seu lugar.

Para lá de ser o detentor da 
oitava melhor marca da histó-
ria, Cherono conta com vários 
resultados de realce no seu 
currículo, como as vitórias nas 
maratonas de Boston e Chica-
go, ambas em 2019, Valência 
em 2021, Amsterdão em 2017 e 
2018 ou Praga em 2016.

Na ausência de Lawren-
ce Cherono, a representação 
queniana na maratona de do-
mingo ficou reservada apenas a 
Geoffrey Kamworor e Barnabas 

Oitavo melhor maratonista de fora

Kiptum.

VELOCISTA 

NORTE-AMERICANO 

TAMBÉM AFASTADO

Além do maratonista que-
niano, a AIU comunicou ainda 
a suspensão do norte-ameri-
cano Randolph Ross, que ha-
bitualmente compete nos 400 

metros. Neste caso, a suspen-
são deveu-se a uma violação no 
código de controlo antidoping, 
devido à falha na divulgação da 
sua localização num momento 
de teste. Elemento da equi-
pa que conquistou o ouro nos 
4×400 em Tóquio-2020, Ross 
fica também de fora dos “Mun-
diais” de Eugene, no caso para 
a prova dos 400m.

Lawrence Cherono ficou de fora devido a “doping”

O FUTEBOLISTA polaco Robert 
Lewandowski chegou a Mia-
mi, Estados Unidos, na madru-

gada de ontem, e já se juntou 
aos novos colegas de equipa 
do Barcelona, tendo também 

já estado com o presidente do 
clube, Joan Laporta, para fina-
lizar a chegada aos “catalães”.

“Finalmente estou aqui, 
estou muito contente por 
juntar-me ao Barcelona, por 
estar aqui. Os últimos dias fo-
ram longos, mas o acordo está 
feito, posso focar-me no novo 
capítulo da minha vida. Quero 
ganhar não só jogos, mas tam-
bém títulos, espero que ganhe-
mos desde o início da época”, 
afirmou o avançado que deixa 
o Bayern Munique nas primei-
ras declarações aos canais do 
clube, justificando a opção de 
carreira.

“Eu quis sempre jogar na 
Liga espanhola, agora é o meu 
novo passo, também para a 
minha vida pessoal. É um novo 
desafio e estou aqui para ajudar 

o Barcelona a estar no topo e 
ganhar os títulos possíveis”, 
afirmou o jogador de 33 anos, 
que também referiu ter falado 
com o seu novo treinador.

“Falei com o Xavi, conhe-
ço a ideia dele, foi fácil decidir 
pelo Barcelona. Ele sabe como 
deve treinar o Barcelona, por-
que foi um grande jogador e 
também é agora um bom trei-
nador, tem um futuro promis-
sor e quero fazer parte disto”, 
apontou.

No sábado, foi oficializa-
do um “princípio de acor-
do” para a transferência de 
Lewandowski do Bayern para o 
Barcelona e a apresentação ofi-
cial do atleta foi ontem, à mar-
gem da digressão de pré-época 
da equipa em solo norte-ame-
ricano.

Lewa junta-se ao Barça em Miami

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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T
AL como aconteceu na 
primeira edição, em 
2004, Moçambique vol-
tará a acolher os Jogos 
da AUSC R5, nomeada-

mente XI Edição, em 2024. 
Para o efeito, a Secretaria de 

Estado do Desporto rubricou na 
tarde de ontem, em Maputo, 
um memorando de entendi-
mento com o Conselho do Des-
porto da União Africana Região 
5 (AUSC R5). 

A organização dos Jogos 
da AUSC R5 é rotativa e será a 
segunda vez que o país acolhe 
esta prova, depois da edição 
inaugural.

Além da assinatura do me-
morando, a delegação estran-
geira visitou ontem algumas 
infra-estruturas desportivas, 
como as instalações do Maxa-
quene, Costa do Sol, Académi-
ca e Black Bulls.

Francisco da Conceição, 
director do Desporto de Alto 
Rendimento, disse que com 
a visita às infra-estruturas os 
membros da AUSC pretendiam 

EM 2024

Moçambique palco 
dos Jogos da AUSC

verificar a capacidade existen-
te de infra-estruturas, que são 
normalmente a maior exigên-
cia para esse tipo de eventos.

“A delegação viu a capaci-
dade existente e temos tempo 
para preparar devidamente os 
jogos, sabido que o país tem 
vasta experiência em acolher 
eventos desportivos. Vamos 
ver se algumas infra-estruturas 
terão intervenções ou não para 
adequá-las aos jogos. Vamos 
trabalhar para que este evento 
de jovens menores de 20 anos 
seja uma verdadeira festa”, dis-
se.

Francisco da Conceição re-
feriu ainda que Moçambique 
tem demonstrado bons níveis 
na história da competição, 
conquistando lugares de pódio 
e medalhas, apesar de parti-
cipar com menor número de 
atletas relativamente aos ad-
versários. “Temos aqui cam-
peões do mundo, africanos e 
regionais, e vamo-nos preparar 
para defender a nossa história”, 
referiu o dirigente.Rubricado memorando de entendimento para a organização dos XI Jogos da AUSC R5-2024

A EX-ATLETA moçambica-
na Maria de Lurdes Mutola se-
guiu ontem para a cidade de 
Eugene, Estado de Oregon, 
nos Estados Unidos, onde será 
homenageada pela organiza-
ção dos “Mundiais” de Atle-
tismo que decorrerem naquela 
região. 

Lurdes Mutola será con-
decorada pela organização 
do evento no quadro de uma 
iniciativa denominada Ore-
gon22 Heritage Trail, que visa 
reconhecer 22 atletas nas suas 
cidades de origem ou então em 
locais que tenham um signifi-
cado especial para um atleta, 
com o descerramento de pla-
cas nesses locais. 

Foi precisamente em Ore-
gon, local pequeno mas com 
grande tradição no atletismo, 
onde Lurdes Mutola se instalou 
em 1991 e cresceu para o atle-
tismo, tendo-se projectado ao 
estrelato a nível planetário.  

Refira-se que Maria de 
Lurdes Mutola foi campeã 
olímpica dos 800 metros em 
Sidney-2000 e medalha de 
bronze em Atenas-2004, além 
de se ter sagrado campeã do 
mundo por três vezes e sete 
vezes em pista coberta.

Mutola nos EUA para
merecida homenagem

AS províncias de Tete e Sofala 
apuraram dois clubes cada para 
a fase zonal centro da Taça de 
Moçambique devido ao actual 

ranking nacional. Um clube a 
mais que Zambézia e Manica, 
outros integrantes da região.

Assim, por Tete vão dis-

putar a fase regional centro 
o vencedor FC Bagamoyo e a 
União Desportiva do Songo, 
enquanto Sofala será represen-

tado por Ferroviário da Beira 
e Estrela Vermelha da Beira. 
Manica vai competir com o FC 
Soalpo e Zambézia Sumeia FC 
de Mocuba.

Enquanto isso, no Cam-
peonato Nacional de Futebol 
da Segunda Divisão - fase pro-
vincial de Tete, o Ferroviário 
de Moatize perdeu fim-de-
-semana a liderança da prova 
após empatar a duas bolas com 
a União Desportiva de Songo B, 
em desafio da oitava jornada.

Chingale e FC de Bagamoyo 
ganharam e partilham a lide-
rança. Considerando que esta 
era a última partida da primeira 
volta para os “locomotivas”, 
devido ao número ímpar de 
equipas, o esforço de recupe-
ração já só poderá acontecer na 
segunda volta.

O FC de Bagamoyo apre-
sentou-se agressivo perante 
um FC Lion de Missaua com-
pletamente desestruturado na 
defesa, tenho ganho por 3-0.

No sábado, o Chingale ven-
ceu o Desportivo de Tete por 
uma bola a zero, num jogo bem 
disputado pelas duas equipas. 
Pelo facto de ter 17 golos, mais 
dois que FC de Bagamoyo, o 
Chingale passou a ocupar o 
primeiro lugar do “Provincial”, 
apesar de terem o mesmo nú-
mero de pontos. 

Noutro jogo, Águias de An-
gónia recebeu e venceu o 3 de 
Janeiro FC por 7-0.

Resultados da oitava jor-
nada: Chingale-Desportivo de 
Tete (1-0), UD Songo B-Ferro-
viário de Moatize (2-2), FC de 
Bagamoyo-FC Lion de Missaua 
(4-0) e Águias de Angónia-3 de 
Janeiro FC (7-0)

Classificação: Chingale - 15 
pontos (pts), FC de Bagamoyo 
- 15 pts, Ferroviário de Moati-
ze - 14 pts, Águias de Angónia 
- 10 pts, UDS B - 9 pts, FC de 
Angónia - 9 pts, Desportivo de 
Tete - 6 pts, FC Lion de Missaua 
- 6 pts e 3 de Janeiro FC - 3 pts.Bagamoyo será um dos representantes da província de Tete na fase regional da Taça

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

HÓQUEI EM PATINS

Tete e Sofala apuram dois 
clubes para a fase regional

Selecção afina estratégia 
para o Campeonato Africano

A SELECÇÃO Nacional de 
Hóquei em Patins iniciou 
sábado a preparação da sua 
participação no Campeonato 
Africano, que terá lugar de 
28 de Setembro a 2 de Outu-
bro, no Cairo, Egipto.

A primeira sessão de 
treino decorreu no pavilhão 
anexo do Estrela Vermelha 
sob orientação do treinador 
Pedro Tivane, tendo essen-
cialmente sido marcada por 
uma partida animada, com 
o grupo a ser divido em duas 
equipas. 

Na sessão, Tivane quis 
descontrair os seus pupi-
los, após uma paragem lon-
ga motivada pela suspensão 
das actividades, primeiro, 
devido à pandemia e, de-
pois, pela falta de campos. 
Aliás, o anexo do Estrela é 
neste momento uma espécie 
de refúgio encontrado pela 
Federação Moçambicana de 
Patinagem para pôr os ho-
quistas no activo, enquanto 
se trabalha na remodelação 
do piso e das tabelas do pavi-
lhão principal dos “alaranja-
dos”, cujas obras arrancarão 
em breve.

Os treinos deverão subir 
de intensidade no decorrer 
desta semana. Tivane irá co-
meçar por puxar pela com-
ponente física, aliado ao tra-
balho técnico, e na terceira 

semana, até porque o tempo 
que separa para o arranque 
do “Africano” é curto, dará 
início ao trabalho táctico. 

Numa perspectiva de re-
novação da selecção, a pré-
-convocatória é de 22 atle-
tas, sendo dominada por 
hoquistas que fizeram parte 
da equipa de sub-19 que em 
2019 representou o país no 
Campeonato do Mundo em 
Barcelona, em que conquis-
tou a medalha de bronze. 
Ivan Esculudes, ou simples-
mente Maninho, e Kevin Pi-
mentel são os únicos que mi-
litam na equipa sénior e que 
vêm acrescentar experiência 
a um colectivo em que impe-
ra a juventude. 

Pedro Tivane tem, por-
tanto, uma formação maiori-
tariamente jovem e de enor-
me qualidade e que partirá 
com fortes hipóteses de con-
quistar o ceptro africano.

OFERTA DE STICKS 
E BOLAS

O início da preparação foi 
antecedido de oferta de bolas 
e sticks à Federação Moçam-
bicana de Patinagem (FMP) 
pelo antigo internacional 
“mundialista” José Carlos. 
Tratou-se de um gesto nobre 
do antigo capitão da Selec-
ção Nacional, que foi elogia-

do pelo presidente da FMP, 
Eneas Monteiro Comiche, 
tendo agradecido a oferta 
e assegurado que a federa-
ção está a fazer um trabalho 
diário para que os jogadores 
tenham uma preparação e 
participação condignas no 
“Africano” e no “Mundial” 
que terá lugar de 7 a 13 de 
Novembro, em San Juan, Ar-
gentina.

OS PRÉ-CONVOCADOS 

Guarda-redes - Eduar-
do Nhica (Estrela Vermelha), 
Marcelo Valoi (Desportivo) e 
Júlio Samuel (Ferroviário);

Defesa - Mauro Zengonza 
(Desportivo);

Médio-defesa - Mário 
Alcides (Estrela Vermelha), 
Edmilson Mapinguisse (Es-
trela Vermelha), Myfred Co-
lange (Ferroviário), Rafael 
Elias (Ferroviário); 

Médio-atacante - Absa-
lão Miquessene (Desportivo), 
Kevin Pimentel (Desportivo) 
e Macário Issufo (Estrela Ver-
melha); 

Avançados - Artur Ma-
pinguisse (Estrela Verme-
lha), Ivan Esculudes (Estrela 
Vermelha), Diego Pimentel 
(Desportivo) e Pedro Pimen-
ter Jr (Desportivo), Michel 
Machaúle (Ferroviário) e Sté-
lio António (Ferroviário).  

Hoquistas já trabalham a todo o gás no pavilhão anexo do Estrela

O FERROVIÁRIO de Nampula 
soma e segue no Campeonato 
Provincial de Basquetebol de 
Nampula em masculinos e, no 
sábado, esteve a um ponto de 
aplicar “chapa-100” à New Vi-
sion, ganhando por 99-47 em 
jogo da segunda jornada do Gru-
po “A”, disputado no seu pavi-
lhão.

Na ronda inaugural, recor-
de-se, os “axinenes” haviam 
derrotado a União Juvenil de 
Napipine por esclarecedores 62 
pontos de diferença (81-19).

Na outra partida do Grupo 
“A”, Napipine B venceu o Ins-
tituto de Gestão e Ciências de 
Saúde (IGCS) por 71-63, tendo 
ficado de fora a formação do Mu-
cupelinhas B. Com estes resulta-
dos, o Ferroviário de Nampula 
lidera o Grupo “A” com quatro 
pontos, seguido pela New Vision 
e Napipine B, ambos com três 
pontos e, ainda, Mucupelinhas 
B e IGCS, com dois pontos cada.

Ainda em masculinos, mas 
pelo Grupo “B”, no único jogo 
realizado, Napipine A venceu o 

Elvis Alone Basquetebol Team 
por 77-24. O Ferroviário de 
Nampula B ganhou por falta de 
comparência da formação da 
Academia Militar Marechal Sa-
mora Moisés Machel, enquanto 
Mucupelinhas A ficou de fora 
devido ao número ímpar das 
equipas.

Neste grupo, Napipine A 
lidera isolado com quatro pon-
tos, um a mais do que a dupla 
Ferroviário de Nampula B e Elvis 
Alone, que seguem em segundo 
e terceiro lugares, respectiva-

mente. O Mucupelinhas A segue 
em quarto com dois pontos, en-
quanto sem pontuar a Academia 
Samora Machel é “lanterna ver-
melha”.

Refira-se que, em masculi-
nos, os quatro primeiros classifi-
cados de cada grupo apuram-se 
para os “play-offs” que come-
çam a ser disputados nos quar-
tos-de-final.

Já em femininos, com ape-
nas cinco equipas, a campeã 
provincial Mucupelinhas de Na-
cala foi vencer na visita à União 

Juvenil de Napipine por 43-25, 
enquanto no outro jogo o Fer-
roviário de Nampula derrotou a 
New Vision por 49-37. A Escola 
Secundária de Namicopo ficou 
de fora devido ao número ímpar 
de equipas.

Neste sector, o “Provincial” 
de Basquetebol de Nampula é 
liderado pela dupla Napipine e 
Ferroviário de Nampula, ambos 
com três pontos, seguidos com 
menos um ponto pelo trio Na-
micopo, Mucupelinhas e New 
Vision.

NA cidade de Maputo, o fim-de-semana ficou nega-
tivamente marcado pela greve de árbitros que, recla-
mando pelo não pagamento dos respectivos subsídios 
pela Associação de Basquetebol da Cidade de Maputo 
(ABCM), decidiram não se fazer aos pavilhões para di-
rigir as partidas da quinta jornada do Torneio de Aber-
tura.

De acordo com fontes do sector de arbitragem, a 

ABCM não pagou os subsídios dos meses de Maio e Ju-
nho, motivos bastantes para não aceitarem apitar jogos 
enquanto as dívidas não forem amortizadas ou pagas na 
totalidade.

Num documento de 10 de Fevereiro da Comissão de 
Árbitros de Basquetebol da Cidade de Maputo, a que o 
nosso Jornal teve acesso, estes fizeram saber à ABCM 
que esta deve pagar os seus subsídios até ao dia 10 de 

cada mês. No mesmo documento, os juízes de basque-
tebol faziam saber que, não pagando até a essa data, a 
ABCM devia ter o cuidado de não marcar os jogos por-
que eles não se fariam aos pavilhões.

Refira-se o Torneio de Abertura na capital do país 
é liderado, em seniores masculinos e femininos, pelo 
Costa do Sol, que ainda não perdeu ao cabo de cinco 
jornadas disputadas.

BASQUETEBOL NAS PROVÍNCIAS

Ferroviário de Nampula soma e segue

Greve de árbitros adia jogos em Maputo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O ALTO representante 
da União Europeia (UE) 
para a Política Externa e 
de Segurança, Josep Bor-
rell, disse ontem esperar 
um acordo esta semana 
para desbloquear as ex-
portações ucranianas de 
cereais, falando numa 
“questão de vida ou mor-
te”.

“A vida de dezenas de 
milhares de pessoas de-
pende deste acordo e, 
portanto, não é um jogo 
diplomático, é uma ques-
tão de vida ou morte para 
muitos seres humanos. E a 
questão é que a Rússia tem 
de desbloquear e permitir 
que os cereais ucranianos 
sejam exportados”, vincou 
Josep Borrell.

Falando à chegada da 
reunião dos ministros dos 
Negócios Estrangeiros da 
UE, em Bruxelas, o che-
fe da diplomacia europeia 

admitiu ter “esperança 
que esta semana seja pos-
sível chegar a um acordo 
para desbloquear Odessa 
e outros portos ucrania-
nos”, quando Kiev e Mos-
covo se sentam à mesa, na 
Turquia, para discutir esta 
questão.

 No Conselho de ontem, 
os chefes da diplomacia 
europeia discutiram me-
canicismo para continuar 
a apoiar a Ucrânia, espe-
rando o alto representan-
te da UE que os ministros 
cheguem “a um acordo 
político sobre isso”.

A posição surge numa 
altura de confronto ar-
mado na Ucrânia e de blo-
queio das exportações nos 
portos ucranianos, tensões 
geopolíticas que estão a 
afectar cadeias de abaste-
cimento, causando receios 
de ruptura de “stocks” e 
de crise alimentar.

Tanto a Ucrânia como 
a Rússia são importantes 
fornecedores dos merca-
dos mundiais, especial-
mente de cereais e óleos 
vegetais, como trigo, ce-
vada e milho, sendo que 
Kiev é também respon-
sável por mais de 50% do 
comércio mundial de óleo 
de girassol e um impor-
tante fornecedor de ração 
para a UE.

Estima-se que milhões 
de toneladas de trigo es-
tejam retidas na Ucrânia, 
sendo que a exportação 
habitual ucraniana neste 
sector era de cinco mi-
lhões de toneladas de trigo 
por mês.

Na reunião de ontem, 
participou por videocon-
ferência o ministro dos 
Negócios Estrangeiros, da 
Ucrânia, Dmytro Kuleba, 
que explicou a situação no 
terreno. (Lusa)

A ORGANIZAÇÃO não-go-
vernamental Oxfam disse 
ontem que bastam duas 
semanas dos lucros obtidos 
pelos bilionários do sector 
alimentar para garantir o 
financiamento pedido pela 
ONU para combater a fome 
na África Oriental.

“Uma quantidade 
monstruosa de riqueza 
está a ser acumulada no 
topo das cadeias globais de 
abastecimento alimentar”, 
disse Hanna Saarinen, 
responsável pela política 
alimentar da Oxfam espa-
nhola, citada pela agência 
espanhola de notícias, Efe. 

A ONG salientou que 
os bilionários neste sector 
aumentaram a sua rique-
za colectiva em 382 mil 
milhões de dólares (24,3 
biliões de meticais) des-
de 2020, enquanto o apelo 
lançado pela ONU é de um 
total de 6,2 mil milhões de 

dólares (395 mil milhões 
de meticais), que recebeu 
apenas 16% do financia-
mento pedido.

A Oxfam salientou que 
as pessoas nos países da 
África Oriental gastam até 
60% dos seus rendimentos 
em alimentos, numa região 
que também é fortemente 
dependente de alimentos 
importados. Os alimen-
tos e bebidas representam 
54% do índice de preços 
na Etiópia, enquanto na 
Somália os preços do mi-
lho eram seis vezes mais 
elevados do que os preços 
mundiais em Maio face ao 
que custavam um ano an-
tes.

De acordo com o co-
municado de imprensa da 
Oxfam, nalgumas regiões 
da Somália, os gastos com 
o cabaz alimentar míni-
mo subiram mais de 160%
em comparação com 2021,

com o preço de um quilo 
de sorgo 240% mais alto 
do que a média dos últimos 
cinco anos.

No caso da Etiópia, a 
inflação alimentar subiu 
43,9% desde o ano passa-
do, com os preços dos ali-
mentos a subir 70% entre 
Janeiro e Maio deste ano, 
mais do dobro do aumento 
global.

No Quénia, o preço da 
farinha de milho, o princi-
pal alimento básico, dupli-
cou em sete meses e subiu 
50% só entre Junho e Ju-
lho. 

Perante estas dificul-
dades, Saarinen salientou 
que as nações ricas devem 
cancelar imediatamente a 
dívida destes países, que 
duplicou na última década, 
para libertar recursos para 
fazer face ao aumento da 
fome e importar os cereais 
necessários. (Lusa)

O PRESIDENTE do Centro 
para o Desenvolvimento 
Global (CGD) e a secretá-
ria executiva da Comissão 
Económica da ONU Para 
África (UNECA) alertaram 
ontem que um “tsunami” 
económico está prestes a 
atingir os países em desen-
volvimento, principalmen-
te em África.

“Um tsunami econó-
mico está prestes a engo-
lir o mundo em desenvol-
vimento e muitos países 
pobres simplesmente não 
estão preparados para li-
dar com as consequências 
económicas, sociais e polí-
ticas”, alertam Masood Ah-
med e Vera Swonge, num 
artigo de opinião publicado 
nas páginas do CDG e da 
UNECA.

“Quando a vida quo-
tidiana é perturbada por 
falta de medicamentos e 
de combustível, o forneci-
mento de energia é desli-
gado porque um quilowatt 
custa mais do que os con-
sumidores podem pagar e o 
preço da comida consome 
muito do magro rendimen-
to familiar, qualquer fagu-
lha pode desencadear um 
fogo de descontentamen-
to”, escrevem os autores, 
apontando para o exemplo 
do Sri Lanka.

“Os líderes do G20 não 
podem afastar a tempes-
tade mas podem ajudar os 
países mais pobres a prepa-
rem-se melhor para a en-
frentar”, defendem, apon-
tando várias coisas que os 
líderes das vinte nações 

mais industrializadas po-
dem fazer.

Entre elas está o finan-
ciamento do Programa 
Mundial para a Alimenta-
ção (PMA), a garantia ime-
diata de liquidez através do 
adiamento dos pagamentos 
da dívida e a atribuição de 
empréstimos concessio-
nais, além de uma nova 
arquitectura mundial fi-
nanceira e a garantia de 
acesso a cereais da Rússia e 
da Ucrânia.

“O G20 agiu rápida e de-
cisivamente durante a crise 
da pandemia da Covid-19. 
Hoje, os países mais pobres 
estão confrontados com um 
desafio que é maior, mais 
prejudicial, cujo potencial 
de deixar cicatrizes é imen-
so”, concluem. (Lusa)

A GAZPROM invocou, numa carta enviada a 
14 de Julho, “motivos de força maior” para 
não cumprir os fornecimentos contratua-
lizados de gás natural junto de pelo menos 
um cliente, segundo noticiou ontem  a Reu-
ters.  

A cláusula contratual protege a empresa 
estatal russa de pagar indemnizações pelo 
incumprimento dos fornecimentos, alegan-
do problemas que escapam ao seu controlo.

Neste caso, a carta dizia respeito, segun-

do avançou uma fonte à Reuters, ao forneci-
mento através do Nord Stream 1, o gasoduto 
que transporta para a Europa Central gás 
russo, parado desde 11 de Julho para manu-
tenção anual.

Países como a Alemanha, que depen-
dem fortemente do gás russo, temem que 
Moscovo corte o fornecimento de gás defi-
nitivamente numa tentativa de pressionar 
o Ocidente depois do início da guerra na
Ucrânia.

O 
PRESIDENTE da 
África do Sul, Cyril 
Ramaphosa, consi-
derou que o futuro 
do país “está nas 

mãos” dos sul-africanos ao as-
sinalar ontem o aniversário do 
antigo estadista Nelson Man-
dela.

Anualmente, nesta data, 
os sul-africanos são chama-
dos a dedicarem 67 minutos 
em acções de solidariedade 
e ajuda aos mais carenciados 
nas suas comunidades, numa 
alusão aos 67 anos de luta de 
Nelson Mandela pela justiça 
social.

“O Dia Nelson Mandela é 
sobre inculcar uma cultura de 
serviço que vá para além dos 
67 minutos, todos os anos, no 
dia 18 de Julho”, salientou ao 
país Cyril Ramaphosa na sua 
newsletter semanal.

Nesse sentido, o Presi-
dente sul-africano, que en-
frenta duras críticas e apelos 
à sua demissão do cargo face 

à governação pelo seu partido 
no poder, o Congresso Na-
cional Africano (ANC), desde 
1994, frisou que a África do 
Sul encontra-se em “situação 
difícil”, sublinhando que a 
corrupção “arrancou a alma” 
do país.

“Estamos no meio de uma 
crise de energia que está a 
causar grandes dificuldades. 
Uma onda de crimes violen-
tos está a aumentar o medo 
e a insegurança nas comu-
nidades. Mesmo enquanto a 
nossa economia recupera do 
impacto da pandemia da Co-
vid-19, a pobreza e o desem-
prego estão a cobrar um pre-
ço alto a milhões que lutam 
para sobreviver. A corrupção 
arrancou a alma da nossa nação 
e corroeu severamente o pacto 
social entre o Estado e os cida-
dãos”, considerou o chefe de 
Estado sul-africano.

Todavia, Ramaphosa ma-
nifestou esperança de que o Dia 
de Nelson Mandela seja “uma 

CPLP celebra 26 anos       
de fundação 
A COMUNIDADE dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) as-
sinalou no domingo os 26 anos da sua fundação, com a coo-
peração entre os seus Estados-membros e o recente acordo de 
mobilidade a se destacarem como os principais ganhos alcança-
dos.  “É uma comunidade unida pela língua, cooperação e agora 
também, com o acordo de mobilidade, pela cidadania. A As-
sembleia Parlamentar da CPLP é um importante fórum de con-
certação entre os Estados-membros”, escreveu o presidente da 
Assembleia da República de Portugal,  Augusto Santos Silva, na 
sua conta na rede social Twitter, numa mensagem para celebrar 
a data. A CPLP foi criada em 1996, em Lisboa, pelos chefes de 
Estado e de Governo de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Mais tarde, 
aderiram a esta comunidade Timor-Leste e Guiné Equatorial.

Mnangagwa critica 
“interferência estrangeira”
O PRESIDENTE do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, denuncia 
a existência de tendências “preocupantes” e “intromissão” das 
missões diplomáticas estrangeiras acreditadas no país, à medida 
que se aproximam as eleições gerais previstas para o próximo ano. 
Mnangagwa - que chegou ao poder em Novembro de 2017, antes 
de vencer uma disputada eleição geral em Julho de 2018 - escre-
veu no jornal estatal Sunday Mail que “o governo desaprova esse 
descaramento deliberado contra nossa soberania, que está em clara 
violação das disposições básicas do direito internacional que regem 
as relações inter-estatais”. Alegou que havia “um desdém grossei-
ro pela nossa soberania” e que “essa propensão preocupante pro-
vavelmente será mais ousada à medida que nos aproximamos das 
nossas eleições gerais programadas para o próximo ano”.

Nigerianos protestam 
contra fecho de 
universidades  
O CONGRESSO dos Trabalhadores da Nigéria (NLC) iniciará um 
protesto de dois dias a 26 de Julho contra o encerramento, de oito 
meses, das universidades públicas em todo o país devido a desacor-
dos salariais entre o governo e os professores, afirmou no domingo o 
sindicato. O NLC, o principal sindicato do país, representa milhões 
de trabalhadores na maioria dos sectores da Nigéria, incluindo par-
tes da indústria petrolífera. As greves de professores universitários 
públicos nigerianos são comuns. A actual greve  teve início a 14 de 
Fevereiro. Uma greve anterior, em 2020, durou nove meses. Os tra-
balhadores da indústria petrolífera e do gás, ameaçaram juntar-se 
aos professores em greve, uma situação que poderá agravar a escas-
sez de combustível no país.

Papa em “peregrinação 
penitenciária” pelo Canadá
O PAPA Francisco considerou que a viagem que vai fazer ao Canadá, 
no próximo domingo, será “uma peregrinação penitenciária” pelos 
abusos que os indígenas sofreram nos internatos católicos durante 
os séculos XIX e XX. “Queridas irmãs e irmãos do Canadá, como 
vocês sabem, virei perante vós em nome de Jesus, especialmente 
para encontrar e abraçar as populações indígenas”, salientou, atra-
vés da janela do Palácio Apostólico, após a recitação da Oração do 
Ângelus, no domingo. “Infelizmente”, reconheceu, “no Canadá, 
muitos cristãos, incluindo alguns membros de institutos religio-
sos, contribuíram para uma política de assimilação cultural que no 
passado prejudicou seriamente as comunidades nativas de diferen-
tes maneiras”. Recentemente, o Papa  recebeu no Vaticano alguns 
membros dessas comunidades, aos quais expressou a sua “dor e so-
lidariedade pelo mal sofrido”.

Irão tem capacidade para 
fabricar bomba atómica
O IRÃO tem a capacidade técnica para fabricar uma bomba atómica 
segundo declarou no domingo Kamal Kharrazi, presidente do Con-
selho Estratégico de Relações Internacionais, subordinado ao mi-
nistério de Relações Exteriores iraniano. Em declarações publicadas 
no site da  Al-Jazeera,  Kharrazi  acrescentou que Teerão realizou 
“amplas manobras para poder atingir Israel em profundidade se as 
suas instalações sensíveis forem tidas como alvos”. Israel, que con-
sidera o Irão o seu inimigo número um, opõe-se ao relançamento 
do acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear iraniano 
- com vista  a impedir o Irão de desenvolver a bomba atómica em
troca da suspensão de sanções  contra a sua economia - do qual os 
Estados Unidos se retiraram em 2018.

Deputados britânicos 
criticam eficácia de 
deportação de migrantes 
UMA comissão parlamentar britânica defendeu ontem que o plano 
governamental de deportar para o Ruanda imigrantes ilegais está 
longe de ter o pretendido efeito desencorajador das travessias no 
Canal da Mancha. Num relatório  ontem divulgado, a Comissão de 
Assuntos Internos do Parlamento britânico defendeu que “não há 
provas claras” de que a polémica política de deportação esteja a ser 
eficaz na tentativa de impedir os migrantes ilegais de fazer a perigo-
sa travessia do Canal da Mancha. “O relatório conclui que os esfor-
ços do Governo para encontrar uma solução única e de baixos cus-
tos para encerrar essa rota de entrada não são realistas e não terão 
sucesso”, avisou a comissão, num comunicado. Londres chegou 
a um acordo com Kigali, mas ainda não houve deportações ainda, 
uma vez que um primeiro voo, previsto para junho, foi cancelado, 
após uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

DEFENDE RAMAPHOSA

Futuro do país está nas 
mãos de cada sul-africano

Cyril Ramaphosa
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oportunidade para lembrar que 
esses problemas, como tantos” 
que os sul-africanos já enfren-
taram, “não são insuperáveis” 
e”podem ser superados”.

“Ele [Nelson Mandela] 

sempre nos lembrou que não 
existe caminhada fácil para a 
liberdade e que compartilha-
mos uma responsabilidade 
comum pela construção da na-
ção”, salientou.

Na óptica do chefe de Esta-
do sul-africano, a construção 
da África do Sul pós-apartheid 
e democrática “exige que cada 
um contribua da maneira que 
puder”.

“A defesa da nossa demo-
cracia começa com actos in-
dividuais, como ingressar num 
fórum de policiamento comu-
nitário, ser voluntário numa 
instituição de caridade ou de 
abrigo, denunciar um crime 
ou recusar a pagar suborno”, 
adiantou.

“Vamos evocar o ‘novo 
patriotismo’ de ‘Madiba’ 
[Nelson Madela], onde os sul-
-africanos estão determina-
dos a trabalhar juntos e a fazer 
do nosso país uma nação ven-
cedora. Não podemos deixar
que outros realizem a Áfri-
ca do Sul dos nossos sonhos.
O futuro do nosso país está
realmente nas nossas mãos”,
concluiu o Presidente Rama-
phosa.

As mudanças políticas nos 
últimos 28 anos tiveram um 
impacto negativo na econo-
mia sul-africana, levando à 
estagnação e à desindustria-
lização do país, segundo ana-
listas sul-africanos. - (Lusa)

Lucros dos bilionários podem 
resolver fome em África

Países mais pobres enfrentam 
eminente “tsunami” económico

UE vê no imbróglio 
dos cereais “questão 
de vida ou morte”

Gazprom corta gás 
à Europa por “motivos 
de força maior” 
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