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Agentes da lei detidos
por tentativa de rapto
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CCT vai discutir soluções 
para alívio do custo de vida

O ENVIADO Pessoal do Secretário-Geral 
das Nações Unidas para Moçambique e Pre-
sidente do Grupo de Contacto, Mirko Man-
zoni, manifestou ontem a sua satisfação 
pela nomeação de Raul Domingos ao cargo 
de embaixador extraordinário e plenipo-
tenciário junto da Santa Sé, com residência 
em Vaticano, na Itália.

Em mensagem recebida no “Notícias”, 
Mirko Manzoni afirma que o gesto do Che-
fe do Estado moçambicano é um momento 
histórico para o país, pois é a primeira vez 
que um membro da oposição é nomeado 
embaixador. “Esta é mais uma evidência 

dos avanços que têm sido feitos pelo Go-
verno para construir um Moçambique mais 
inclusivo e é ainda um exemplo do com-
promisso contínuo com o processo de paz 
e reconciliação nacional”, anotou. Na visão 
de Manzoni, a importância que o Governo 
atribui à inclusão também foi evidente ao 
longo da implementação do Acordo de Paz 
e Reconciliação Nacional de  Maputo, que 
tem como um dos fundamentos o proces-
so de Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR). A este aspecto, o Pre-
sidente do Grupo de Contacto observou que 
nos últimos dias mais 36 desmobilizados da 

Renamo assumiram funções na Polícia da 
República de Moçambique (PRM). Por isso, 
assinala que o sucesso deste processo de paz 
tem estado a merecer elogios internacio-
nais, pela abordagem holística e inclusiva 
em cada estágio da sua implementação.

“Elogiamos o Presidente Nyusi e as par-
tes pelo seu empenho contínuo na constru-
ção de um Moçambique diferente. Com esta 
paz, Moçambique está no caminho para um 
futuro mais próspero”, considera Manzoni.

Raul Domingos é presidente do Partido 
para Paz, Democracia e Desenvolvimento 
(PDD), depois de ter saído da Renamo.

EMBAIXADOR JUNTO DA SANTA SÉ

ONU congratula PR pela 
nomeação de Raul Domingos

Vacinação contra pólio ultrapassou a meta
MAIS de 7,5 milhões de 
menores de cinco anos fo-
ram abrangidos na terceira 
ronda de vacinação contra 
a pólio em todo o país, no 
âmbito dos esforços das 
autoridades sanitárias para 
prevenir a paralisia infan-
til. A cifra representa uma 
cobertura de 110 por cen-
to, tendo em conta a meta 
inicial, que era de imuni-
zar mais de 6,8 milhões de 
crianças.

A campanha de vacina-
ção seguiu-se à notificação 
de dois casos de poliovírus 
não selvagem nas provín-
cias de Nampula e Cabo 
Delgado e o registo, no dia 
17 de Fevereiro, de um epi-
sódio de pólio selvagem no 
vizinho Malawi. 

Os dados avançados ao 
“Notícias” pela directora 
nacional-adjunta de Saúde 
Pública, Benigna Matsi-
nhe, mostram que as pro-
víncias de Cabo Delgado, 
Niassa e Sofala tiveram as 
taxas mais altas de vaci-
nação, com 114 por cento 
cada, seguidas de Tete e 
Zambézia, com 109 e 110 
por cento, respectivamen-
te.

Matsinhe agradeceu 
aos pais e encarregados de 
educação por terem levado 
as suas crianças aos postos 
de vacinação ou por terem 
aberto as portas das res-
pectivas casas, permitindo 
que os brigadistas realizas-
sem a sua actividade. “Esta 
foi a razão do alcance das Durante a campanha foram vacinados 7,5 milhões de crianças, contra os 6.8 milhões previstos
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ICS desafiado a expandir 
serviços a todos distritos
O INSTITUTO de Comunicação 
Social (ICS) deve expandir os seus 
serviços e consolidar-se em todos 
os distritos, visando garantir o 
acesso à informação aos cidadãos 
para que estes possam participar 
activamente nos processos de de-
senvolvimento do país. O desafio 
foi lançado ontem, na cidade de 
Maputo, pelo secretário de Esta-
do nesta parcela do país, Vicente 
Joaquim, falando na abertura do 
XXVI Conselho Coordenador da 
instituição, criada há 45 anos.

A ideia, segundo explicou, é 
dar luz à materializações de uma 
das aspirações do Governo, que é 
a comunicação inclusiva, como 
forma de reconhecimento da di-
versidade de ideias e de expres-
são na tomada de decisões para 
melhor gestão e administração 
do Estado. Disse que a visão neste 
capítulo é expandir os meios de 
comunicação de massas a todo 
o país, processo no qual o ICS se
afigura como um parceiro estra-

Nyusi recebe credenciais 
de oito embaixadores

“Joaquim Chissano” 
abre Escola Diplomática

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, recebe hoje, no seu gabinete 
de trabalho, cartas credenciais de oito embaixadores e altos-comissá-
rios designados para Moçambique. Trata-se de Jorge Luís López Tormo, 
embaixador designado de Cuba; Mlondi Solomon Dlamini, alto-co-
missário designado do Reino de Eswatini; Jean-François Chaumiere, 
alto-comissário designado das Maurícias; Soradjak Puranasamriddhi, 
embaixador do Reino da Tailândia. O Presidente Nyusi vai ainda rece-
ber cartas credenciais de Saleh Muhammad Muhammad Al-Boayshi, 
embaixador designado da Líbia; Gervais Abayeho, embaixador desig-
nado do Burundi; Shimon Solomon, embaixador designado de Israel; e 
Ndung’u Paul Kamweru, alto-comissário designado do Quénia.

A UNIVERSIDADE Joaquim Chissano, na cidade 
de Maputo, inaugura hoje a sua recém-criada 
Escola Diplomática (ED). O acto será dirigido 
por Joaquim Chissano, antigo Chefe do Estado 
moçambicano e patrono daquela instituição de 
Ensino Superior. Na ocasião será lançado o livro 
“Elementos para Análise e Compreensão da Po-
lítica Externa e da Diplomacia de Moçambique”, 
da autoria do académico Emílio Zeca. A Escola 
Diplomática está instalada no Campus do Zim-
peto.

Governo começa 
a implementar 
Tabela Salarial Única

Segundo Max Tonela, 80 por cento dos funcionários e agentes do Estado já estão enquadrados

O 
GOVERNO garante 
o pagamento de sa-
lários referentes ao 
corrente mês de Julho 
a todos os funcioná-

rios que já estão devidamente 
enquadrados na Tabela Salarial 
Única (TSU).

Trata-se dos cerca de 21 
mil funcionários e agentes de 
Estado enquadrados no Nível 
I, com salário mínimo, que no 
âmbito da TSU terão um au-
mento de 100 por cento, pas-
sando de uma base de 4656,00 
para 8756,00 meticais.

A informação foi parti-
lhada ontem, em Maputo, 
pelo Ministro da Economia e 
Finanças, Max Tonela, mo-
mentos após o término da 24ª 
Sessão do Conselho de Mi-
nistros.

Max Tonela clarificou que 
a fixação da base salarial dos 
funcionários do Nível I não 
toma em consideração os cri-
térios de idade e do tempo de 
permanência na carreira. Re-
sulta de média entre o que era 
pago no quadro da adminis-
tração directa e indirecta do 

Estado, havendo situações de 
funcionários que estavam no 
Nível I e viram a sua situação 
revista.

O ministro da Economia e 
Finanças reconheceu a exis-
tência de algumas irregulari-
dades no processo de enqua-
dramento, havendo casos de 
funcionários, por exemplo, 
que reclamam tempo de per-
manência na carreira e/ou de 
idade. 

Referiu que estes episódios 
são embaraçosos e que, no en-
tender do Governo, devem ser 

geridos para que ninguém fi-
que prejudicado. Algumas das 
correcções, tal como indicou, 
só podem ser feitas em articu-
lação entre o Governo e outras 
instituições de soberania. 

Entretanto, o Executivo 
decidiu que os funcionários 
nestas condições, entre os 
quais os dirigentes do Esta-
do, receberão os salários des-
te mês com base nos critérios 
anteriores à TSU, sendo que 
após a solução dos problemas 
registados no processo do seu 
enquadramento serão pagos 
com efeitos retroactivos.

Segundo o governante, as 
situações irregulares foram 
detectadas por uma comissão 
de trabalho criada para o efei-
to e na interacção com vários 
grupos profissionais, como 
médicos, professores, entre 
outros.

Do conjunto das reclama-
ções, as mais comuns têm a 
ver com os critérios de idade e 
tempo de serviço na carreira, 
que criam distorções, pondo 
em causa os objectivos da apli-
cação da TSU.

Na sessão de ontem o 
Conselho de Ministros apre-
ciou o processo de imple-
mentação das reformas as-
sociadas à nova tabela, tendo 
constatado que desde o início 
da actividade, há 23 de Ju-
nho, cerca de 80 por cento 
dos funcionários e agentes do 
Estado está com o enquadra-
mento concluído. 

nossas metas”, sublinhou.
Para a dirigente, o su-

cesso alcançado é também 
fruto do envolvimento das 
equipas da saúde, líderes 
religiosos, políticos e to-
dos os influenciadores de 
opinião, estes últimos que 
apoiaram na mobilizando 
para a adesão da popula-
ção.

A vacinação contra a 
pólio está a ser realizada 
de forma sincronizada com 
os vizinhos Malawi, Zâm-
bia, Zimbambwe e Tanza-
nia, devido ao potencial de 
transmissão da doença.

Entretanto, as autori-
dades sanitárias continuam 
a aprimorar o rastreio com 
vista à identificação de ca-
sos da pólio.

tégico, uma vez que tem actual-
mente uma rede de 80 rádios co-
munitárias e uma composição de 
26 equipas de unidades móveis. 
Cada  rádio comunitária tem um 
raio de cobertura de 70 por cento 
da população da área em que se 
encontra instalada.

“É neste âmbito que, através 
dos multimeios de que dispõe, 

nomeadamente rádios comuni-
tárias, unidades móveis, jornal 
“O Campo”, programas radio-
fónico e televisivo, o Instituto 
de Comunicação Social garante 
a participação activa das comu-
nidades na implementação dos 
programas do Governo”, afir-
mou. Vicente Joaquim reconhe-
ceu o papel da instituição, como 
parte do Estado, na provisão de 
informação a todo o cidadão em 
qualquer parte do país, contri-
buindo inclusivamente para o 
seu empoderamento. Consi-
derando que a Covid-19 ainda 
não foi dada como erradicada, 
o secretário de Estado exortou
igualmente aos funcionários da
instituição para que continuem a 

mobilizar e sensibilizar as comu-
nidades para o cumprimento das 
medidas de prevenção e comba-
te à doença.

Por seu turno, a directora do 
Instituto de Comunicação Social, 
Fárida Costa, garantiu que a nível 
institucional há esforços para a 
implantação das rádios comuni-
tárias em todo o país, estando o 
processo dependente da dispo-
nibilidade de fundos.

“Em relação às televisões co-
munitárias, nós seleccionámos 
um número de vilas municipais 
onde serão instaladas, em algu-
mas até já existem. Já fizemos o 
projecto e aguardamos pelo fi-
nanciamento. Tudo está dentro 
de um plano estratégico”, referiu.
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Economia

Fitch revê  critérios
do “rating” para o país

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 20 de Julho de 2022, não podendo ser vendido separadamente 
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ICS reunido desde ontem em Conselho Coordenador
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ATELIER DE LETRAS

2 CULTURA

T
ODOS os anos o Go-
verno discute e aprova 
novos salários mínimos 
no país. E quando isso 
acontece a área das artes 

e cultura não é representada, 
por ser um sector informal.

Este foi o posicionamento 
do músico moçambicano Ru-
fus Maculube, falando ontem, 
em Maputo, em representação 
da Federação Moçambicana das 
Indústrias Culturais e Criativas 
(FEMICC), que se encontra a or-
ganizar a primeira Conferência 
Nacional da Economia Criativa.

Marcado para os dias 27 e 
28, o evento, sob o lema “De-
safios e Oportunidades para o 
Fortalecimento da Economia 
Criativa Moçambicana”, é um 
dos passos importantes diante 
de vários problemas que en-
fermam o sector artístico, bem 
como para permitir que se fale 
com mais propriedade de eco-
nomia criativa.

“Quando se vai discutir so-
bre o salário mínimo ninguém 
representa o sector”, exem-
plificou Rufus Maculuve, que 
falava numa conferência de 
imprensa de apresentação da 
iniciativa.

Para o músico, conheci-
do por integrar a banda Kapa 
Dech, que fez muito sucesso 
no final da década 1990 e início 
de 2000, o “sector não é reco-
nhecido porque ainda enfrenta 
o desafio de uma maior forma-
lização”, disse, avançando que 

DEFENDE MÚSICO RUFUS MACULUVE

Indústrias culturais
e criativas clamam
por maior formalização

Rufus Maculuve, no centro, falando sobre a Conferência Nacional da Economia Criativa

“há falta de uma economia que 
esteja realmente estruturada”. 

Também director do Cen-
tro Cultural Municipal Ntsin-
dya, Maculuve explicou que a 
primeira Conferência Nacional 
da Economia Criativa deverá 
elaborar uma proposta de so-
luções para o desenvolvimento 
das Indústrias Culturais e Cria-
tivas, bem como para a melho-
ria do ambiente de negócios 

e fortalecimento da rede dos 
agentes desta área no país.

Acrescentou que a arena 
também carece de um estatuto 
que rege a actividade profissio-
nal, o acesso aos recursos para 
trabalhar. Portanto, “espe-
ramos o nascimento de uma 
verdadeira plataforma de diá-
logo”.

Avançou que o evento con-
tará com vários convidados, 

dentre eles Paulo Gomez, da 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO), e o esti-
lista Taibo Bacar.

A conferência é igualmente 
motivada pelo facto de escas-
searem em Moçambique pla-
taformas e iniciativas viradas 
para a discussão e proposta de 
soluções aos desafios do sector 
da indústrias culturais e criati-

vas.
A FEMICC, curadora do 

evento, aglutina diferentes ac-
tores da área e tem como o ob-
jectivo promover a economia 
criativa através do fomento das 
indústrias culturais e criati-
vas, através da música, dança, 
teatro, audiovisual, artes plás-
ticas, espectáculos, editorial 
e gráfica, artesanato, moda e 
gastronomia.

Um micro-prefácio
(enganador) acerca 
de microrrelatos
de um macro-autor

FLÁVIO GARCÍA

PARA não me afastar de meu lugar de fala (pro-
fessor e crítico universitário), fui pesquisar e ler 
sobre micro-narrativas, microrrelatos, micro-
-ficção... Refleti sobre processos composicio-
nais. Imbuí-me de teorias. Li textos de outros 
ficcionistas. 

Contudo, quando me entreguei à escrita do 
Pedro Pereira Lopes pensei em seus leitores, no 
público-alvo deste livro (“O Livro do Homem 
Líquido”), decidi pôr tudo ao lado (não de lado) 
e me arriscar na escrita despida (não de todo) do 
olhar académico e me entregar ao que escrevo 
adiante.

O relato de abertura – “O Homem Líquido” 
–, em que o avô-narrador, imagem do ances-
tral, é preponderante, fez-me lembrar de “O 
relógio”, conto do escritor angolano Manuel 
Rui, de seu livro Sim camarada, do qual, lá 
pela década de 1990, tive a sorte de encontrar, 
ocasional e acidentalmente, um exemplar da 
primeira edição em uma livraria de Lisboa. Uti-
lizei esse conto em muitas aulas que ministrei 
ao longo dos anos e penso que algum aluno, en-
cantado e seduzido como eu ficara pelo conto, 
furtou-me o livro. Mas o sumiço do livro não 
me fez perder a narrativa da memória, e, ago-
ra, revivo-a como nas primeiras vezes em que a 
li. Coligar a história escrita por Pedro àquela de 
Manuel Rui deu-me a oportunidade de reviver 
alegrias, saborear o sabor do saber, deleitar-me 
de prazeres.

As micro-ficções do Pedro, um género pre-
tensamente novo no contexto editorial, ins-
crevem-se na tradição da narrativa africana. O 
carácter oral (a contação de casos) e a transmis-
são do lugar de sujeito da fala (aquele que con-
ta), passando do mais velho (o ancestral) para 
o mais novo também contribuíram para que as 
micro-ficções de Pedro inscrevam-se no uni-
verso da narrativização africana.

A divisão do livro em três semanas é uma 
trapaça desse autor com os seus leitores. Pas-
sam-se as três semanas, e os alienígenas não 
chegam de fato. A obra se mantém indígena 
(nativa, natural da terra, não estrangeira). Em 
jogos de linguagem, em permutas intertextuais, 
surgem espaços, animais, seres mítico-mitoló-
gicos, referências à arte universal(izante), que 
lhe dão um tom global, mundial, mas, ainda 
assim (ou por isso mesmo), essas micro-ficções 
dialogam com outras obras do próprio autor. É 
Moçambique, África, mundo, num todo plural 
e único, sem ser, todavia, unificado, pasteuri-
zado.

Em alguns relatos, marcados por temas re-
ligiosos, o leitor se confronta com crenças da 
terra e chega, mesmo, a ver-se imerso em em-
bates entre o telúrico e o invasor. Não percebo, 
entretanto, que o narrador levante, gloriosa-
mente, o braço de um vitorioso nesse tatame. 
Para mim, trata-se de admitir a pervivência de 
um entreviver de histórias. Em outros, as maze-
las do lugar, sejam aquelas que ficaram de tem-
pos remotos, sejam as perpetradas nos tempos 
próximos, advêm à tona e invadem o quotidia-
no das personagens, submersas em pressões e 
opressões de um poder reinante, mesmo dis-
tante do poder ancestral dos sobas, mambos, ou 
seja lá como se os nomeia(va)m em cada sítio. 
As histórias não apontam para soluções felizes 
ou infelizes, senão que entronizam feridas como 
traços naturalizados o longo dos tempos.

Enfim, estas micro-ficções não devem ser 
ofuscadas por um macro-prefácio, e a leitura de 
um não deve, também, antecipar as leituras de 
outros. O leitor académico costuma ser um im-
portante impositor de regras e (pré)conceitos, e 
é por isso que, tentando fugir dessas falhas, me 
vou ficando por aqui.

*Professor Associado da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro

AVALIA RUI ROCHA

Desde a pandemia autores  
escrevem e publicam mais

complicada e eu prefiro traba-
lhar no escritório da empresa”, 
explicou.

Lembrou que a crise causada 
pela Covid-19 fez-lhe recordar 
outro momento difícil enfren-
tado pela instituição, isto no ter-
ceiro ano de existência quando 
projectava publicar 30 livros e 
lançou apenas cinco. 

Quando a editora surgiu, 
referiu, estava focada na publi-
cação de escritores conceitua-
dos, mas a primeira publicação, 
intitulada “Maputo Cidade das 
Acácias”, sobre a capital do país, 
resultou de um concurso ganho 
no município. 

Elucidou que a editora nun-
ca se limitou à literatura e sem-
pre explorou uma vertente mais 
académica.  

Ainda assim, considerou que 
a Covid-19 não se caracterizou 
apenas por aspectos negativos, 
afinal o confinamento causado 
pelo novo coronavírus terá co-
locado muita gente a ensaiar a 
escrita. “Desde a pandemia, as 
pessoas queriam publicar”. 

O MÊS de Outubro será marcado, entre 
outras iniciativas, pela publicação de um 
livro sobre Calane da Silva (1945-2021), 
intitulado “Homenagem ao Menino da 
Malanga”.  A obra faz uma referência à 
“Dos Meninos da Malanga”, uma das 
publicações de poesia do escritor e que 
aborda, entre outros temas, o Bairro da 
Malanga, onde Calane passou parte da 
sua vida. 

É uma homenagem póstuma da Al-
cance Editores e acontece um ano e al-
guns meses depois da morte, de Calane 
da Silva, vítima de doença.

Tributos idênticos são esperadas para 
mais duas figuras importantes das letras 

moçambicanas, nomeadamente José 
Craveirinha (1922-2003) e Eduardo Whi-
te (1963-2014).

De acordo com Rui Rocha, a “Ho-
menagem ao Menino da Malanga” é um 
livro dividido em três partes. A primeira 
é composta por depoimentos de amigos 
sobre a vida do escritor, a segunda faz 
estudo sobre o autor e a terceira é cons-
tituída por dedicatórias.

“O livro foi desenhado com ele em 
vida”, explicou, destacando o facto de 
o escritor ser anualmente homenagea-
do através do prémio literário da Alcan-
ce Editores, que depois do “Menino da 
Malanga” passou a chamar-se Calane da 

Silva e a ser anunciado no dia do seu ani-
versário de nascimento, 20 de Outubro.

Contou que um dos objectivos do 
prémio Calane da Silva é descobrir novas 
vozes da literatura moçambicana. Aliás, 
uma das regras é os concorrentes não ter 
livros publicados, disse, acrescentando 
que “nos últimos anos temos recebido 
mais de 40 originais de novos autores”.

Entretanto, quanto ao poeta Eduardo 
White, já está disponível a nova versão 
do seu “Manual das Mãos”, vencedor, 
em 2004, do prémio de literatura José 
Craveirinha, instituído pela Associação 
dos Escritores Moçambicanos (AEMO) e 
patrocinado pela empresa Hidroeléctrica 

de Cahora Bassa (HCB). Segundo Rui Ro-
cha, mais duas obras do poeta natural de 
Quelimane, capital da Zambézia, onde 
será homenageado pela edilidade local, 
no âmbito da Feira Internacional do Li-
vro de Quelimane, deverão sair até o fi-
nal do ano.  E porque se está no calor das 
celebrações do centenário natalício de 
José Craveirinha, a editora está a preparar 
igualmente um livro em homenagem ao 
autor de obras como “Maria”, “Xigubo” 
e “Karingana ua Karingana”. 

A obra “contém muitas fotografias, 
depoimentos pessoais e profissionais. É 
um livro bastante complexo e quer um 
tratamento diferenciado”, contou. 

Homenagens póstumas

Rui Rocha

Calane da Silva, Eduardo White e José Craveirinha
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COM a eclosão da pandemia do 
novo coronavírus há pouco mais 
de dois anos a Alcance Editores, 
tal como outras editoras nacio-
nais, viveu um dos períodos mais 
conturbados dos seus 16 anos de 
existência.  

A situação obrigou ao en-
cerramento dos seus escritórios 
por um período de oito meses, 
entre Março e Outubro de 2020. 
O mais complicado, contou o 

seu administrador Rui Rocha, 
em entrevista ao “Notícias”, foi 
mesmo nesta situação ver-se 
obrigado a produzir livros, pois 
fechar devido à emergência não 
significava o fim da editora.

“No meio disso tudo tínha-
mos que fazer livros escolares. 
Foi uma aprendizagem diferen-
te, embora espere que tal não 
volte acontecer porque esta ac-
tividade de casa é extremamente 
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

M
AIS de 300 crian-
ças da Escola Pri-
mária do Língamo, 
no bairro da Matola 
“A”, na cidade da 

Matola, deixaram de estudar 
sentadas no chão com a en-
trega ontem, de mais de 100 
carteiras escolares.

A cerimónia de entrega 
foi orientada pelo presiden-
te do Concelho Municipal da 
Matola, Calisto Cossa, na pre-
sença de líderes locais, pais e 
encarregados de educação. O 
mobiliário foi adquirido com 
fundos da autarquia no qua-
dro dos esforços de tirar as 
crianças do chão, promoção e 
valorização da educação atra-

vés da melhoria das condições 
de ensino e aprendizagem. 

Cossa revelou, na ocasião, 
que a edilidade investiu mais 
de quatro milhões de meti-
cais, com vista a adquirir mil 
carteiras para que o processo 
de ensino e aprendizagem de-
corra sem sobressaltos.    

“A autarquia quer que o 
número de crianças que ne-
cessitam de carteiras conti-
nue a reduzir. Neste momento 
estamos com mais de 10 mil 
alunos ao nível da Matola que 
precisam ainda de carteiras 
para a melhoria do ensino e 
aprendizagem”, referiu.

Cossa disse que a iniciati-
va se enquadra no âmbito do 

projecto “Tirar as Crianças do 
Chão” e que mais escolas de-
verão receber carteiras.

“Iniciamos com a escola 
do ‘Língamo’ e ‘Matola’ ‘A’, 
e colocaremos também 200 
carteiras no EPC do KM 15 e 
100 carteiras na EPC de Bu-
nhiça”, referiu.

Ainda na ocasião, o presi-
dente do município manifes-
tou a preocupação com o con-
sumo de drogas e álcool nas 
escolas, fazendo referência 
que este mal deve ser comba-
tido por todos os intervenien-
tes da sociedade.    

Por seu turno, a directora 
da escola, Margarida Mabun-
da, agradeceu pelo apetrecha-

mento em mobiliário escolar 
que irá contribuir na melhoria 
de ensino e aprendizagem dos 
alunos. 

Mário Nelson, que inter-
veio em representação dos 
alunos da Escola Primária 
Completa do Língamo, agra-
deceu e se comprometeu a 
conservar as carteiras como 
um bem precioso.

Para além de carteiras, 
procedeu-se à entrega de pré-
mios a seis alunos da terceira 
e sexta classes que venceram 
o concurso de escrita, que de-
correu nos dias 8 e 9 de Junho 
último, onde participaram 
150 crianças de seis escolas da 
Matola.  

UM ancião de  68 anos está a 
contas com as autoridades  no 
posto policial de Hulene “B”, 
desde ontem, indiciado de vio-
lar duas menores de sete e oito 
anos, na cidade de Maputo.

Segundo o porta-voz da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) na cidade de 
Maputo,  Leonel Muchina, o 
suspeito foi surpreendido em 
pleno acto sexual pela avó de 
uma das vítimas que, de ime-
diato denunciou a ocorrência. 
Por sua vez, as autoridades 
efectuaram diligências que 
culminaram com a sua deten-
ção.

“As crianças foram enca-
minhadas para uma unidade 
sanitária a fim de serem exa-

minadas, e os relatórios mé-
dicos confirmaram o crime”, 
disse o porta-voz.

A PRM reportou igualmen-
te a detenção de quatro indiví-
duos indiciados de assaltos à 
mão armada na via pública e 
furtos em residências.

No primeiro caso, trata-se 
de um segurança que aban-
donou o posto de trabalho há 
mais de uma semana, tendo 
levado consigo uma arma e 
quatro munições para perpe-
trar assaltos na via pública.

Leonel Muchina disse que 
houve registo de um assalto 
no bairro do Alto Maé onde o 
indiciado teria efectuado um 
disparo para intimidar as víti-
mas.

O segundo episódio regis-
tou-se no  bairro de Tchume-
ne, no município da Matola, 
quando quatro indivíduos ar-
rombaram e introduziram-se 
numa residência e roubaram 
uma viatura e vários bens.

Muchina referiu que a de-
tenção foi possível quando a 
viatura roubada entalo-se em 
plena via e agente da Polícia 
teria abordado um dos inte-
grantes exigindo a documen-
tação. O outro suspeito foi 
encontrado no mercado do Zi-
mpeto, onde pretendia vender 
parte dos bens roubados.

O porta-voz garantiu que 
estão em curso trabalhos para 
a neutralização de mais dois 
integrantes, ora fugitivos.

O SERVIÇO Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC) acaba de neutralizar mais um 
indivíduo indiciado de ser o planeador, coor-
denador e executor de sequestros de empre-
sários na cidade de Maputo.

O detido, de 46 anos, está envolvido no 
rapto de um cidadão de origem asiática e pro-
prietário de uma instância hoteleira, a 30 de 
Junho último, no bairro da Polana- Caniço 
“A”, na cidade de Maputo.

Segundo o SERNIC, o indiciado integra a 
lista dos nomes sonantes nas investigações 
sobre sequestros na capital, estando ainda 
envolvido, como mandante, na tentava de 
rapto da mesma vítima, em Julho do ano pas-
sado.

“Foi detido no distrito de Marracuene  a 
seguir viagem, na posse de oito telemóveis 
com onze cartões SIM, um dos quais relacio-
nado ao processo de rapto ocorrido no ano 

passado, contra uma cidadã na cidade de Ma-
puto”, disse Hilário Lole, porta-voz do SER-
NIC, na cidade de Maputo.

Explicou que são várias as evidências que 
o apontam como participante de diversos 
raptos, pois para além de telemóveis foi en-
contrado na posse de onze passaportes, todos 
pertencentes a terceiros, dos quais três são de 
indivíduos que se encontram fora do país.  

 “Tem ligação com muitos indivíduos que 
constam do rol de potenciais praticantes de 
rapto, um deles é seu irmão, que o SERNIC 
procura deter”, vincou.

Lole disse que, após a detenção dos com-
parsas deste indivíduo, a 1 de Julho último, o 
indiciado estava na província de Gaza e pla-
neava uma viagem para a República da África 
do Sul.

Refira-se que, actualmente, três vítimas 
de sequestros continuam em cativeiro.

Crianças deixam de estudar 
sentadas no chão na Matola

Entrega simbólica de carteiras à Escola Primária do Língamo

Mais um sequestrador 
nas malhas do SERNIC

Detido por violação 
de menores
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  139/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 19 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             3,71            3,78      3,75
  Botswana             Pula             4,96            5,06      5,01
  eSwatini             Lilangueni       3,71            3,78      3,75
  Mauricias            Rupia            1,39            1,42      1,41
  Zâmbia               Kwacha           3,86            3,93      3,89

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           459,39          468,54    463,97
  Malawi               Kwacha          62,19           63,43     62,81
  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            11,74           11,97     11,86
  Canada               Dolar           48,86           49,83     49,35
  China/Offshore       Renminbi         9,37            9,56      9,47
  China                Renminbi         9,38            9,56      9,47
  Dinamarca            Coroa            8,69            8,86      8,78
  Inglaterra           Libra           75,94           77,45     76,70
  Noruega              Coroa            6,36            6,49      6,43
  Suécia               Coroa            6,16            6,28      6,22
  Suíça                Franco          65,35           66,66     66,01
  União Europeia       Euro            64,70           65,99     65,35

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,2674300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.709,03000
Venda..............  1.709,54000

                              Maputo,  20.07.2022
(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.

EMPRESAS nacionais vão 
beneficiar esta semana de 
capacitação em matérias de 
contratação de mão-de-obra 
estrangeira.

A iniciativa será liderada 
pela Confederação das As-
sociações Económicas de 
Moçambique (CTA), através 
do Gabinete do Apoio Em-
presarial.

Fonte desta organização 
refere que no âmbito das 
suas atribuições tem apoia-
do as empresas em busca de 
soluções para o desenvolvi-
mento de negócios através 
de um atendimento person-
alizado em diversas inter-
venções incluindo a capaci-
tação empresarial.

“No âmbito dos serviços 
de assistência empresarial, a 
CTA identificou a necessidade 
de capacitar as empresas so-
bre como proceder à aplicação 

para vistos e evitar entrar em 
conflito com as autoridades, 
o que tem significado con-
strangimentos e custos em 
ambas as partes”, refere.

Actualmente, o treinamen-
to é tido como peça-chave no 
processo de desenvolvimento 
organizacional e, nesse senti-
do, torna-se necessário pensar 
que, em um mundo capitalis-
ta, o ser humano continua uma 
das maiores riquezas de or-
ganizações, mesmo diante de 
tantas inovações.

Além da área de migração, 
o Gabinete do Apoio Em-
presarial da CTA tem vindo a 
promover capacitações aos 
homens de negócios em outras 
áreas.

Com efeito, muito recente-
mente, um total de 20 Gestores 
de Centros de Formação Profis-
sional do IFPELAC - Instituto 
de Formação Profissional e Es-

tudos Laborais Elberto Cassimo 
beneficiou duma formação em 
matéria de elaboração de Pla-
nos de Negócios, actividade 
inserida no Projecto +Em-
prego, financiado pela União 
Europeia e cofinanciado pelo 
Instituto de Camões, I.T e im-
plementado pela CTA.

Os gestores capacitados 
eram oriundos de diferentes 
centros de formação profis-
sional do IFPELAC com o ob-
jectivo de tornar as unidades 
de formação profissional mais 
sustentáveis.

Refira-se que no âmbi-
to do Projecto +Emprego, a 
CTA e o IFPELAC rubricaram 
um Memorando de Entendi-
mento, no início de Junho em 
Pemba, para a implementação 
de acções de capacitação que 
irão beneficiar, nesta primeira 
fase, a 40 empresas de Cabo 
Delgado.

UMA delegação chefiada pelo 
Ministro da Indústria e Co-
mércio, Silvino Moreno, em 
representação do chefe de Es-
tado, Filipe Nyusi, participa 
desde ontem até sexta-feira na 
Cimeira de Negócios Estados 
Unidos da América - Africa, 
que se realiza em Marraquexe - 
Marrocos, sob o Lema “Cons-
truindo Juntos”.

O evento tem como objec-
tivo explorar e renovar o com-
promisso dos sectores público 
e privado na consolidação das 
trocas comerciais e investi-
mentos entre EUA – África, 
face às adversidades sem pre-
cedentes na saúde e economia 
e terá como foco os sectores 
prioritários para África, que 
incluem Saúde, Energia, In-
fra-estruturas, Agricultura, 
Agro-negócio e Tecnologias de 
Informação e Comunicação.

A cimeira de Marraquexe 
vai igualmente abordar temas 
ligados à criação de ecossis-
tema alimentar sustentá-
vel bem como capacidade 
de África para a produção 
local de rodutos médicos, 
estreitando a divisão digital 
em um mundo pós-Covid; 
Construção de infra-estrutu-
ras rodoviárias para o cresci-
mento; Dimensionamento da 
inovação em Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC) para acelerar o cresci-
mento africano; Facilitação 

AS multinacionais petrolíferas ENI e 
Shell, bem como os seus executivos, 
foram ontem definitivamente absolvi-
das no caso de corrupção que corria no 
tribunal de Milão, Itália, depois de o Mi-
nistério Público ter decidido desistir do 
recurso.

De acordo com a agência de notí-
cias francesa, France-Presse (AFP), que 
cita uma fonte próxima do processo, 
o Ministério Público de Milão resolveu 
desistir do recurso, concedendo que 
“não havia provas relevantes neste jul-

gamento”.
Assim, a procuradora-geral adjun-

ta Celestina Gravina retirou o recurso 
apresentado em Julho do ano passado 
pelo procurador-geral adjunto Fabio 
De Pasquale, durante uma audiência no 
Tribunal de Recurso de Milão.

A ENI e a Shell já tinham sido ilibadas 
em Março do ano passado pelo tribunal 
milanês, uma decisão muito criticada 
pelas organizações não-governamen-
tais que há anos denunciavam a cor-
rupção na operação das petrolíferas na 

Nigéria, o maior produtor de petróleo da 
África Subsaariana.

Neste julgamento, a acusação ita-
liana alegava que os dois grupos tinham 
pagado 1092 mil milhões de dólares em 
subornos, de um total de 1,3 mil milhões 
desembolsados em 2011, para a aquisi-
ção de uma licença de exploração do 
bloco petrolífero offshore OPL-245 na 
Nigéria.

O Ministério Público de Milão tinha 
solicitado em Julho de 2020, penas de 
oito anos de prisão por corrupção con-

tra o director executivo da Eni, Claudio 
Descalzi, e o seu antecessor, Paolo Sca-
roni, o líder do grupo na altura dos su-
postos delitos.

A agência Lusa adianta que, uma 
pena de sete anos e quatro meses de 
prisão tinha sido pedida para Malcolm 
Brinded, antigo director executivo da 
Divisão de Exploração e Produção da 
Shell, e dez anos para o antigo ministro 
do Petróleo nigeriano Dan Etete.

A ENI e a Shell sempre negaram 
qualquer corrupção.

O 
GOVERNADOR da 
província de Nias-
sa, Dinis Vilancu-
los, defendeu ontem 
a organização de 

garimpeiros em cooperativas 
visando a mitigação de confli-
tos entre as comunidades e as 
concessões mineiras.

“Achamos que os 

garimpeiros e artesãos organi-
zados em cooperativas  podem 
aceder ao investimento de for-
ma acessível, mas também é 
fácil controlar a mineração e a 

comercialização do produto”, 
disse Vilanculos, citado num 
comunicado.

De acordo com a nota, o 
governador da província de 

O UNITED Bank for Africa (UBA), que também 
opera em Moçambique, acaba de expandir as 
suas operações para o mercado dos Emirados 
Árabes Unidos (EAU). Para o efeito, o banco 
inaugurou recentemente uma nova agência 
em Dubai, no International Financial Centre 
(DIFC).

A agência UBA em Dubai servirá às insti-
tuições corporativas & financeiras bem como a 
todos os clientes do Médio-Oriente com enfo-
que nos serviços de correspondente bancário, 
gestão de clientes e aconselhamento, regulado 
pela Autoridade de Serviços Financeiros do 
Dubai (DFSA), a agência reguladora da zona 
económica especial, o Centro Financeiro In-
ternacional de Dubai.

Falando no acto da inauguração da nova 
subsidiária em Dubai, o Presidente do UBA, 
Tony Elumelu, explicou que com a incursão do 
grupo na região do Golfo, o banco continua a 
focar-se no seu objectivo estratégico “de lide-
rar quando se trata de fazer negócios em Áfri-
ca”. “Colaborando com as nossas franquias 
nos 20 países africanos e com os principais 
centros financeiros de Londres, Nova Iorque e 
Páris, o UBA Dubai, facilitará o financiamen-
to das operações comerciais entre o Médio-

-Oriente e África, permitindo deste modo o 
financiamento do comércio e investimentos”, 
disse. 

Por sua vez, o director delgado do grupo 
UBA, Kennedy Uzoka, disse que com a inau-
guração estão formalmente presentes em 
quatro continentes do mundo, operando em 
24 países, servindo a mais de 35 milhões de 
clientes.  

“Somos o único banco com origem nige-
riana que se expandiu da Nigéria aos Emiratos 
Árabes Unidos. A nossa presença no Dubai 
demonstra que o UBA é uma franquia forte, 
expandindo o seu alcance em todo o mundo”, 
disse. Arif Amiri, director geral da Autoridade 
do Centro Financeiro Internacional do Dubai 
(DIFC), afirmou durante a cerimónia de inau-
guração que o “UBA(DFIC) atesta a forte rela-
ção entre o Dubai e a África. 

“É um bom começo, pois estamos ansiosos 
por conseguir mais interacção, canalizando 
mais comércio e investimentos para África, e 
com o UBA DIFC, estamos mais perto de al-
cançar os nossos objectivos. O DIFC conti-
nuará a procurar parcerias que proporcionem 
relações vencedoras, como acabámos de tes-
temunhar com o Grupo UBA”, afirmou.

NIASSA

Governo insta garimpeiros
a formalizarem cooperativas

Niassa falava na acção de ca-
pacitação de líderes comu-
nitários, religiosos e repre-
sentantes da sociedade civil 
em resolução de conflitos e 
gestão de recursos naturais, 
promovida pela Organização 
Não-Governamental (ONG) 
Instituto para a Democracia 
Multipartidária.

O governante avançou 
que, organizadas em cooper-
ativas, as comunidades po-
dem reforçar os seus direitos 
no acesso à terra e aos recur-
sos naturais evitando conflitos 
com os investidores privados 
que operam no sector.

Nesse sentido, foram cri-
adas cinco cooperativas de 
mineiros artesanais que op-
eram em Lupilichi, no distrito 
de Sanga, que detém minas de 
ouro.

Dinis Vilanculos disse 
que a atribuição de direitos a 
várias entidades sobre as mes-
mas concessões e a usurpação 
de terra têm sido alguns dos 
factores por trás de conflitos 
naquela região.

“O que na verdade se tem 
constatado é que cidadãos 
e empresas têm entrado em 
conflito pela exploração da 
terra. Temos recebido muitas 
reclamações ligadas a disputa 
de terra”, disse.

CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESTRANGEIRA

COM OPERAÇÕES NO PAÍS 

Empresas nacionais 
beneficiam de capacitação

Banco UBA expande presença 
para Emirados Árabes Unidos

Moçambique na Cimeira 
de Negócios EUA-África

do comércio; mulheres e em-
preendedorismo jovem com o 
objectivo de gerar crescimento 
compartilhado e ainda uma 
sessão plenária sobre financia-
mento.

À margem da cimeira, está 
prevista para hoje uma mesa 
redonda de negócios entre 
empresários americanos e 

africanos incluindo Moçam-
bique.

Importa salientar que, no 
âmbito de facilitação de negó-
cios entre EUA e África, o Go-
verno americano adoptou a Lei 
do Crescimento e Oportuni-
dades para África (AGOA) para 
o acesso a este mercado e em 
Moçambique entrou em vigor 

em 2000 tendo sido prorro-
gada até 2025, onde para a sua 
materialização foi concebida a 
Estratégia Nacional de Apro-
veitamento da AGOA 2018-
2025.

Fazem parte da delegação 
moçambicana o embaixa-
dor de Moçambique nos EUA, 
Conselheiro económico nos 

EUA, quadros do Ministério da 
Indústria e Comércio, da

Administração Nacional 
das Áreas de Conservação, 
Agência de Desenvolvimento 
do Vale de Zambeze, do Pro-
jecto Hidroelétrico Mphan-
da Nkuwa, Aeroportos de 
Moçambique, e do sector pri-
vado.

ENI e Shell absolvidas de corrupção na Nigéria



CIDADE DA BEIRA 5Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

ESTACIONAMENTO DE VIATURAS

Um drama numa cidade 
com cada vez mais carros

E
STACIONAR uma via-
tura na cidade Beira 
passou a ser grande 
“bico-de-obra” pe-
rante o aumento cada 

vez maior do parque auto-
móvel. Consequentemente, 
as opiniões vão divergindo. 
As autoridades “apertam o 
cerco” aos automobilistas, 
bloqueando as viaturas mal 
estacionadas ou em lugares 
impróprios e multando os 

prevaricadores.
Os condutores acusam 

as autoridades de apenas 
se preocuparem em aplicar 
multas em vez criar mais lo-
cais para estacionamento.

A situação é recorrente, 
pelo que as autoridades mu-
nicipais alertam a todos os 
automobilistas para estacio-
narem veículos somente em 
locais autorizados, contri-
buindo para a boa imagem e 

estética da urbe.
A nossa Reportagem saiu 

à rua e conversou com vários 
cidadãos que contaram como 
tem sido o dia-a-dia para 
encontrar um espaço para 
estacionar.

Taibo Fernando, morador 
do bairro de Esturro, contou 
que tem sido difícil encon-
trar um lugar, principalmen-
te entre às 8.00 e 14.00 horas.

“Quando parqueamos 

mal a Polícia Municipal está 
lá para bloquear a viatura 
com as famosas “chamussas” 
e atribuir as respectivas mul-
tas. É trabalho dela, mas a si-
tuação tem sido complicada 
para nós”, explicou.

Deu exemplo das praças 
do Município e do Metical, 
no centro da cidade, onde 
locais para estacionar são re-
duzidos e os condutores são 
obrigados a dar muitas voltas 

para encontrar algum espaço 
livre.

Recordou que o municí-
pio cobra 10 meticais em cer-
tos pontos da cidade. Mesmo 
assim, a falta de locais preva-
lece.

Por seu turno, Carlos 
Mandane, morador da Mu-
nhava Central, começou por 
louvar a iniciativa do muni-
cípio em demarcar espaços 
para estacionamento, o que 
veio reduzir o roubo de aces-
sórios nas viaturas.

Revelou ainda que o nú-
mero de automóveis tem au-
mentado na cidade, situação 
que contribui para o proble-
ma de estacionamento.

Segundo Mandane, uma 
das coisas que faz com que 
muitos condutores sejam 
multados é estacionar próxi-
mo aos seus locais de traba-
lho, o que muitas vezes vai 
de encontro com a postura 
camarária.

Por sua vez, Francisco 
António, residente no bairro 
da Manga, indicou que tem 
se verificado regularmente 
vários carros mal estacio-
nados ou em locais impró-
prios. Por este motivo, aca-
bam bloqueados.

“Deste modo, a Polícia 
Municipal faz valer as ordens 
e recomendações dos ins-
trumentos legais com vista a 
disciplinar os condutores”, 
disse.

Suspeições
de corrupção
A ACTUAÇÃO da Polícia Municipal é por 
vezes considerada injusta por alguns con-
dutores ouvidos pela nossa Reportagem.

Rossi Raul, morador do bairro de Chai-
mite, justificou que a actuação da Polícia 
Municipal é injusta porque em muitas ca-
sos nem sequer dá tempo para um condu-
tor deixar alguém.

Revelou que, às vezes, os agentes co-
bram valores para desbloquear as viatu-
ras. 

“Já sofri situações do género e dificil-
mente passam multas. Os agentes da PM 
bloqueiam a viatura para receber valo-
res”, acusou. 

Outra condutora, Rita Manuel, contou 
que os agentes lhe passaram uma multa 
mesmo estando no interior da sua viatura 
no mercado do Maquinino.

“Não sei qual foi o motivo porque o 
carro estava em emergência e eu estava 
no seu interior à espera da minha irmã”, 
relatou.

Rita Manuel considera o trabalho da 
PM péssimo, visto que só quer tirar pro-
veito do bolso do cidadão.

José Semente, outro condutor que 
aceitou falar ao “Notícias”, lembrou que 
este fenómeno não é raro sobretudo na 
baixa da cidade.

Neste local a Polícia Municipal tem a 

certeza que vai encontrar viaturas para 
bloquear e aplicar multa ou cobrar um 
valor de suborno.

Defendeu que a edilidade deve criar 
mais locais de estacionamento e não se 
preocupar apenas em sancionar os con-
dutores.

“O objectivo deve ser regular o trânsi-
to e não somente punir os condutores. A 
penalização deve ser o último recurso em 
caso de resistência dos automobilistas”, 
defendeu.

Já Armando Lopes tem opinião dife-
rente. Acredita que a Polícia trabalha bem 
e as pessoas é que estacionam mal e não 
respeitam as regras de trânsito.

“Quem foi à escola de condução co-
nhece as regras e não deve em nenhum 
momento esquecê-las”.

Lembrou que quando não há espaço, 
procura até encontrá-lo mesmo que se 
longe do seu local de trabalho para evitar 
conflito com as autoridades .

Recordou que o bloqueio das viaturas 
estacionadas em locais impróprios está 
previsto na postura camarária.

Porém, é necessário que alguns au-
tomobilistas mudem de comportamento 
quando se fazem à via pública porque as 
“chamussas” são aplicadas aos violado-
res.

Faltam parques
A FALTA de parques e espaços para estacionamento é uma rea-
lidade na cidade da Beira, facto que leva vários automobilistas a 
optarem por parquear os veículos nos passeios e em outros lo-
cais não apropriados.

Raul Xavier defendeu a construção de mais parques de esta-
cionamento para descongestionar a cidade.

Segundo a fonte, a zona da Praia-Nova, por exemplo, tem 
espaço suficiente para construção de um parque onde as pessoas 
possam deixar as suas viaturas até ao fim do seu expediente.

Nestes termos, sugeriu igualmente ao município a criar mais 
espaços para estacionamento.

Xavier recordou que por vezes os condutores são obrigados a 
parquear nos passeios porque não existem espaços apropriados.

Por sua vez, Rafael Domingos, outro entrevistado, afirmou 
que o número de viaturas na Beira ultrapassa em grande medida 
a capacidade de estacionamento disponível.

Consequentemente, assiste-se a um estacionamento desor-
denado, normalmente nos  passeios, impossibilitando a circula-
ção dos peões e condicionando o trânsito.

“Os espaços são escassos e mesmo assim as empresas reser-
vam-nos, através do CMB, reduzindo ainda mais a capacidade 
de estacionamento na cidade”, lembrou, sublinhando que não é 
por falta de conhecimento. Por vezes, não há alternativa se não 
estacionar no passeio. 

Entretanto, este é mais um dos desafios para o município 
pois, os malfeitores aproveitam-se da falta de parques para rou-
bar viaturas.

Município promete intensificar acções
ENQUANTO isso, o presidente 
do Conselho Municipal da Bei-
ra (CMB), Albano Carige, reco-
nheceu recentemente que há 
denúncias sobre má actuação 
da Polícia Municipal e prometeu 
trabalhar para estancar este mal.

O edil afirmou que caso as 
denúncias sejam provadas serão 
tomadas medidas imediatas.

Por sua vez, o chefe das ope-
rações da Polícia Municipal, 
Manuel Gimo, recordou que a 
intervenção da sua corporação 
face a casos de mau estaciona-
mento está prevista no código 
de estrada e na postura munici-
pal.

Assumiu que pode haver si-
tuações anómalas na aplicação 
destes dispositivos, mas a Polí-
cia tem de agir.

Recordou que para estes ca-
sos o organismo trabalha com 

viaturas de reboque e bloquea-
dores e sensibiliza os conduto-
res porque o papel das autorida-
des não é só multar.

“Em alguns lugares da cidade 
há sinais de proibição de esta-
cionamento. Queremos adver-
tir que nos próximos dias vamos 
intensificar as nossas acções 
pois verificamos que as viola-
ções continuam”.

Segundo Manuel Gimo, quem 
violar a lei será severamente pe-
nalizado. Cada condutor tem o 
seu comportamento e a Polícia 
Municipal trabalha para o bem 
dos munícipes e não pode ficar 
indiferente a quaisquer irregu-
laridades.

O chefe das operações lem-
brou que o Conselho Municipal 
montou um parque de estacio-
namento na Praça do Município, 
a uma taxa de 10 meticais.

Pais pedem mais
vigilância às drogas
nas escolas

OS pais e/ou encarregados de educação pe-
dem mais vigilância nas escolas através dos 
professores e Polícia para prevenir os alunos 
do consumo do álcool e drogas no recinto es-
colar.

A nossa Reportagem entrevistou alguns 
deles, que afirmaram que os adolescentes são 
os que mais consomem drogas nas escolas.

João Beitorres, morador do bairro Mun-
gassa, referiu que tem acompanhado casos de 
género nos meios de comunicação e a situação 
é lamentável.

“Talvez se o esforço fosse redobrado o fe-
nómeno poderia diminuir porque muitas ve-
zes este comportamento acontece longe das 
suas residências”, afirmou, sublinhando que 
os jovens e adolescentes estão a deixar-se in-
fluenciar por outras culturas.

Defendeu que o mau uso das redes sociais 
é um dos motivos para que os alunos consu-
mam álcool e drogas.

Por sua vez, Dalila Arune, residente no 
bairro Pioneiros, entende que deve haver um 

alcoolómetro nas escolas para testar os 
alunos.

De acordo com Arune, a vigilância deve-
-se redobrar visto que muitos estudantes são 
disfarçados, o comportamento de casa não é o 
mesmo na escola.

Aproveitou para louvar a iniciativa da PRM 
em montar um sistema de segurança que visa 
estancar este mal.

Por seu turno, Humberto da Graça, mo-
rador de Matacuane, entende que as palestras 
sobre o perigo do consumo das drogas devem 
ser reforçadas, embora não seja solução para 
eliminar este problema.

Acrescentou que actualmente os adoles-
centes têm educação própria e não respeitam 
os pais.

“Nós como pais devemos aconselhar os 
nossos filhos a pautarem por bom comporta-
mento”, afirmou.

Já Judite Aquino, residente do bairro Inha-
mizua, disse que uma das causas do consumo 
de álcool e drogas são as más amizades que os 
adolescentes têm.

Aquino entende que os pais e os professo-
res devem se unir no combate a este mal que 
tende a agravar-se. 

Humberto da Graça

João Betorrers

Dalila Arune

Judite Aquino

Entre a limitação de espaços e más práticas, o estacionamento de viaturas é um drama na Beira

A viatura ao fundo é exemplo de mau estacionamento

Manuel Gimo promete mais acções para disciplinar os automobilistas
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O TRIBUNAL Administrativo 
(TA) defende a adopção de no-
vos mecanismos de controlo 
interno, externo e na Adminis-
tração Pública, como elemen-
tos fundamentais no combate à 
corrupção no sector.

Segundo Jeremias Zuande, 
Contador-geral da Contadoria 
de Contas e Auditoria do Tri-
bunal Administrativo, o con-
trolo da receita e da despesa 
pública, nos seus aspectos 
formais e materiais conduz a 
um quadro onde a corrupção é 
reduzida. 

Para tal, ao que explicou, 
há dias, num encontro na Pro-
curadoria-Geral da República 
a propósito do Dia Africano 
de Luta Contra à Corrupção, a 
forma de mitigar o fenómeno é 
a cultura de prestação de con-
tas por parte de todos os ges-
tores públicos que recebem e 
gerem fundos do Estado

“A corrupção é definida 
como o fenómeno pelo qual 
um funcionário público é le-

vado a agir de modo diverso 
dos padrões normativos do 
sistema, favorecendo interes-
ses particulares em troca de 
recompensa. A existência de 
corrupção implica desperdí-
cio de recursos públicos que 
poderiam ser alocados em ac-
tividades geradoras de maior 
bem-estar social. A corrupção 
mina o desenvolvimento, por 
isso quanto mais transparen-
tes forem os gestores públicos, 
haverá uma redução do fenó-
meno, ou seja,  menos desvio 
de fundos e bens do Estado”, 
explicou. 

Sublinhou que o TA está 
empenhado em proceder ao 
controlo da legalidade dos 
actos administrativos e da 
aplicação das normas regula-
mentares emitidas pela Admi-
nistração Pública, bem como a 
fiscalização da legalidade das 
receitas e despesas públicas, 
incluindo a efectivação da res-
ponsabilidade por infracção 
financeira.

“A problemática da cor-
rupção deve ser entendida 
como o favorecimento inde-
vido de interesses que minam 
desenvolvimento de qualquer 
sociedade. Nos julgamentos 
dos responsáveis por desvios 
de fundos, bens ou valores 
públicos, é ampla a possibili-
dade de percepção de situa-
ções de corrupção e, quanto 
mais efectiva for a acção de 
fiscalização, maiores os retor-
nos dos fundos desviados das 
acções de corrupção”, disse, 
acrescentando que a transpa-
rência e o controlo social são 
mecanismos que influenciam 
na redução da corrupção.

No entanto, sublinhou 
que, em casos de desvios ou 
má gestão dos fundos públi-
cos, a responsabilidade finan-
ceira é pessoal e incide sobre o 
agente ou agentes da acção. 

A responsabilidade finan-
ceira pressupõe a existência 
de culpa e é independente do 
dano efectivamente causado.

SETE indivíduos estão a ver o 
sol aos quadradinhos na ci-
dade de Lichinga, no Niassa, 
indiciados no envolvimento 
em vários crimes, incluindo 
burla agravada, assaltos a re-
sidências, estabelecimentos 
comerciais e na via pública, 
bem como a vandalização de 
viaturas.

Moisés Matangue, porta-
-voz do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SER-
NIC), no Niassa, disse que 
entre os detidos, há um fun-
cionário público indiciado de 

prática de burla de cerca de 
300 mil meticais, com pro-
messas de venda de uma via-
tura ligeira.

Referiu ainda que os outros 
cinco indivíduos recolheram 
aos calabouços na sequência 
das investigações visando o 
esclarecimento de assaltos a 
residências, estabelecimentos 
comerciais e vandalização  de 
viaturas nos distritos de Sanga 
e Lichinga.

Os resultados das investi-
gações apontam que os indi-
víduos, com idades entre 33 e 

38 anos, usavam instrumentos 
contundentes para lograr os 
seus intentos. Na posse des-
tes, a corporação recuperou 
diversos bens roubados, com 
destaque para computadores e 
acessórios de viaturas.

Os indivíduos, apresenta-
dos há dias à imprensa, con-
fessam o seu envolvimento 
e mostram-se arrependidos 
pelos crimes que pesam sobre 
si, salientando que pautam 
por esses actos para sua so-
brevivência alegadamente por 
serem órfãs e desempregados.

UMA quadrilha composta por seis indivíduos assal-
tou uma hospedaria situada no posto administrati-
vo de Mucumbura, no distrito de Mágoè, em Tete, e 
se apoderou de um milhão de meticais pertencen-
tes a compradores de gergelim.

O Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) apresentou, há dias, na cidade de Tete, 
dois  integrantes da quadrilha detidos em conexão 
com o crime, tendo recuperado 39 mil meticais que 
estavam na posse dos mesmos.

A porta-voz do SERNIC, Celina Roque, disse, na 

ocasião, que os indivíduos já foram encaminhados 
ao Ministério Público, para o primeiro interrogató-
rio e trabalhos estão em curso para localizar os ou-
tros quatro elementos da quadrilha.

“As vítimas denunciaram e fez-se o seguimento 
do caso até se chegar à cidade de Tete onde ocor-
reu a neutralização dos dois indivíduos. Temos ele-
mentos que comprovam que estes indiciados são de 
facto os que protagonizaram o crime em Mágoè”, 
garantiu.

Acrescentou que um dos acusados tem antece-

dentes criminais e chegou a ser expulso do Conse-
lho Municipal da Cidade de Tete, por conta do seu 
comportamento desviante.

Entretanto, os acusados negam o crime e afir-
mam que o dinheiro que foi encontrado em sua 
posse não é fruto do roubo, mas para efeitos de 
câmbio informal, que garantiram ser o seu ofício.
Disseram, ainda, que este ano não chegaram a via-
jar para o distrito de Mágoè, e em todas etapas do 
interrogatório o SERNIC não apresentou provas das 
alegações que pesam sobre eles.

AS autoridades sanitárias anunciaram 
ontem, mais 40 novas infecções pela 
Covid-19, no mesmo período em que 45 
pessoas foram declaradas livres da doen-
ça.

Os infectados foram detectados em 
629 amostras de indivíduos com sintomas 
suspeitos ou contactos de casos positivos, 
o que representa uma positividade de 6,36 
por cento e uma taxa acumulada de 16,83.

A maioria dos casos foi notificada na 
província de Gaza, com 14 infectados, 
seguida de Cabo Delgado com quatro e 
Niassa com três episódios.

Os curados foram todos registados nas 
províncias de Niassa e Maputo, o que fi-
xou em 415 o número de infectados em 
isolamento domiciliar ou institucional.

Dois pacientes tiveram alta hospitalar 

e um foi internado com complicações res-
piratórias. Seis doentes seguem em trata-
mento nos centros de isolamento, quatro 
dos quais estão na província do Niassa.

Os dados do Ministério da Saúde (MI-
SAU) indicam que não houve registo de 
vítima, mantendo-se em 2215 o cumula-
tivo de óbitos.

Entre segunda-feira e ontem, mais 
1735 pessoas tomaram a primeira e se-
gunda dose da vacina contra a Covid-19, 
elevando para 15,35 milhões o número de 
indivíduos com pelo menos uma ronda.

Até ontem, 14,59 milhões de indiví-
duos estavam completamente vacinadas 
e 519.942 grupos de alto risco tem imu-
nidade restaurada com a dose de reforço. 
A taxa de cobertura vacinal é agora de 96 
por cento da meta de 15,2 milhões.

O INSTITUTO Nacional de Se-
gurança Social (INSS) é desa-
fiado a investir cada vez mais 
na modernização e consolida-
ção dos protocolos de segu-
rança informática, em atenção 
à necessidade de assegurar a 
eficiência e celeridade no aten-
dimento e proteger o sistema 
de eventuais ataques ciberné-
ticos.

O repto foi lançado, há dias, 
na cidade de Nampula pela Mi-
nistra do Trabalho e Segurança 
Social, Margarida Talapa, na 
Reunião Nacional do INSS. Para 
o feito, esta entidade deve con-
tinuar a apostar na formação 
dos seus quadros, assim como 
aprimorar os mecanismos de 
capacitação dos mesmos, com 
vista a melhorar o seu desem-
penho e a dinamização do es-
tudo da legislação em vigor, 
com particular destaque para 
matérias sobre a ética e deon-
tologia profissionais.

No âmbito do Projecto de 
Modernização e Informatiza-
ção do Sistema de Segurança 
Social Obrigatória (SISSMO), 
afirmou a ministra, constata-
-se com satisfação que o bene-
ficiário do sistema de seguran-
ça social pode emitir o ofício do 
seu número de identificação no 
INSS, no conforto da sua casa 
ou escritório, de forma rápida, 
segura, a qualquer hora, e sem 
precisar de se deslocar à insti-
tuição.

CCT vai discutir soluções 
para alívio do custo de vida

A 
COMISSÃO Con-
sultiva do Trabalho 
(CCT), órgão que 
congrega o Gover-
no, empregado-

res e trabalhadores, vai se 
reunir, nos próximos dias, 
em sessão extraordinária, 
para discutir medidas que 
possam aliviar a crescen-
te subida do custo de vida. 

A informação foi partilhada, 
há dias em Maputo, pela Mi-
nistra do Trabalho e Seguran-
ça Social, Margarida Talapa. 
Talapa explicou que é urgente 
que os parceiros sociais ava-
liem a situação para a tomada 
de medidas mais adequadas. 
Segundo a ministra, o Go-
verno está ciente dos efei-
tos do crescente aumento de 

preços na corrosão do poder 
de compra das famílias mo-
çambicanas. Por isso está, 
em coordenação com as en-
tidades representativas dos 
trabalhadores e dos empre-
gadores, a identificar medi-
das concretas que concorram 
para o alívio do custo de vida. 
“Quanto ao custo de vida, o 
nosso país está a atravessar 

momentos significativamente 
complexos, em consequên-
cia do crescente aumento do 
preço de cereais e de produtos 
energéticos à escala mundial, 
situação que tende a se inten-
sificar devido à guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia”, anotou. 
Na sequência anunciou que 
a Comissão Consultiva do 
Trabalho irá se reunir nos 

próximos dias para concer-
tar sobre matérias de na-
tureza económica e social. 
“Como sector, gostaríamos 
de recordar que no país te-
mos um fórum de diálogo e 
concertação social apropria-
do no qual, trabalhadores, 
empregadores e o Governo 
partilham, analisam e con-
sensualizam todas as maté-
rias de natureza económi-
ca e social - estamos a falar 
da Comissão Consultiva do 
Trabalho que, a nível lo-
cal, está representada pelos 
fóruns de Consulta e Con-
certação Social”, explicou. 
A sua composição é triparti-
da integrando o Governo, a 
Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçam-
bique (CTA), a Organização 
dos Trabalhadores de Mo-
çambique-Central Sindical 
(OTM-CS) e a Confederação 
Nacional dos Sindicatos In-
dependentes e Livres de Mo-
çambique (CONSILMO), com 
a principal missão de promo-
ver o diálogo e a concertação 
social no âmbito das políticas 
económicas, sociais e, parti-
cularmente, as de índole la-
boral.

Dada a sua composição 
tripartida, a CCT reflecte as 
sensibilidades dos produto-
res da riqueza e é uma mais-
-valia na estabilidade social 
e laboral, factores essenciais 
para o crescimento e desen-
volvimento económico.

Governo e parceiros sociais procuram soluções ao elevado custo de vida
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LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE

Mau tempo leva
ao desvio da rota do voo
UM voo das Linhas Aéreas de Moçambique 
(LAM) que fazia o percurso Nampula- Maputo 
foi obrigado a desviar a rota e aterrar na cidade 
de Chimoio, na manhã de ontem, devido ao 
mau tempo traduzido na fraca visibilidade.

Após a constatação da fraca visibilidade 
no Aeroporto Internacional de Maputo, onde 
deveria ter realizado a aterragem, a aeronave 
divergiu para o Aeroporto da Beira onde, tam-
bém, o mau tempo não favoreceu o pouso.

Em face destas adversidades meteorológi-
cas, a tripulação decidiu por uma outra alter-
nativa, o Aeroporto de Chimoio, na província 
de Manica, onde a aterragem ocorreu com su-
cesso e em segurança. 

Um comunicado das LAM enviado ao 
“Notícias” refere que os passageiros e a tri-
pulação receberam indicações de acordo com 
o previsto nos procedimentos para situações 
do género, enquanto decorriam providências 
para a realização do voo de Chimoio para Ma-
puto. 

Em consequência da presente situação, 
enquanto a aeronave se manteve imobilizada 
em Chimoio, alguns voos da companhia tive-
ram que ser reprogramados. 

A LAM apresenta as sinceras desculpas 
pelos inconvenientes que esta situação, alheia 
à sua vontade, está a causar e pede a devida 
compreensão face ao ocorrido.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Novos mecanismos
para travar corrupção

INSS desafiado a modernizar-se

Entretanto, apontou a Co-
vid-19, o terrorismo em Cabo 
Delgado e as calamidades na-
turais, com destaque os ciclo-
nes, como tendo sido factores 
limitantes ao funcionamento 
normal do sector produtivo e, 
por consequência, concorri-
do para que os contribuintes 
não pudessem cumprir com 
as suas obrigações para com o 
INSS, especificamente, no que 
diz respeito ao pagamento das 
devidas quotas.

Para mitigar os efeitos ad-
versos destas situações, segun-

do afirmou, foi adoptado um 
conjunto de medidas, como 
é o caso da aprovação do de-
creto que estabelece o perdão 
de multas e redução de juros 
de mora. Contudo, o impacto 
da medida foi muito limitado, 
sobretudo nos distritos afecta-
dos pelas acções terroristas, na 
medida em que os empregado-
res devedores não aderiram à 
iniciativa, devido à suspensão 
forçada das suas actividades. 

Por outro lado, está num 
bom ritmo o alargamento 
do sistema, para uma maior 

abrangência, por estar em cur-
so a inscrição de trabalhadores 
moçambicanos na diáspora, 
particularmente, na República 
da África do Sul, onde já fo-
ram visitadas 25 minas e cinco 
comunidades, o que permitiu 
a sensibilização de 12.003 tra-
balhadores, dos quais foram 
inscritos 546, sendo 46 activos.

Ainda neste domínio, Mar-
garida Talapa instou o INSS a 
incrementar as acções de di-
vulgação dos benefícios da 
inscrição no sistema dos traba-
lhadores por conta própria. No 

primeiro semestre do presente 
ano, a instituição inscreveu 
3580 contribuintes, 35.172 be-
neficiários e 1006 trabalhado-
res por conta própria.

Ressalvou que é importante 
que os trabalhadores por con-
ta própria paguem, de forma 
regular, as suas contribuições, 
o que passa pela divulgação 
pelo INSS dos meios de paga-
mento e aceleração do proces-
so de implantação de postos 
de atendimento em locais de 
maior concentração desses 
trabalhadores. 

Às empresas devedoras, a 
ministra exortou à instituição 
para, em coordenação com a 
Inspecção-Geral do Trabalho, 
reforçar as parcerias com as 
organizações representati-
vas, tanto dos trabalhadores, 
quanto dos empregadores, em 
acções de sensibilização sobre 
a importância do pagamento 
de contribuições ao INSS para 
o futuro dos trabalhadores e 
respectivos dependentes.

O encontro decorreu sob 
o lema “Modernizar para Me-
lhor Servir” e analisou a vida 
da instituição, com vista ao 
estabelecimento de metas, 
tendo delineado estratégias 
e aprovado instrumentos de 
gestão para o próximo exercí-
cio económico. O INSS conta 
actualmente com mais de 120 
mil pensionistas e a 150 mil 
contribuintes.

Quadros do INSS  discutem futuro da segurança social
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NO DISTRITO DE MÁGOÈ

Quadrilha rouba um milhão de meticais

País regista 40 casos 
da Covid-19

Burlões recolhem aos
calabouços em Lichinga
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cólera, em parte por falta de 
higiene. Por isso, queremos 
que os vendedores de rua ob-
servem mediadas de higiene, 
durante a preparação e ma-
nuseamento dos produtos de 
pronto consumo”, explicou.  

Afirmou que a campanha 
de sensibilização em curso, 
que se pretende permanen-
te, é uma medida pedagógica 
para desencorajar tal prática. 
Para as autoridades sanitá-
rias no distrito de Nampula, a 
inobservância das condições 
de higiene na venda desses 
produtos constitui grande 
perigo à saúde pública, ten-
do em conta, por um lado, 
que os utensílios usados para 
servir esses alimentos não 
são devidamente lavados e a 
comida está sempre exposta 
à poeira e moscas. 

Ainda de acordo com as 
autoridades sanitárias, a si-
tuação é agravada pela falta 
de sanitários públicos nos 
locais onde são vendidos tais 
produtos. 

O Conselho Municipal 
tem vindo a prometer acabar 
definitivamente com esse 
tipo de negócio, por reco-
nhecer que é um atentado 
à saúde pública, mas nunca 
conseguiu desactivá-lo. 

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

Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

Deslocados de Corrane terão condições de habitação melhoradas

A 
CRUZ Vermelha de 
Moçambique (CVM), 
na cidade de Nam-
pula, vai realizar 
nos próximos dias 

actividades educativas so-
bre a prevenção de doenças 
causadas pela água, nomea-
damente diarreias agudas, 
cólera e malária. As acções 
serão desenvolvidas por 45 
activistas e decorrerão em 
locais de maior aglomeração 
populacional, como mer-
cados, estabelecimentos de 
ensino, barracas, entre ou-
tros.

José Miguel, secretário 
provincial desta organiza-
ção humanitária, explicou 

que as actividades educa-
tivas têm em vista manter 
o saneamento do meio e 
melhorar a higiene nestes 
locais, sobretudo barracas 
e bancas, onde são vendi-
dos produtos alimentares, 
muitas vezes conservados e 
expostos em condições que 
constituem um atentado à 
saúde pública.

A organização diz que 
não se quer surpreender com 
situações graves, sobretudo 
na próxima época chuvosa, 
mote para a realização de 
actividades preventivas e 
aprimoramento dos méto-
dos da sua intervenção. 

As actividades preven-

tivas compreenderão igual-
mente visitas domiciliárias 
para a transmissão de men-
sagens educativas sobre o 
uso correcto de latrinas, la-
vagem constante das mãos, 
tratamento de água, limpe-
za em redor das residências, 
tratamento de lixo, elimina-
ção de charcos, entre outras.

A fonte apelou à popu-
lação para estar sempre em 
alerta, face à forte proba-
bilidade de ocorrência de 
doenças de origem hídrica 
na próxima época chuvosa, 
bem como a necessidade de 
se retirar das zonas propen-
sas às inundações e seguir as 
orientações das autoridades.

CVM na prevenção
de malária e cólera

O lixo é potencial foco de doenças

OS vendedores ambulantes 
de produtos “pronto a co-
mer” que desenvolvem a sua 
actividade em locais impró-
prios e em condições de hi-
giene deploráveis estão a ser 
sensibilizados sobre a neces-
sidade de observância rigo-
rosa das medidas de preven-
ção contra doenças. 

A campanha de sensibi-

lização, uma iniciativa dos 
Serviços Distritais de Saú-
de, Mulher e Acção Social 
de Nampula, já abrangeu os 
mercados Waresta, Comauto, 
CFM-Norte e Padaria Nam-
pula, considerados principais 
locais de venda desses pro-
dutos. 

O chefe de Repartição de 
Saúde Pública naqueles ser-

viços, Firmino Anastácio, 
disse que o desencadeamen-
to da campanha resulta do 
facto de nos últimos tem-
pos aumentar, na cidade de 
Nampula, a venda de produ-
tos “pronto a comer”, sem 
observância de medidas de 
higiene.

“Sabemos que na nossa 
cidade eclodem diarreias e 

Vendedores sensibilizados
sobre medidas de higiene

“Pronto a comer” vendidos em condições de falta de higiene perigam a saúde

Deslocados terão 
casas convencionais
QUINHENTAS casas con-
vencionais serão construí-
das pelo Instituto Nacional 
de Gestão e Redução do Ris-
co de Desastres (INGD) para 
igual número de deslocados 
de terrorismo em Nampula. 
As habitações serão ergui-
das nos distritos de Nam-
pula, Mogovolas e Liúpo, 
locais que acolhem maior 
número de deslocados na 
província. 

A província de Nampula 
alberga mais de 70 mil fa-

mílias deslocadas de terro-
rismo, no centro de acomo-
dação de Corrane, distrito 
de Meconta. Fonte autori-
zada do INGD disse que das 
600 casas programadas, 
500 deverão beneficiar di-
rectamente os deslocados 
internos de Cabo Delgado e 
o remanescente às famílias 
vulneráveis afectadas seve-
ramente pelas intempéries 
que assolaram a província.  

Esta acção, segundo o 
delegado do INGD, enqua-

dra-se no esforço do Go-
verno, visando melhorar as 
condições de vida da po-
pulação, no provimento de 
serviços básicos, como ha-
bitação condigna, água po-
tável, escolas e centros de 
saúde, entre outros.

“O nosso objectivo é 
melhorar cada vez mais as 
condições de vida dos des-
locados de guerra e das fa-
mílias que foram afectadas 
pelas intempéries”, realçou 
a fonte.

   PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-
se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 11057CM para Areia de Construção, no distrito de 
Moamba, na província de Maputo, a favor do requerente STÉLIO CARMONA MANGUE, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   41  40,00 32   28   0,00

2 -25   41  40,00 32   28  10,00

3 -25   42   0,00 32   28  10,00

4 -25   42   0,00 32   28   0,00

Maputo, aos 18/7/2022
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)

5291

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO

CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA KATEMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
AUGUSTO RODRIGUES SADIQUE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia sete de Julho 
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta e um a trinta e três, do 
livro de notas para escrituras diversas número dez “A”, da Conservatória do 
Registo Civil e Notariado da KaTembe, perante HENRIQUES JOSÉ MALUANA, 
Conservador e Notário Superior, do referido Cartório, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de AUGUSTO RODRIGUES 
SADIQUE, vítima de doença, solteiro, maior que era, natural de Metangula, 
com última residência no Bairro Guachene, filho de Augusto David e de 
Assina Amine, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade.
Que deixou como únicos e universais herdeiros, seus filhos, nomeadamente: 
ELTON RODRIGUES SADIQUE, solteiro, maior, MAICO RODRIGUES 
SADIQUE, solteiro, menor, YASSINE AMIRO SADIQUE, solteiro, menor, 
naturais de Maputo e residentes na mesma cidade e DELFINA MÓNICA 
RODRIGUES, solteira, maior, natural e residente em Metangula.
Que da referida herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
KaTembe, aos 15 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível)

6394

+258 84 9104316   |   +258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Está na Matola?

Quer anunciar 
no notícias?

Visite-nos na 

Rua de Sofala  N.º437

Matola “F”

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”

Av. Samora Machel   – EN4  

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!



8 Quarta-feira, 20 de Julho de 2022POLÍTICA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO

DELEGAÇÃO DE CABO-DELGADO

Repartição de Aquisições
(RA)

Anúncio de Concursos  
O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo convida empresas 
interessadas, a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados: 

№ do 
Concurso

Objecto Modalidade Requisítos

Caução 
Provisória

Obrigatória
em cheque 

visado

Prazo de entrega 
das propostas e 

Abertura

21/CP/RA/
IFPELAC/
CD/2022

Prestação de Serviços 
de Catering para 

Formação Profissional 
no Distrito de Palma

Concurso 
Público

Cadastro 
Único 

Obrigatório 50,623.00MT

Entrega das 
propostas 

10/8 pelas 10.00 
horas

Abertura das 
propostas 

10/8 pelas 10.15 
horas

22/CC/RA/
IFPELAC/
CD/2022

Prestação de serviços 
de aluguer de viaturas 

para a Delegação 
Provincial

Concurso por 
Cotações

Cadastro 
Único 

Obrigatório
Não aplicável

Entrega das 
propostas 

25/7 pelas 9.00 horas

Abertura das 
propostas 

25/7 pelas 10.15 
horas

23/PD/RA/
IFPELAC/
CD/2022

Prestação de serviços 
de segurança para o 
Centro de Formação 

Profissional de 
Namanhumbir

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Cadastro 
Único 

Obrigatório
Não aplicável

Entrega das 
propostas 

1/8 pelas 11.00 horas

Abertura das 
propostas 

1/8 pelas 11.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
levantá-los na Repartição de Aquisições do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto 
Cassimo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) por cada conjunto. O pagamento 
deverá ser em depósito directo no Banco BIM na conta nº 304254954 em nome do INEFP.

As propostas serão abertas em sessão pública, na Sala de Reuniões da Delegação do Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, sita na Rua da ANE, Bairro Eduardo Mondlane, 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 20 de Julho de 2022
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PUBLICIDADE

EFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO 

Funcionários públicos
instados a migrar
para gestão electrónica

O 
MINISTÉRIO da Ad-
ministração Esta-
tal e Função Pública 
(MAEFP) encoraja 
todos  os funcionários 

e agentes do Estado a fazerem 
a migração para a gestão elec-
trónica como estratégia para 
garantir eficiência e rapidez na 
comunicação e tramitação de 
processos a nível das institui-
ções públicas. 

Este foi um dos pontos 
discutidos no VIII Conselho 
Coordenador do MAEFP, que 
recomenda urgência na in-
formatização dos sistemas de 
documentação e arquivos do 
Estado, na medida em que as 
novas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC9 
oferecem condições para a efi-
ciência.

A gestão de documentos 
e arquivos na Administra-
ção Pública é uma área chave 
para, segundo aquela entida-
de governamental, melhorar 
a qualidade da prestação dos 
serviços públicos, mas tam-

bém preservar a memória dos 
órgãos e instituições, assegu-
rando, igualmente, aos uten-
tes o acesso a informação. 

A modernização da ad-
ministração pública é uma 

contribuição para celeridade 
e tramitação de procedimen-
tos na prestação de serviço ao 
cidadão, conforme disse Ana 
Comoane, ministra da Ad-
ministração Estatal e Função 

Pública.
“Compreendemos que as 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação, quando consti-
tuem aposta de uma organiza-
ção, promovem novas atitu-

des e novas formas de ser, de 
estar, de pensar e de agir em 
face aos desafios emergentes”, 
afirmou Comoane.

O Sistema Nacional de 
Arquivos do Estado (SNAE), 
aprovado pelo Decreto n° 
84/2018, de Dezembro, de-
fende a necessidade de apro-
vação de legislação específica 
sobre a gestão electrónica de 
documentos e arquivos do Es-
tado.

Num outro desenvolvi-
mento, Ana Comoane instou 
para que se prossiga com o 
aprofundamento do estudo 
sobre a proposta da política de 
assistência médica e medica-
mentosa que responda melhor 
às necessidades dos funcioná-
rios e agentes do Estado, bem 
como à revisão do sistema de 
gestão de desempenho na ad-
ministração pública.

No domínio da descentra-
lização e boa governação, Ana 
Comoane quer ver acelerado o 
processo de auscultação sobre 
a elaboração da estratégia de 
prevenção e combate à cor-
rupção, em coordenação com 
todos os sectores e actores.

Membros do VIII Conselho Coordenador

Equacionadas
novas autarquias

TRINTA e uma unidades terri-
toriais, entre sedes distritais e 
sedes de postos administrati-
vos, estão a ser avaliadas, para 
determinar se possuem ou não 
critérios para serem transfor-
madas em autarquias locais.

Trata-se de 15 sedes de dis-
trito e 16 sedes de postos ad-
ministrativos cuja propostas 
de estudo foram submetidas 
recentemente ao Ministério da 
Administração Estatal e Função 
Pública (MAEFP), pelos respec-
tivos governos provinciais.

A realização do estudo nas 
circunscrições territoriais in-
dicadas decorre depois de a 
proposta ter sido submetida 
à aprovação pelo Conselho de 
Ministros, segundo Plácido Pe-
reira, director Nacional do De-
senvolvimento Autárquico no 
MAEFP.

Plácido Pereira afirmou que 
as unidades territoriais selec-
cionadas serão objecto de estu-

do tendo em conta uma série de 
indicadores. 

Entre estes critérios, se-
gundo disse, conta-se a densi-
dade populacional; incidência 
de pobreza; nível de captação 
de receitas; nível de desenvol-
vimento de infraestruturas e 
equipamento social; activida-
des económicas e serviços; e 
desenvolvimento económico.

“A criação de autarquias lo-
cais visa melhorar a prestação 
de serviços básicos aos muníci-
pes como saneamento, vias de 
acesso, abastecimento de água, 
energia eléctrica, iluminação 
pública, entre outras”, disse 
Pereira. 

Afirmou que tal criação 
determina a obrigatoriedade 
de compor sua administração 
e disposição de receita própria 
compatível com as demandas 
decorrentes da prestação de 
serviços públicos, cujo actor 
principal é a população, através 

do pagamento de taxas e im-
postos, em contrapartida pelos 
serviços prestados pela edili-
dade.

“São estes pressupostos que 
ditam a necessidade de autarci-
zar outras circunscrições terri-
toriais para fazer face ao desen-
volvimento das comunidades”, 
disse o director Nacional de De-
senvolvimento Autárquico.

Este processo de avaliação 
decorre enquanto os órgãos de 
administração eleitoral estão a 
preparar as VI eleições autár-
quicas do país, agendadas para 
o dia 11 de Outubro de 2023.

Actualmente existem em 
Moçambique 53 autarquias lo-
cais criadas em três momentos 
distintos, nomeadamente em 
1997, inicio da autarcização, 
com 33 municípios, sendo 23 
cidades e 10 vilas, através da Lei 
nº 10/97 de 31 de Maio.

Em 2008, o Governo criou 
10 autarquias de vila, através da 
Lei nº 3/2008, de 2 de Maio; e 
em 2013, foram criadas outras 
dez 10 autarquias de vila, atra-
vés da Lei nº 11/2013, de 2 de 
Maio. O processo de selecção 
dos locais a estudar inicia com 
a indicação de circunscrições 
territoriais na província basea-
da em critérios como factores 
geográficos, demográficos, 
económicos, sociais, culturais 
e administrativos; interesses 
de ordem nacional ou local em 
causa; razões de ordem his-
tórica e cultural; e a avaliação 
da capacidade financeira para 
a prossecução das atribuições 
que lhes estiverem cometidas.

Ana Comoane, Ministra da Administração Estatal e Função Pública

Municípios continuam
a depender do OE

ENTRETANTO, uma auscultação realizado por 
deputados da Assembleia da República, no ini-
cio deste ano, dá conta que grande parte dos 
Municípios do país sobrevivem, substancial-
mente, das transferências do Estado.

Para a Comissão de Administração Pública 
e Poder Local (CAPPL), da Assembleia da Re-
pública, os municípios não conseguem com 
as receitas locais, realizar todas as actividades 
inscritas nos seus planos anuais ou planos es-
tratégicos do mandato. “Ainda continua a ser o 
Governo central a subsidiar o funcionamento e 
os investimentos ao nível das autarquias”, disse 
Francisco Mucanheia, então presidente desta 
comissão.

Sobre a possibilidade de extinção de algu-
mas autarquias locais por causa das convulsões 
sociais e o mau desempenho económico dos 
mesmos, os deputados entendem que o melhor 
é aprofundar o alcance das convulsões sociais 
e a insustentabilidade financeira ou o mau de-
sempenho económico desses Municípios.

DESTRUÍDAS POR TERRORISTAS EM CABO DELGADO

Reinstalação de rádios 
condicionada à segurança
AS rádios comunitárias do 
Instituto de Comunicação 
Social (ICS) destruídas pelos 
terroristas em alguns dis-
tritos da província de Cabo 
Delgado só voltarão a fun-
cionar quando estiverem 
reunidas todas as condições 
de segurança naquele ponto 
do país.

A informação foi avança-
da ontem, em Maputo, pela 
directora-geral do ICS, Fári-
da Costa, que falava na aber-
tura do XXVI Conselho Coor-
denador da sua instituição.

Fárida Costa disse que os 
ataques terroristas afecta-
ram os planos do Instituto 
de Comunicação Social de se 
expandir naquela província, 
sendo a exemplo a destrui-
ção da Rádio Comunitária de 
Palma.

“Há planos que ficaram 
pelo meio. Temos a rádio de 
Palma, que a todo momento 
aguardamos que seja reins-
talada. Temos a situação de 
Macomia, em que estávamos 
a planificar a sua reestrutu-
ração, desde o edifício até 

Fárida Costa, directora-geral do ICS

à colocação de novos equi-
pamentos. Por isso vamos 
aguardar por dias melhores”, 
indicou.

Por outro lado, segundo 
revelou ao “Notícias” o dele-
gado do ICS naquela provín-
cia, Patrício Manhique, ou-
tras rádios comunitárias em 
Cabo Delgado estão parali-
sadas devido à passagem, em 

2019, do ciclone Kenneth.
A fonte assumiu ser um 

desafio da instituição repor 
o normal funcionamento 
dos meios de comunica-
ção encerrados, não apenas 
por questões de segurança, 
mas também porque se exi-
ge a modernização de alguns 
equipamentos.

O outro desafio, acres-

centou Manhique, prende-se 
com o uso das línguas locais, 
uma vez que há deslocados 
que chegam às zonas segu-
ras e são falantes de idiomas 
dos distritos afectados, difi-
cultando a disseminação de 
mensagens nos centros de 
escuta comunitária.

Entretanto, está a ser dis-
cutida neste Conselho Coor-
denador a coordenação do 
posicionamento do Instituto 
de Comunicação Social face 
às sextas eleições autárquicas 
no país, agendadas para o dia 
11 de Outubro de 2023.

Sobre o assunto, Fárida 
Costa avançou que o ICS está 
a preparar um plano coor-
denado de educação cívica, 
sendo esta a principal aposta 
da instituição no processo.

“Essa é a nossa missão 
desde que se abre um ciclo 
eleitoral, partindo do recen-
seamento até ao término da 
votação. Portanto, o nosso 
plano é só fazermos a educa-
ção cívica eleitoral”, subli-
nhou.

Autarquias não produzem receitas suficientes para sua sobrevivência
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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.
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 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. 

JOANA MACIE

R
AUL Domingos, pre-
sidente do Partido 
para a Paz, Demo-
cracia e Desenvol-
vimento (PDD), 

manifestou ontem a sua 
satisfação pela nomea-
ção ao cargo de embai-
xador extraordinário e 
plenipotenciário junto 
à Santa Sé, e congratula 
a coragem e o cometi-
mento do Chefe do Es-
tado, Filipe Nyusi, para 
com a paz, reconciliação 
nacional e inclusão.

Falando ao “Notí-
cias”, Raul Domingos 
disse que o Presidente 
da República desafiou-o 
a instalar a Embaixada 
de Moçambique no Va-
ticano, o que acontece 
pela primeira vez em 47 
anos de independência 
do país, pois os anterio-
res embaixadores cum-
priam a missão a partir 
de fora de Roma.

Contou que a Mis-
são Permanente de Mo-
çambique no Vaticano 
vai permitir tratamento 
aprofundado das relações 
especiais entre o país e a 
Santa Sé, contribuindo, 
deste modo, para a paz e 
reconciliação.

Com esta nomeação, 
Raul Domingos entra na 
história do país como a 
primeira destacada fi-
gura política da oposi-
ção a assumir funções 
de grande realce na es-
trutura diplomática. 

“Vejo este gesto do 
Presidente Nyusi como 
uma mudança de pa-
radigma, uma vez que 
durante muito tempo 
membros do partido no 
poder é que ocupavam 

NOMEAÇÃO A EMBAIXADOR JUNTO DA SANTA SÉ

Raul Domingos assinala 
exemplo de coragem 
do Chefe do Estado

funções de maior des-
taque na hierarquia do 
Estado”, salientou.

O político afirmou 
ainda que, ao nomeá-lo 
embaixador na Santa Sé, 
a mais antiga e influente 
diplomacia do mundo, 
o Chefe do Estado está 
a fazer cumprir uma 
frase emblemática que 
proferiu no seu discur-
so de posse do segundo 
mandato, em Janeiro de 
2020, quando disse: “As 
boas ideias não têm co-
res partidárias”, assina-
lou. 

Acrescentou que, no 
seu discurso de posse, 
o Presidente Nyusi pro-
meteu formar um go-
verno de inclusão, de-
clarações que, segundo 
ele, criaram muitas ex-
pectativas e levantaram 
debates.

O presidente do PDD 
e membro do Conse-
lho de Estado afirmou 
igualmente que, ao fa-
zer aquelas declarações, 
o Chefe do Estado en-
tendia como inclusão 
trazer outras sensibili-
dades para as funções 
do Estado.

Afirmou que aceitou 
o desafio porque defen-
de o princípio de inclu-
são, sobretudo quando 
o assunto é Estado. “O 
país tem que ter in-
teresse e uma agenda 
nacional, o que só se 
consegue com várias 
sensibilidades”, afir-
mou.

Num outro desen-
volvimento, Raul Do-
mingos contou que a 
relação entre Moçam-
bique e o Vaticano não 
iniciou com as negocia-

ções entre o Governo e a 
Renamo, que culmina-
ram com a assinatura do 
Acordo de Paz em 1992, 
em Roma, mas remon-
tam há anos, tendo sido 
consolidadas em 1988, 
quando o Papa João 
Paulo II visitou Moçam-
bique e apelou à paz e 
concórdia.

Entretanto, escla-
receu que continuará 
ligado à sua formação 
política.     

Raul Domingos che-
fiou a delegação da Re-
namo às negociações 
com o Governo que cul-
minaram com a assina-
tura do Acordo Geral de 
Paz em Roma, no ano 
de 1992, tendo sido um 
dos signatários. Anos 
mais tarde desligou-se 
da Renamo e criou o seu 
próprio partido.

Raul Domingos, novo embaixador na Santa Sé

O CUSTO de vida que afecta Moçambique e os 
restantes países do mundo, decorrente da crise 
dos combustíveis, exige da população a imple-
mentação de medidas estratégicas assentes es-
sencialmente na produção agrícola.

Esta posição foi defendida por Dinis Vilan-
culo, secretário de Estado na província do Nias-
sa, à margem da abertura de uma reunião de 
capacitação dos membros das organizações da 
sociedade civil e líderes comunitários dos dis-
tritos de Cuamba, Majune, Mecanhelas, Nipepe 
e Sanga, que decorre na cidade de Lichinga.

Na ocasião, Dinis Vilanculo lembrou que o 
Governo alertou antecipadamente a popula-
ção sobre os impactos que o conflito que opõe a 
Rússia à Ucrânia, sobretudo no que diz respei-
to ao preço dos combustíveis, que é o principal 
factor da economia nacional, e não só.

“A crise em vigor não afecta só o nosso país, 
mas também todos aqueles que não produzem 
os combustíveis fósseis. Por isso, os alimentos e 
o transporte de passageiros registam uma ten-
dência de subida constante que está reflectir-
-se negativamente na qualidade de vida da po-
pulação moçambicana, em geral”, vincou.

Dinis Vilanculo convidou, por isso, a popu-
lação a assumir que atravessa uma nova etapa 
da sua vida, forçada pela crise global dos com-
bustíveis e que a sua solução não será com base 
na violência, tumultos ou greves, mas sim com 
empenho e dedicação no trabalho.

ALÍVIO AO CUSTO DE VIDA

Dinis Vilanculo fala 
de aposta na produção
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Anúncio do Concurso Limitado N.° 24A002141/CL/06/2022

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou colectivas, 

nacionais e interessadas que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem 

propostas fechadas para a Montagem e Desmontagem de um Stand Modular.

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

Documentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambique, sita 

na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela importância 

não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada conjunto, a 

ser depositada na conta da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) Nº 

004400018101, ou pelo NIB: 000880000440001810180, Banco Comercial e 

de Investimentos (BCI).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da sua entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima citado, 
até às 10.00 horas do dia 29/7/2022, e serão abertas em sessão pública, no 

mesmo endereço, às 10.30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes 

que desejarem comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 12/8/2022, em 

sessão pública, a realizar-se na Bolsa de Valores de Moçambique, sita na Av. 25 de 

Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

 Maputo, aos 18 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

6278
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Anúncio do Concurso Limitado N.º 24A002141/CL/02/2022

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou 
colectivas, nacionais e interessadas que reúnam   requisitos de elegibilidade 
a apresentarem propostas fechadas para a Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação de Viaturas.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambique, 
sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela 
importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada 
conjunto,  a ser depositada na conta da Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM) Nº 004400018101 ou pelo NIB: 000880000440001810180, Banco 
Comercial e de Investimentos (BCI).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da sua 
entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima 
citado, até às 11.00 horas do dia 29/7/2022, e serão abertas em sessão 
pública, no mesmo endereço, às 11.30 horas do mesmo dia, na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 12/8/2022, 
em sessão pública, a realizar-se na Bolsa de Valores de Moçambique, sita na 
Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares.

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

Maputo, aos 18 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

6279 6371

Conselho de Administração

Unidade Gestora Executora das Aquisições UGEA Central

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO 19/UGEA – CENTRAL/CFM/2022

Contratação de Empreitada para Construção de 2 (duas) Casas na Estação de Boane  
Direcção Executiva do CFM-Sul

A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, EP convida  empresas interessadas 
a apresentarem propostas para a Construção de 2 (duas) Casas na Estação de Boane – 
Direcção Executiva do CFM-Sul.

Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso no 
CFM, Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) - Central, sita na Praça dos 
Trabalhadores, entrada principal do Porto de Maputo, Portão nº 6, 1º edifício à direita, 
1º andar, Maputo – Moçambique, ao valor não reembolsável de 4.000,00MT (quatro mil 
meticais).  

As propostas deverão ser entregues no endereço acima, até às 10.00 horas do dia 9 
de Agosto de 2022. As propostas recebidas após este limite serão automaticamente 

rejeitadas e devolvidas. 

As propostas serão abertas na presença dos concorrentes e/ou dos seus representantes, 
que desejarem assistir ao acto, às 10.30 horas do dia 9 de Agosto de 2022, no endereço 
acima indicado.

As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 
711.780,00MT (setecentos e onze mil, setecentos e oitenta meticais), válida por 
90 dias. 

As empresas interessadas deverão indicar no envelope o assunto do presente concurso 
(Concurso Público nº 19/UGEA-Central/CFM/2022 – Contratação de Empreitada 
para Construção de 2 (duas) Casas na Estação de Boane – Direcção Executiva do 
CFM-Sul).

A visita obrigatória ao local será efectuada no dia 26 de Julho de 2022, a partir das 
9.30 horas, com a concentração na Estação Ferroviária de Boane. 

Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço acima indicado, 

durante as horas normais de expediente, de segunda a sexta-feira.

Maputo, aos 20 de Julho de 2021

UGEA Central do CFM
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1. O Governo de Moçambique pretende, através do Fundo de Estradas, Fundo Público (FE, FP) financiar os serviços 
de consultoria para a Assistência Técnica às Delegações Provinciais da Administração Nacional de 
Estradas, Instituto Público (ANE, IP).

2. O concurso é aberto a todas as firmas elegíveis, e será conduzido através dos procedimentos do GOM, aprovados pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado.

3. O objectivo principal desta consultoria é de fiscalizar as obras desenvolvidas na rede de estradas e pontes da província, 
de modo a que se registem, no geral, Melhorias significativas na sua qualidade; Execução das obras a custos efectivos, 
com a qualidade necessária e dentro dos prazos estabelecidos; Preservação e gestão adequada da utilização das 
estradas e suas zonas de protecção parcial; Preservação e gestão adequada das salvaguardas ambientais e sociais; e 
outros aspectos que contribuam para uma melhoria da gestão e qualidade da rede de estradas.

Para o efeito, a equipa de consultoria, levará a cabo a fiscalização de todas obras de:
§	 Manutenção de rotina;
§	 Melhoramentos localizados;
§	 Manutenção periódica ligeira de estradas revestidas;
§	 Reabilitação de estradas não revestidas;
§	 Obras de reparação dos danos causados por eventos extremos decorrentes das cheias, ciclones, seca, terramotos, 

dentre outros;
§	 Manutenção e reabilitação de pontes;
§	 Processo de montagem de pontes metálicas;
§	 Construção, reabilitação e manutenção de estruturas de drenagem;
§	 Sinalização e marcação rodoviária;

Trabalhos executados com base no uso de recursos locais e técnicas de baixo custo.

4. Incluem-se ainda como actividades do consultor, mas não se limitam, a:
a) Controlar o cumprimento dos programas de trabalho e os custos das obras;
b) Aprovar os materiais a aplicar nas obras;
c) Realizar a monitoria e controlo de qualidade dos trabalhos, com recurso a testes e ensaios para assegurar o 

cumprimento dos requisitos contratuais e de qualidade;
d) Verificar o cumprimento dos níveis de serviço nos contratos em execução;
e) Medir os trabalhos realizados e concluídos com qualidade;
f) Certificar e submeter atempadamente as situações de trabalho realizadas pelo empreiteiro para efeitos de 

pagamento;
g) Propor ordens de variação dos trabalhos e adendas, para submissão a ANE, IP;
h) Fiscalizar qualquer reparação dos trabalhos feitos pelo Empreiteiro durante o período de garantia;
i) Certificar e emitir o certificado de conclusão satisfatória dos trabalhos, depois de qualquer rectificação executada 

durante o decurso das obras incluindo o período de garantia;
j) Rever e recomendar acções em qualquer reclamação apresentada pelo Empreiteiro;
k) Recomendar a aceitação final dos trabalhos à ANE, IP, depois da conclusão satisfatória do período de garantia;
l) Preparar a informação e as telas finais das obras executadas, especificamente das obras de arte e fornecer a ANE, 

IP em versão impressa e electrónica;

m) Assegurar o cumprimento de todas as obrigações contratuais do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestão 
Ambiental e Social, em termos de salvaguardas ambientais e sociais, designadamente: (i) protecção do meio 
ambiente e outras medidas de mitigação necessárias, (ii) Prevenção e combate ao HIV/SIDA, COVID-19 e saúde 
pública, (iii) Combate à violência baseada no género, exploração sexual, abuso de menores; e (iv) Código de 
conduta;

n) Proceder a avaliação sistemática do empreiteiro e submeter a consideração da ANE, IP. Para o efeito, o Consultor 
deverá conceber um modelo de avaliação mensal e cumulativo até ao fim de cada Contrato dos empreiteiros 
contratados a ser submetido a ANE, IP para aprovação e posterior implementação pelo Consultor.

5. Os Consultores contratados responderão ao Director-Geral da ANE, IP ou seu representante. Durante a execução 
dos serviços, os Consultores deverão trabalhar em parceria com os técnicos da ANE, IP na planificação, gestão e 
implementação dos trabalhos na rede de estradas designadas.

6. Assim, a ANE, IP convida Consultores elegíveis a manifestarem interesse em levar a cabo os serviços acima mencionados 
cuja duração será de 24 (vinte e quatro) meses. Os consultores interessados deverão fornecer informações indicando 
que são qualificados para a prestação destes serviços através de brochuras, descrição de tarefas similares e 
disponibilidade do pessoal apropriado.

7. A manifestação de interesse deverá ser curta (não mais de 20 páginas), descrevendo a experiência e as competências 
do concorrente para a execução da consultoria de forma clara e sucinta, indicando as qualificações e experiência em 
trabalhos similares, trabalhos recentes efectuados, especificando os serviços, custo dos mesmos, sua localização e 
outros dados relevantes para a qualificação da firma.

8. A avaliação das manifestações de interesse será baseada nos requisitos a seguir indicados:

Item Requisitos Pontuação

1
Experiência da firma de consultoria na realização de trabalhos similares, [demonstrada pela 
descrição de projectos executados nos últimos dez (10) anos] 85 pontos

2 Experiência da firma de consultoria em trabalhos de estradas em Moçambique 15 pontos

3 Total 100 pontos

9. As firmas poderão associar-se no intuito de reforçar a sua qualificação e as firmas melhor qualificadas serão 
seleccionadas para a lista curta e posteriormente convidadas a submeterem as propostas técnicas e financeiras.

10. As firmas interessadas deverão submeter as expressões de interesse no endereço abaixo indicado até às 
10.00 horas do dia 10 de Agosto de 2022. O envelope de submissão de expressões de interesse deverá indicar 
claramente “Concurso n.º 47A003041/CP/38/2022 - Manifestação de Interesse para a Assistência Técnica 
às Delegações Provinciais da ANE, IP.”

 

Administração Nacional de Estradas, IP
 Gabinete do Director-Geral 
 Avenida de Moçambique, n.º 1225

 C.P. n.º 1439, Maputo - Moçambique
 Tel.:  +258 21 476 163/7 

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A003041/CP/38/2022

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS DELEGAÇÕES PROVINCIAIS DA ANE, IP
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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

6341

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

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas nacionais elegíveis, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas 
seladas para o concurso constante do quadro abaixo.

Concurso Objecto do Concurso
Data, Hora e Local de Con-

centração 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 Cana-
lização; e Lote 3 – Material Eléctrico  

N/A
Compatível ao objecto 

de Contratação

Dia:  03. 08.22
Entrega: 10:00h

Abertura: 10:15h
N/A

Concurso Limitado nº 12/0110/CL/02/22 Manutenção do Grupo Gerador no Edifício-sede, Prédio UTA e Residência Protocolar  
Dia: 22.07.22
9 H: 30 Min

Edifício-sede do CMM

Compatível ao objecto 
de Contratação

Dia: 03.08.22
Entrega: 12:00h

Abertura: 12:15h
N/A

Concurso Limitado nº 12/0110/CL/03/22 Manutenção de ar-Condicionados no Edifício–sede do CMM  
Dia: 22.07.22
12 H:30 Min

Edifício-sede do CMM

Compatível ao objecto 
de Contratação

Dia: 03 .08.22
Entrega: 14:00h

Abertura: 10:15h
N/A

Concurso Limitado nº 12/0110/CL/04/22 Aquisição de peças para viaturas N/A
Compatível ao objecto 

de Contratação

Dia:04 .08.22
Entrega: 10:00h

Abertura: 10:15h
N/A

Concurso Limitado nº 12/0110/CL/05/22 
Fornecimento de material de escritório para o Gabinete do Presidente, Secretariado do Con-
selho 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:04.08.22
Entrega: 12:00h

Abertura: 10:15h
N/A

Concurso Limitado 12/0147/CL06/22 Fornecimento de consumíveis de Informática para o Gabinete de Comunicação. N/A
Compatível ao objecto 

de Contratação

Dia:04.08.22
Entrega: 14:00h

Abertura: 14:15h
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 dos concursos 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, no 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° 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° Andar ao lado da Sala de Formação
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

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

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA11

ANÚNCIO DE CONCURSOS
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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
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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:

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 
contra a executada ZIMAL, ZINCOS DE 
MAPUTO, LIMITADA, foi ordenada a ven-
da 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
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GOVERNO DO DISTRITO DE MECULA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Mecula convida empresas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a presentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Concurso 
Modalidade Objceto do Concurso Data e Hora de 

Entrega das Propostas 
Data e Hora de Abertura 

das Propostas 
 Data e Hora de 

Visita 
Garantia 

Provisória 
01/GDM/

SDSMAS/2022
Concurso Público Construção de muro de vedação do Centro de 

Saúde de Mecula 
20/7/2022

 Pelas 10.00 horas
20/7/2022 

Pelas 10.30 horas
21/7/2022 

Pelas 10.30 horas
Não exigida

02/GDM/
SDSMAS/2022

Concurso Público Reabilitação do Centro de Saúde de Lugenda e 
construção de aterro sanitário;

21/7/2022 
Pelas 10.00 horas

21/7/2022 
Pelas 10.30 horas

23/7/2022
 Pelas 10.30 horas

Não exigida

03/GDM/
SDSMAS/2022

Concurso de 
Pequena Dimensão

Construção de Sanitário no Centro de Saúde 
Mecula – sede

22/7/2022 
Pelas 10.00 horas

22/7/2022 
Pelas 10.30 horas

24/7/2022 
Pelas 10.30 horas

Não exigida

04/GDM/
SDSMAS/2022

Concurso Público Requalificação do alpendre do Centro de Saúde 
de Mecula - sede

23/7/2022 
Pelas 10.00 horas

23/7/2022 
Pelas 10.30 horas

25/7/2022
 Pelas 10.30 horas

Não exigida

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), 
durante as horas normais de expediente, a partir do dia 18 de Julho de 2022, no endereço abaixo indicado.

2. As propostas deverão ser entregues de acordo com as datas indicadas acima, datas em que serão publicamente abertas, no endereço acima, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

3. As propostas deverão ser acompanhadas de garantias provisórias no valor acima descrito, válida pelo prazo de 120 dias.

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

5. A Visita ao local de execução das obras será dirigida e de carácter obrigatório, serão por conta e risco próprio dos concorrentes. As visitas dirigidas e obrigatórias serão nos dias indicados na tabela acima.

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

6.1 O endereço para entrega e abertura das propostas e o seguinte:

Serviços Distrital de Saúde, Mulher e Acção social

Unidade Gestora Executora das Aquisições
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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

Validade 

da 

Proposta

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 equi-
pamentos infor-

máticos
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 em-
preitada de obras 
para reabilitação 
de infra-estrutura 
de melhoramento 

de espaço no âmbi-
to 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 mate-
riais 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 em-
preitada de obras 

para construção de 
um reservatório de 

água e pavimen-
tação de espaço 

exteriores de resi-
dência 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
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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 DA ESTRADA R698, MONTEPUEZ - MUEDA 

1. O Governo de Moçambique pretende executar obras financiadas pela USAID para a construção de pontes e 
aquedutos no troço da 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, que regula a Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O concurso é Público e é 
aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis e possuidoras de Alvará de Empreitadas de 
Obras Públicas, Categoria 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 da estrada R698, Montepuez – Mueda, por um período de 12 
meses, dos seguintes troços:

N.º  do 
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 2.000,00MT 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 no  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 deverão 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 às 9.45 horas do dia 9 de Agosto de 2022, e as propostas serão abertas às 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 Reuniões 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.

Pemba, Julho de 2022
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AVISO

Transferência de Carteira de Seguros

1. Nos termos e para os efeitos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 91 

do Regulamento das Condições de Acesso e Exercício da Actividade Se-

guradora e da Respectiva Mediação, aprovado pelo Decreto n° 30/2011, 

de 11 de Agosto, torna-se público que o Instituto de Supervisão de Segu-

ros de Moçambique, IP, recebeu da ICE - International Commercial & 

Engineering Seguros, SA (Cedente), uma carta solicitando autorização 

prévia para transferência da totalidade da carteira de seguros dos ra-

mos “Não-Vida” para Hollard Moçambique - Companhia de Seguros, 

SA (Cessionária).

2. Observadas as formalidades legais relativas ao processo da referida trans-

ferência, o Conselho de Administração reunido em sessões de 25/2/2022 

e 12/7/2022, deliberou autorizar a aludida transferência, nos termos dos 

nºs 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 91 do citado Regulamento, aprovado pelo Decre-

to n° 30/2011, de 11 de Agosto.

3. Decorrente deste processo de cedência, a Cedente, cessa imediatamen-

te a subscrição de novos contratos de seguros.

4. Os segurados, terceiros lesados ou beneficiários, com sinistros reclama-

dos e não regularizados até à data da publicação do presente aviso deve-

rão, por um período máximo de um ano, continuar a contactar a Cedente. 
Quanto aos sinistros que eventualmente não tiverem sido regularizados 

naquele período deverão os segurados, terceiros lesados ou beneficiários 
contactar a Cessionária, para os devidos efeitos.

Maputo, aos 19 de Julho de 2022

6370
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MUNICÍPIO DE NAMPULA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Nampula, aos 19 de Julho de 2022

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

Nº do Concurso Objecto
Modalidade 

de 
contratação

Alvará
Garantia 

provisória 

Data e Hora-
-final de 
Entrega

Data e Hora 
de Abertura 

Anúncio de 
posiciona-

mento

Valor do 
Documento 
de Concurso

Validade das 
propostas

90031000/C.P./13/2022
Construção e asfaltagem da 
2ª Fase de estrada que liga 
ao Hospital Geral de Marrere 

Concurso 
Público

5ª Classe  120.000,00MT
17/8/2022
10.00 horas

17/8/2022
10.30 horas

24/8/2022 3.000,00MT 90 Dias

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

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

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

A Autoridade Competente

Paulo Vahanle
325

ANÚNCIO DE 
CANCELAMENTO
Assessor de Obras Públicas 

Refª N.º MZ-PROAZUL-232606-CS-INDV

DONATIVO D812-MZ

O Fundo de Desenvolvimento 
da Economia Azul FP (ProAzul) 
comunica que o concurso acima 
referido foi cancelado para 
que o mesmo fosse relançado 
com Termos de Referência 
modificados. 

Maputo, aos 20 de Julho de 2022
A Autoridade Competente

6366
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA – ESTRUTURAS   

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o 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 a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

Nº do Concurso Objecto do Concurso Empresa Adjudicada
Valor da 

Adjudicação, 
IVA Incluso

Nº.01/SPI - 
CD/RAQ/CL/2022

Aquisição de material de escritório STAR STATIONERY, LDA 379.070,00MT

Nº.04/SPI - 
CD/RAQ/CL/2022

Fornecimento de equipamentos, 
maquinarias e mobiliários

SEVENE CONSULTORIA 
E SERVIÇOS, LDA

456.415,00MT

AJUSTE  DIRECTO 
Nº.01/SPI -

CD/RAQ/AD/2022

Publicação de anúncios de 
concursos

SOCIEDADE DO 
NOTÍCIAS, SA

100.000,00MT

AJUSTE  DIRECTO 
Nº.02/SPI -

CD/RAQ/AD/2022

Prestação de serviços de impressão 
de livros de factura/recibo e 

cadernetas 
GRÁFICA SOTIL 34.500,00MT

AJUSTE  DIRECTO 
Nº.03/SPI -

CD/RAQ/AD/2022 

Fornecimento de combustível e 
lubrificantes

GALP - JUVENTINO 
CARVALHOS DOS 

SANTOS
1.968.615,11MT

AJUSTE  DIRECTO 
Nº.04/SPI -

CD/RAQ/AD/2022

Aquisição de máquina fotográfica 
profissional CANON PRODATA 147.537,00MT

AJUSTE  DIRECTO 
Nº.05/SPI -

CD/RAQ/AD/2022

Serviços do fornecimento da rede 
Internet e comunicações

MOVITEL, SA 180.000,00MT

AJUSTE  DIRECTO 
Nº.06/SPI -

CD/RAQ/AD/2022

Serviços de manutenção e reparação 
de viaturas

MOTORCARE SERVICES 500.000,00MT

Concurso por Cotação Nº.01/SPI 
-CD/RAQ/CC/2022

Manutenção e reparação de ar-
condicionado

ELECTROFRIO, LDA 50.500,00MT

Concurso por Cotação Nº.02/SPI 
-CD/RAQ/CC/2022

Fornecimento de camisetes para o 
1° de Maio do ano 2022

GRÁFICA ABS 148.144.46MT

Pemba, aos 19 de Julho de 2022

O Director 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Inspecção-Geral de Finanças, Delegação Provincial de Nampula convida 

pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no 
Cadasdro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de 
Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para 
o concurso de Prestação de Serviços para Emissão de Passagens 
Aéreas.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar 
os documentos do Concurso ou adquirí-los na Inspecção-Geral de Finanças, 
Delegação Provincial de Nampula, sita Na Avenida 25 de Setembro, n.º 
767, Caixa Postal 98, Tel: 26213538 (sem custo monetário).

3. O período de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data de entrega das mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues até às 8.00 horas do dia 1 de Agosto 
de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço acima, 
às 9.30 horas, na Sala de Reuniões da Delegação.

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

Nampula, aos 18 de Julho de 2022

Autoridade Competente

326 6449

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE 

HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA

ANÚNCIO DE VAGAS

De acordo com o Despacho de 10/6 /2022, da Exma. Senhora Secretária do Estado da Província 
de Maputo e nos termos do n°1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Fuuncionários e Agentes 
do Estado, aprovados pela lei n°10/2017de 1 de Agosto, conjugado com o n° 3 do artigo 2 do 
Regulamento de Concurso de Ingresso e Promoções na Administração Pública, aprovado pelo 
Diploma Ministerial n° 61/2000, de 5 de Julho, está aberto o Concurso Público pelo prazo de 
30 dias, a contar da data da fixação do presente aviso para o preenchimento de 18 vagas nas 
carreiras de Regime Especial de Saúde, a serem colocados no Hospital Provincial da Matola, 
conforme a tabela abaixo:  

Carreira Categoria N.º de Vagas
Técnico de Saúde Técnicos de Medicina Geral 8
Técnico de Saúde Técnicos de Estatística Sanitária 10

Requisitos:
A admissão ao ingresso é solicitado ao Excelentíssimo Senhor Director do Gabinete da 
Secretária do Estado por meio de um requerimento autenticado, instruido com os seguintes 
documentos

a) Cópia do Bilhete autenticada ou Certidão de Narrativa Completa;

b) Cópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;
c) Curriculum Vitae;

d) Declaração de Compromisso de honra;

e) Nacionalidade moçambicana;

f) Poder trabalhar pelo menos 15 anos para Aparelho do Estado, antes de atingir a idade 
para reforma.

A Selecção para o concurso de ingresso será feita mediante a avaliação curricular seguida de 
entrevista. 
Os documentos deverão ser entregues no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação 
do anúncio no jornal, na Secretaria do Hospital Provincial da Matola, sita na Avenida de 
Namaacha n.º  1.114, Q. 46, Cidade da Matola. O concurso é válido por 3 anos. 

3ª EDIÇÃO DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SECTOR EXTRACTIVO

“Promovendo a transparência no sector extractivo”

O Centro de Integridade Pública (CIP), uma organização da sociedade civil cujos princípios 
fundamentais orientadores assentam na integridade, transparência, prevenção da corrupção 
e na boa governação, pretende apresentar a terceira edição do ranking de transparência das 
empresas do sector extractivo denominado, Índice de transparência do Sector Extractivo 
(ITSE-21/22).
Neste sentido, vem através deste anúncio convidar a todas empresas do sector extractivo, 
instituições governamentais, organizações da sociedade civil e público em geral, a contribuir 
com informações para a análise sobre a disponibilização de informações por partes das 
empresas que serão analisadas, podendo contactar para mais detalhes o CIP, através dos 
seguintes emails: cip@cipmoz.org, rui.mate@cipmoz.org e gift.essinalo@cipmoz.org. 
Importa recordar que na 2ª Edição do ITSE (20/21) a classificação foi a seguinte:

•	 1º Classificado - Empresa mais transparente - 
      Kenmare Resources plc

•	 2º Classificado – Vale

•	 3º Classificado – Sasol 

•	 Menção Honrosa – Haiyu Mozambique Mining, Lda 

•	 Menos Transparente  - Highland African Mining Company, Lda
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O nosso Cliente é uma prestigiada empresa que actua na área de transporte de combustíveis. Como consequência do seu crescimento, pretende recrutar:  

TÉCNICO DE SALA DE CONTROLO E OPERAÇÕES (m/f)
Matola - 3 Vagas

FUNÇÃO
Reportando ao Gestor da Terminal, será responsável por assegurar as operações de campo 
de camiões e vagões de enchimento; assegurar o cumprimento do Sistema de Qualidade, 
Ambiente e Segurança e das normas de prevenção de acidentes graves; identificação e 
correcção de alarmes no sistema e equipamentos eletrônicos; desenvolvimento de políticas 
de uso de equipamentos, softwares dentro da sala de controlo e instrumentação; assegurar 
a recepção de Combustíveis Líquidos e GPL nas várias vertentes instaladas e emitir 
relatórios sobre a actividade da instalação; assegurar o correcto funcionamento 
operacional da instalação, cumprindo rigorosamente os procedimentos descritos no manual 
de operações; assegurar o monitoramento e operação dos equipamentos da sala de 
controlo; garantir que os sensores, transmissores, gravadores, controladores finais e 
interruptores estejam em boas condições de funcionamento; emitir instruções de 
carregamento para camiões e vagões; implementar procedimentos de gestão de 
instrumentos críticos na sala de controlo; garantir a satisfação do cliente; garantir que 
todos os caminhões estejam cadastrados no sistema com os dados correctos; assegurar o 
correcto preenchimento das instruções de carregamento; fornecer relatórios diários sobre 
as actividades da sala de controlo; assegurar uma boa comunicação com entidades externas 
na recepção de camiões cisterna e/ou vagões-cisterna ferroviários.

PERFIL

     
          
• Mínimo de 1 ano de experiência em funções similares;
• 1 ano de experiência na indústria petrolífera, será preferencial;
• Conhecimento das Normas e Legislação aplicável ao sector;
• Conhecimentos básicos de combate a incêndio; 
• Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
• Conhecimentos básicos de Inglês;
• Capacidade de resolução de problemas pontuais;
• Gosto pelo trabalho em equipa;
• Nacionalidade Moçambicana. 

OPERADOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (m/f)

Beira - 2 Vagas

FUNÇÃO

Será responsável por assegurar o controlo das operações no terreno em caso de falha do 
sistema remoto; apoiar o supervisor em todas as Operações de movimentação de produtos 
dentro das instalações; assegurar a satisfação dos clientes; em caso de falhas do sistema 
remoto deve garantir a correcta leitura dos tanques em todas operações de recepção, 
bombagem e enchimento de vagões; assegurar o cumprimento do Sistema de Qualidade, 
Ambiente e Segurança e das normas da Prevenção de acidentes Graves; garantira a boa 
comunicação com as entidades externas aquando das recepções de navios-tanque e ou 
vagões tanque; garantir o bom funcionamento operacional da instalação, cumprindo com 
rigorosidade os procedimentos inscritos no manual de operações; assegurar as operações 
de recepção de combustíveis líquidos nas diversas vertentes instaladas navio-tanque e 
vagões tanque; assegurar as operações no terreno de bombagem de produto e enchimento 
de vagões tanque; assegurar o cumprimento integral dos procedimentos internos de 
operações relativos aos combustíveis líquidos; garantir o manuseio correcto dos 
instrumentos colocados à sua disposição para que as operações ocorram dentro do 
estipulado; capacidade de identificar e reportar anomalias de funcionamento dos 
equipamentos postos à disposição junto do seu superior hierárquico; emitir relatórios 
diversos sobre a actividade da instalação de combustíveis líquidos. 

PERFIL
• Nível Técnico Médio em Mecânica Geral ou Química concluído; 
• Mínimo de 1 ano de experiência na indústria petrolífera em funções similares;
• Conhecimento suficiente no campo de operações de manuseamento de combustíveis líquidos;
• Conhecimento das Normas e Legislação aplicáveis ao sector;
• Conhecimentos básicos de combate a incêndio; 
• Conhecimentos básicos de Inglês;
• Conhecimento de MS Office na óptica do utilizador;
• Capacidade de resolução de problemas correntes mediante a aplicação de princípios        

técnicos ou científicos;
• Gosto pelo trabalho em equipa;
• Nacionalidade Moçambicana.

OFERECEMOS
A possibilidade de trabalhar numa Empresa que oferece condições salariais compatíveis com o grau de experiência e nível de responsabilidade da função, bem como, oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/,até ao dia 24 de Julho de 2022. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no 
link atrás identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

GESTOR DE PROJECTOS (m/f)
Matola - 1 Vaga

FUNÇÃO
Será responsável por coordenar recursos internos e terceiros/fornecedores para a execução 
impecável de vários projectos; garantir que todos os projectos sejam entregues no prazo, 
de acordo com o perfil e orçamento; auxiliar na definição do perfil e objectivos do projecto, 
envolvendo todas as partes interessadas internas relevantes e garantindo a viabilidade 
técnica; garantir a disponibilidade e alocação de recursos; desenvolver um plano de 
projecto detalhado para monitorar e acompanhar o progresso; gerir as mudanças do perfil, 
cronograma e custos do projecto usando técnicas de verificação apropriadas; medir o 
desempenho usando ferramentas e técnicas apropriadas de gestão de projectos; gerir o 
relacionamento com os clientes e partes interessadas relevantes; criar e manter 
documentação abrangente do projecto; reunir-se com os clientes para receber instruções 
detalhadas de pedidos e esclarecer os requisitos específicos de cada projecto; delegar 
tarefas do projecto com base nos pontos fortes individuais, conjuntos de habilidades e 
níveis de experiência dos membros da equipa júnior; acompanhar o desempenho do 
projecto, especificamente para analisar a conclusão bem-sucedida de metas de curto e 
longo prazo; atender aos objectivos orçamentários e fazer ajustes nas restrições do 
projecto com base na análise financeira; desenvolver planos de projecto abrangentes para 
serem compartilhados com clientes e outros membros da equipa; desenvolver planilhas, 
diagramas e mapas de processos para documentar as necessidades; realizar outros deveres 
relacionados quando designado. 

PERFIL

• Formação superior numa área relevante para a função;
• Certificação em Project Management Professional/PRINCE II, será uma vantagem;
• Mínimo de 3 anos de experiência comprovada em gestão de projectos;
• Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
• Fluente em Português e Inglês;
• Excelentes habilidades de comunicação interna e voltada para o cliente;
• Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal;
• Sólidas habilidades organizacionais, incluindo atenção aos detalhes;
• Nacionalidade Moçambicana. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (m/f)

Matola - 1 Vaga

FUNÇÃO

Reportando ao Director Financeiro e Administrativo da Terminal, será responsável por 
assegurar a realização de serviços externos de apoio à Administração e Procurement; 
assegurar o atendimento, filtragem e encaminhamento de telefonemas para a 
Administração e Gestores; assegurar o rigor das operações de procurement; efectuar a 
recepção, registo e distribuição de correspondências dirigidas à Administração e 
Gestores; garantir a gestão e conservação do arquivo geral da empresa; assegurar a 
gestão do economato da equipa da gestão; assegurar a realização de actividades de 
suporte à Administração e aos Gestores; gerir a disponibilidade da sala de reuniões, 
garantindo o equipamento e apoio logístico necessários; controlar agendas de 
compromissos da Administração e gestores; assegurar a realização de serviços externos 
de apoio à Administração e áreas de apoio; assegurar o cumprimento do sistema de 
Ambiente, Qualidade e Segurança.

PERFIL

• Nível Médio Geral, concluído;
• Mínimo de 2 anos de experiência em funções similares;
• Noções básicas de contabilidade;
• Curso de secretariado, será preferencial;
• Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
• Conhecimento de técnicas de arquivo e atendimento;
• Fluente em Português, e conhecimentos básicos de Inglês;
• Possuir Carta de condução ligeira válida, será preferencial;
• Nacionalidade Moçambicana.  

•      Formação  Técnica Média em automação/Informática/Electrônica e Computadores/ 
   Instrumentação/ Sistemas ou equivalente;

Ligações que 
mudam a nossa vida.

+258 21 484 050

www.contact.co.mz

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017
Empresa Certificada

NM ISO 9001
Empresa Certificada

NM ISO 45001

A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego, que desenvolve soluções globais de Recursos Humanos desde 2005. Oferecemos serviços 
de Recrutamento e Selecção, Avaliação Psicológica e Assessment, Trabalho Temporário, Formação e Consultoria, Gestão de Contratados 
e Mobilidade Global, Contact Center e BPO Outsourcing.
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A Prioridade I do Plano Quinquenal do Governo 2020-2024 consiste em Desenvolver o Capital 

Humano e a Justiça Social, através da promoção de um sistema educativo, inclusivo, eficiente 
e eficaz que procura assegurar uma educação com padrões de qualidade nacionais, regionais 
e internacionais.

A concretização deste objectivo no Ensino Superior, é assegurado pelo Conselho Nacional de 
Avaliação de Qualidade do Ensino Superior (CNAQ), criado através do Decreto nº 63/2007, 
de 31 de Dezembro, na qualidade de órgão implementador e supervisor do Sistema Nacional 
de Avaliação, Acreditação e Garantia da Qualidade do Ensino Superior (SINAQES). 

De entre as atribuições do SINAQES, o CNAQ desenvolve e promove o princípio da cultura de 
procura constante da cultura de qualidade dos serviços prestados pelas Instituições de Ensino 
Superior (IES) através da realização de avaliações externas de instituições, seus cursos e/ou 
programas para assegurar que todo o cidadão que aceda às IES, públicas ou privadas, tenha a 
garantia de uma formação de qualidade.

É neste contexto, que ao abrigo da alínea “C”, do artigo 3 do Decreto nº 63/2007, o CNAQ informa 
a sociedade no geral que durante o ano de 2021, foram avaliados 124 cursos e acreditados um 
total de 111 cursos do ensino superior sendo, 74,8% do nível de licenciatura, 20,7% de 

mestrado e 4,5% de doutoramento. Neste processo participaram 24 Instituições de Ensino 
Superior sendo 50% da Classe A, 41.7% da Classe B e 8.6% da classe C, conforme ilustra a 
tabela a seguir: 

Classe das 

IES

TT IES que 

participaram
%

Cursos acreditados por grau académico
Total

Licenciatura Mestrado Doutoramento

Classe A 12 50% 62 16 5 83

Classe B 10 41.7% 20 6 - 26

Classe C 2 8.6 1 1 - 2

Total 24 100% 83 23 5 111

% 74,8% 20,7% 4,5%

Do total dos cursos acreditados 40% são cursos em funcionamento nas IES e 60% 

correspondem a novos cursos. Quanto ao nível de acreditação, 86% foram acreditados com 
um nível A (Excelente), 7% com o nível B (Muito Bom) e 7% com o nível C (Satisfatório com 
muitas reservas).
Os detalhes do processo de Avaliação externa e acreditação do ano de 2021, são descritos nas 
tabelas a seguir:

Cursos Acreditados em Moçambique no Período de Janeiro a Dezembro de 2021

IES de Classe A: Universidades e Academias

Ordem
Nome da Instituição 
do Ensino Superior Nome do Curso Localização Âmbito de Avaliação 

Externa Resultado Validade

01
Academia de 
Ciências Policiais 
(ACIPOL)

Licenciatura em Ciências Policiais

Maputo

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Administração 
Penitenciária

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado Profissional em Ciências 
Policiais (Especialidade em 
Segurança)

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado Académico em Ciências 
Policias (Especialidade em 
Segurança Pública)

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

02
Academia Militar 
Marechal Samora 
Machel (ACM)

Licenciatura Engenharia Militar

Nampula

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Blindados Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Infantaria Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Reconhecimento 
das Tropas

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Artilharia 
Antiaérea

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Artilharia 
Terrestre 

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Piloto Aviador Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Educação Cívica e 
Patriótica Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Marinha de Guerra Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Comunicação Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Administração 
Militar (Especialidade em 
Logística)

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

03
Universidade 
Eduardo Mondlane 
(UEM)

Licenciatura em Contabilidade e 
Finanças 

Cidade de 
Maputo

Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Licenciatura em Desenvolvimento 
e Educação de Infância Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Economia Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Licenciatura em Educação 
Ambiental Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Licenciatura em Engenharia 
Eléctrica Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Doutoramento em Filosofia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Medicina Geral Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Psicologia Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Gestão Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Mestrado em Engenharia de 
Petróleos Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Engenharia 
de Processamento de 
Hidrocarbonetos, 

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Epidemiologia de 
Campo e Laboratorial Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Doutoramento em Psicologia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Educação Inclusiva Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Biociências Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Biologia e Ecologia da 
Conservação

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Gestão Hoteleira Inhambane Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

04
Universidade 
Licungo 
(UniLicungo)

Mestrado Profissionalizante em 
Ensino de Matemática

 Cidade da 
Beira

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Letras Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ciências Políticas e 
Governação

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Administração 
Pública e Autárquica  Quelimane Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

05
Universidade Lúrio 
(UniLúrio)

Licenciatura em Nutrição
Nampula

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Optometria Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

06 Universidade 
Pedagógica (UP)

Doutoramento em Educação em 
Ciências e Matemática

Cidade de 
Maputo Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

07

Universidade 
Púnguè 
(UniPúnguè)

Licenciatura em Química Aplicada 
(PL)

Chimoio

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia de 
Energias Renováveis Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Química Industrial Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Geografia

 Tete

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Geologia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Linguística Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Química Aplicada Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

08
Universidade 
Rovuma 
(UniRovuma)

Mestrado em Avaliação 
Educacional Niassa

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Gestão Ambiental Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Informática 
Educacional

 Nampula

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia 
Elétrica Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia 
Mecânica Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Língua, Cultura e 
Literatura Chinesa Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

09

Universidade 
São Tomás de 
Moçambique 
(USTM)

Licenciatura em Farmácia

 Xai – Xai

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Enfermagem Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ciências de 
Educação Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Psicopedagogia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

10 Universidade Save 
(UniSave)

Licenciatura em História  Massinga Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ensino Básico

 Xai-Xai

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Português Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Geografia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ambiente e 
Sustentabilidade Comunitário Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Produção Agrícola Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Tecnologias de 
Alimentos

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Filosofia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Direito Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Língua Inglesa Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

11
Universidade 
Técnica de 
Moçambique (UDM)

Doutoramento em Riscos 
Complexos

Cidade de 
Maputo

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Engenharia 
Ambiental e Gestão de Riscos e 
Desastres

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia e 
Gestão de Cibersegurança Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia e 
Gestão Mecatrónica Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Gestão de 
Marketing e Relações Públicas Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia e 
Gestão de Transportes e Logística Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Divulgação de Cursos Acreditados em Instituições de Ensino Superior em 2021
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12
Universidade 
Zambeze 
(UniZambeze)

Licenciatura em Economia

Cidade da 
Beira

Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Licenciatura em Ciências Atuariais Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Engenharia 
Informática

Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Medicina Geral

Cidade de 
Tete

Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Medicina Dentária Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Farmácia Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Gestão Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Doutoramento em Agricultura 
Familiar e Sustentabilidade

Chimoio Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Comunicação e 
Extensão Rural 

Ulongué Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

IES da Classe B: Institutos Superiores 

Ordem
Nome da Instituição do 

Ensino Superior
Nome do Curso Localização

Âmbito de Avaliação 
Externa

Resultado Validade

13
Instituto Superior de 
Ciências de Saúde (ISCISA)

Licenciatura em 
Administração e 
Gestão Hospitalar

Cidade de Maputo

Funcionamento
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Anatomia Patológica

Funcionamento
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Psicologia Clínica

Funcionamento
Acreditado ao 
nível A

5 anos

14
Instituto Superior de 
Ciências e Tecnologia de 
Moçambique (ISCTM)

Licenciatura em 
Fisioterapia

Cidade de Maputo Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

15
Instituto Superior de 
Comunicação e Imagem de 
Moçambique

Mestrado em 
Contabilidade e 
Auditoria

 Cidade de Maputo

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Mestrado em Gestão 
de Projectos e Activos 
Estatísticos

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

16
Instituto Superior de 
Contabilidade e Auditoria 
(ISCAM)

Licenciatura em 
Contabilidade e 
Finanças 

 Cidade de Maputo Funcionamento
Acreditado ao 
nível A

5 anos

17
Instituto Superior de 
Educação e Tecnologia 
(ISET)

Licenciatura 
em Educação e 
Desenvolvimento 
Comunitário

 
Maputo-

Changalane

Funcionamento
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Educação para o 
Ambiente

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Pedagogia

Funcionamento
Acreditado ao 
nível A

5 anos

18
Instituto Superior de 
Estudos de Defesa (ISEDF)

Curso de Estado-maior 
Conjunto (Mestrado 
em Ciências Militares)

Maputo Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

19

Instituto Superior 
de Gestão e 
Empreendedorismo Guaza 
Muthini (ISGEGM)

Licenciatura em 
Administração Pública

Maputo

Funcionamento
Acreditado ao 
nível C

2 anos

Licenciatura em 
Administração e 
Gestão de empresas

Funcionamento
Acreditado ao 
nível C

2 anos

20
Instituto Superior 
de Transportes e 
Comunicações (ISUTC)

Licenciatura em Gestão 
Bancária e Seguros

Cidade Maputo

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura 
em Engenharia 
em Ciências de 
Computacionais

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Engenharia Eléctrica e 
de Telecomunicações

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

21
Instituto Superior Dom 
Bosco (ISDB)

Licenciatura 
em Ensino de 
Programação 
Informática

Cidade de Maputo

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Mestrado em 
Orientação Vocacional 
e Profissional

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Mestrado em Educação 
Profissionalizante Prévia

Acreditado ao 
nível A

5 anos

Mestrado em 
Educação Ambiental e 
Sustentabilidade

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

22
Instituto Superior 
Sebastião Mussanhane 
(NOWA)

Licenciatura em 
Contabilidade e 
Auditoria 

Distrito de  
Massinga

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Contabilidade e 
Auditoria (PL)

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Direito (PL)

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Direito

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Administração Pública 
e Recursos Humanos 

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

Licenciatura em 
Administração Pública 
e Recursos Humanos 
(PL)

Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

IES da Classe C: Institutos Superiores Politécnicos

Ordem
Nome da Instituição 
do Ensino Superior

Nome do Curso Localização
Âmbito de 
Avaliação 
Externa

Resultado Validade

23
Instituto  de Ensino 
Superior Politécnico 
de Gaza (ISPG)

Mestrado Profissionalizante 
em Mudanças Climáticas e 
Gestão de Recursos Naturais

Gaza Prévia
Acreditado ao 
nível A

5 anos

24
Instituto Superior 
Politécnico de Manica 
(ISPM)

Licenciatura em Ecoturismo e 
Gestão de Fauna Bravia

Chimoio

Funcionamento
Acreditado ao 
nível C

2 anos

Licenciatura em Engenharia 
Florestal

Funcionamento
Acreditado ao 
nível B

3 anos

A Presidente

6385

190

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE MANICA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

UGEA

 ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E CANCELAMENTO
De acordo com  alínea d) do nº3  do Artigo 33  conjugado com o nº2 do Artigo 64 do Regulamento de Contratações Públicas, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, confirma-se  a adjudicação 
dos objecto dos concursos abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da 

Adjudicação 
Incluindo IVA

CONCURSOS ADJUDICADOS
Concurso Limitado n.º 01/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de viatura RONIL,LDA 2.845.000,00 MT

Concurso Limitado nº 02/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes AUTORECH, LDA 1.299.998,92MT

Concurso de Pequena Dimensão nº 02/UGEA/DPPF/2022
Fornecimento de serviços de comunicação 

(envio de correspondência)
SKY NET 10.974,01MT

Concurso de Pequena Dimensão nº 03/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de serviços de manutenção de viaturas
AUTO EMÍDIO, SOCIEDADAE 

UNIPESSOAL, LDA
626.067,00

Concurso de Pequena Dimensão nº 07/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de serviços de limpeza DEM-MULTI SERVICE, LDA 176.400,00MT

Concurso Limitado nº 03/UGEA/DPPF/2022 Lote 1 - Montagem de cortinados PAPELARIA ATLAS, LDA 144.000,00MT

Concurso Limitado nº 03/UGEA/DPPF/2022 Lote 2 - Aquisição de mobiliário para escritório PAPELARIA NOVA ÁFRICA 448.500,00MT

Concurso Limitado nº 03/UGEA/DPPF/2022 Lote 3 - Aquisição de mobiliário para residência protocolar PAPELARIA NOVA ÁFRICA 125.000,00MT

Lote 4 - Aquisição equipamento informático PAPELARIA NOVA ÁFRICA 1.196.000.00MT

Concurso Limitado nº 01/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de consumiveis de informatica (toners)
MM COMÉRCIO GERAL E PRESATAÇÃO 

DE SERVIÇOS, LDA
328.185,00MT

Concurso Limitado nº 02/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de material de escritório K.E.I BUSINESS SOLUTIONS, LDA 404.001,00MT

Concurso de Pequena Dimensão nº 01/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de material de higiene e limpeza K.E.I BISENESS SOLUTIONS LDA 148.976,10MT

CONCURSOS  CANCELADOS

Concurso de Pequena Dimensão nº 01/UGEA/DPPF/2022
Fornecimento de serviços de comunicação

 (Internet e recargas)
- -

Concurso de Pequena Dimensão nº 05/UGEA/DPPF/2022 Fornecimento de lanches - -

Concurso de Pequena Dimensão nº 06/UGEA/DPPF/2022 Aquisição de passagens  aéreas - -

Chimoio, aos 15 de Julho de 2022

O Director Provincial
                                          

Nuromomad Tomé Hássamo

(Técnico Sup. de Orç. e Contab. Pública)
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CONDOMÍNIO VILA OLÍMPICA DO ZIMPETO
Administração

Nos termos do disposto nas disposições combinadas do  n.º 1 do artigo 1432º, alínea a) do artigo 1436º 

ambas do Código Civil e n.º 1 do artigo 38 do Regulamento do Regime Jurídico do Condomínio, aprovado 

pelo Decreto n.º 17/2013, de 26 de Abril, serve-se da presente para convocar os Exmos. Senhores para a 

Assembleia de Condóminos, a realizar-se no dia 30 de Julho de 2022, pelas nove horas, no Salão “B” do 

Estádio Nacional do Zimpeto, com a seguinte ordem de trabalhos:

i. Apreciação e aprovação da Proposta de Regulamento Interno;

ii. Apreciação e aprovação da Proposta de Regulamento Eleitoral;

iii. Eleição da Comissão Eleitoral;

iv. Marcação da Assembleia Electiva;

v. Diversos.

Os documentos poderão ser consultados a partir do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZDonT-mkBbKcdW72FeCfOKLhIT_tz_9c?usp=sharing

Antecipadamente agradece-se a comparência

Cordiais saudações

Maputo, aos 19 de Julho de 2022
6379

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
GABINETE DO SECRETÁRIO DO ESTADO

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3 do Art. n.º 33 conjugado com o n.º 2 do Art. 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 a adjudicação do objecto dos concursos 
abaixo indicados:

N.º do Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Valor de 

Adjudicação 
Incluindo IVA

25L002041/AD/30/2022 OFICINA MECÂNICA
Manutenção e reparação de 

viaturas 
743.641,00                         

25L002041/AD/22/2022
MOÇAMBIQUE TERRAMAR 

TRANDING, LIMITADA

Fornecimento de géneros 
alimentícios (produtos de 

mercearia, talho e avicultura)  e 
material de higiene e limpeza

1.213.299,95

25L002041/AD/17/2022
SUPERMERCADO JULY, 

LIMITADA

Fornecimento de géneros 
alimentícios, material de higiene 

e limpeza
580.049,00

25L0002041/AD/19/2022 IMPRENSA NACIONAL, EP
Publicação de actos 

administrativos e fornecimento 
de publicações  

300.000,00

25L0002041/AD/46 /2022 EMOSE
Prestação de serviços de seguro 

de viaturas
290.587,37

25L0002041/CL/4 /2022 OFICINA MECÂNICA
Manutenção e reparação de 

viaturas
1.811.007,82

25L0002041/AD/32/2022
CFAO MOTORES 

MOZAMBIQUE, LIMITADA
Manutenção e reparação de 

viaturas da marca Toyota
100.000,00

25L0002041/AD/14/2022 RÁDIO MOÇAMBIQUE, EP
Prestação de serviço de rádio 

difusão
3.312,00

25L0002041/AD/41/2022 RESTAURANTE LUCAS Prestação de serviço de catering 47.642,40

Maputo, aos 18 de Julho de 2022

6376

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)
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PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO NORTE DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 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 dos objectos dos concursos 
abaixo indicados:

Item Modalidade Objecto Empresa adjudicada Valor (MT)

1
AD n˚ 005/NCS/PDUNM- 

C4/AD/2022
Fornecimento de Jornal Notícias e 

Publicação de Anúncios
SOCIEDADE DO 

NOTÍCIAS, SA
963.600,00MT 

2
RFQ n˚18/NCS/PDUNM-

C3B-C4//RFQ/22

Serviços de Agenciamento de 
Passagens Aéreas para Dentro do 

Pais e Aluguer de Viaturas

COTUR-COMÉRCIO, 
TURISMO E 

AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS, LDA

6.066.627,00MT

3
RFQ n° 19/NCS/PDUNM-C4/

RFQ/22
Prestacao de Servico de 
organização de eventos 

BDQ 5.169.828,00MT

4
RFQ n° 20/NCS/PDUNM-C4/

RFQ/22

Prestação de Serviços de Produção 
de Vídeos, Cobertura Audiovisual/

Fotografias

RUFMIL & 
MULTIMÉDIA, LDA

530.534,14MT

Maputo, Julho de 2022

A Repartição das Aquisições

6379

ANÚNCIO DE CONCURSO 

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

 
 

 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço          
abaixo indicado, a partir do dia 18 de Julho de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT (mil e 
quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser le-
vantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C. 

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

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

 
 

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 

Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

Maputo, 20 de Julho de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Item 
N° do  

Concurso 
Objecto  

de Contratação 
Data, hora e local da 

entrega das propostas  

Data e hora 
da abertura 

das propostas  

Garantia 
provisória 

(MZN) 

Data, hora e 
local da visita 

Lotes 

1 

Concurso 
Público Nº 
84/EDM-
DIA/2022  

Contratação de 
Empreitada para 
Reabilitação do 

Sistema de Refri-
geração e de 

Comportas da 
Central Hidroe-
léctrica de Coru-

mana 
 

Visita ao Local 
Obrigatória.   

31 de Agosto de 2022 
10:00 horas 

 
Av. Eduardo Mondla-
ne, Nº 1398, 7º Andar, 
Cidade de Maputo   

 
31 de Agosto 

de 2022 
 

10:15 horas  

Lote I: 
350,000.00 

 
Lote II: 

300,000.00 
 

Lote III: 
250,000.00  

  

09 de Agosto de 
2022 

10:00 horas 
 

Distrito de 
Moamba, no Rio 
Sabie, afluente 

do Incomati à 90 
Km, a nordeste 
da Cidade de 
Maputo, cerca 
de 140 Km por 

estrada  

Lote II:  
Decapagem, Pintura e 
Construção de Supor-

te para Comportas 
Difusas 
Lote II:  

Decapagem, Pintura e 
Construção de Supor-

te para Comportas 
Difusas 
Lote III:  

Fornecimento e Mon-
tagem de Filtro de 

Retrolavagem Auto-
mático  

2 

Concurso 
Público Nº 
86/EDM-
DIA/2022  

Contratação para 
Fornecimento de 
Quadros de 
Proteção (Caixas 
Termoplásticas) 
  
 
 

16 de Agosto de 2022 
10:00 horas 

 
Av. Eduardo 

Mondlane, Nº 1398, 7º 
Andar, Cidade de 

Maputo 

16 de Agosto 
de 2022 

 
10:15 horas  

 

Lote Único: 
3,000,000.00 

  
 
 
 

N/A 

Lote Único:  
Contratação para 
Fornecimento de 

Quadros de Protecção 
(Caixas Termoplásti-

cas) 
  

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
dezoito de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada a folhas 
sete e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas 
número quarenta e dois, traço “B”, da Terceira Conservatória 
do Registo Civil de Maputo com Funções Notariais, perante 
mim, MARINELA EDITE DA SILVA MULHOVO, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Superior, em pleno exercício 
de funções notariais, foi lavrada um Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de JOSÉ ALBERTO CHEMENE, de 

então quarenta e quatro anos de idade, no estado que era de 
solteiro, natural que foi de Maputo, com a última residência 
habitual no Bairro Luís Cabral, cidade de Maputo, filho de 
Alberto Soquisso Chemene e de Palmira Cuambe, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros 
dos seus bens, seus filhos: LURIA JOSÉ CHEMENE, solteira, 
menor, natural de Maputo e ALBERTO JOSÉ CHEMENE, 

solteiro, menor, natural de Maputo, todos residentes na cidade 
de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram 
aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à 
sucessão.
Está Conforme

Maputo, aos 18 de Julho de 2022
A Notária
(Ilegível)

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

SERVIÇOS DA JUSTIÇA E TRABALHO
3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSÉ ALBERTO CHEMENE

6438

6381
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Declaração de responsabilidade do Conselho de Administração

O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresen-
tação adequada das demonstrações financeiras da Britam Companhia 
de Seguros de Moçambique, S.A., que compreendem o balanço em 31 
de Dezembro de 2021, e a conta de ganhos e perdas, demonstração das 
variações no capital próprio e demonstração de fluxos de caixa do exercício 
findo naquela data, e notas às demonstrações financeiras, que incluem 
um resumo das principais políticas contabilísticas e demais notas expli-
cativas, em conformidade com os principios e práticas contabilísticas de 
acordo com as normas emanadas pelo Instituto Supervisão de Seguro 
de moçambique.

O Conselho de Administração também é responsável pelo controlo 
interno que determine necessário para possibilitar a preparação de de-
monstrações financeiras que estejam isentas de distorção material, devido 
a  fraude ou erro, e por manter registos contabilísticos adequados e um 
sistema eficaz de gestão de risco, bem como por assegurar o cumpri-
mento das leis e regulamentos relevantes da República de Moçambique.

O Conselho de Administração avaliou a capacidade da Companhia 
prosseguir em continuidade e não encontrou motivos para acreditar que 
a Companhia não terá continuidade no futuro previsível.

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada em confor-
midade com as as normas emanadas pelo Instituto de Supervisão de 
Seguros de Moçambique.

Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da Britam Companhia de Seguros de 
Moçambique, SA, conforme identificados no primeiro parágrafo, foram 
aprovadas pelo Conselho de Administração em 29 de Junho de 2022 e 
são assinadas em nome do Conselho de Administração:

       

   Presidente do Conselho                                      Administrador

    de Administração                                              Sr. Kennedy Aosa

   Dr. Muthoga Ngera

Demonstrações Financeiras  

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO

É com prazer que os Administradores apresentam o Relatório de Gestão 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

Natureza da Actividade 

A Companhia dedica-se ao seguro geral e faz subscrição de todas as 
classes de seguros gerais de curto prazo em toda a República de Mo-
çambique.

Revisão geral 

No ano em análise, a Companhia registou um ganho antes de impostos 
de MZN 33 005 337 (2020: MZN 78 834 0037)  que emanaram das 
operações da Companhia da seguinte forma: 

31-Dec-21 31-Dec-20

MZN MZN

Prêmio líquido ganho 278 160 987 251 203 372

Rendimentos de investimento 33 463 123 49 190 373

Outros rendimentos 105 096 776 106 183 501

Ganhos totais 416 720 886 406 577 246

Benefícios líquidos de seguro e sinistros (227 572 194) (126 493 874)

Outras despesas de operação (159 862 939) (201 249 335)

Despesas totais (387 435 133) (317 757 880)

Custos financeira (3 719 584) (24 999 325)

Resultados antes de impostos 33 005 337 78 834 040

Imposto sobre rendimento (11 376 486) (27 162 700)

Resultado líquido do exercício 21 628 851 51 671 337

Dividendos

Não existiram dividendos declarados ou pagos durante o exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2021.

Administradores  

Os membros do Conselho de Administração que ocuparam os cargos 
durante o ano até a data do balanço foram os seguintes: 
§	Dr. Muthoga Ngera - Presidente

§	Sra. Beth Munga
§	Sr. Kennedy Aosa.

§	Sr  Henrique Betterncourt

§	Sr. Ricardo Santos
§	Sr. Paulo Chemane

Princípio de continuidade

O Conselho de Administração acredita que a Companhia é solvente 
num futuro previsível. Por este motivo, o Conselho de Administração 
adoptou o princípio de continuidade das operações aquando da prepa-
ração das demonstrações financeiras.

Eventos durante do ano

No momento da divulgação destas demonstrações financeiras e com 
base nas avaliações efectuadas, o Conselho de Administração não tem 
conhecimento de quaisquer incertezas materiais relacionadas com es-
tes eventos ou condições que possam lançar dúvidas sobre a capacida-
de da Companhia para continuar em funcionamento. Adicionalmente, 
o Conselho de Administração considera que o valor contabilístico dos 
activos detidos em 31 de Dezembro de 2021 é apresentado de forma 
verdadeira e apropriada.

Auditores 

Os auditores da Companhia, KPMG Auditores e Consultores SA, 
expressaram a sua vontade de continuar no cargo  para o próximo 
exercicio financeiro a findar em 31 de Dezembro de 2022.

Aprovação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram aprovadas em reunião do Conse-
lho de Administração realizada no dia 29 de Junho de 2022.

Por instrução do Conselho de Administração

Secretário da Companhia

DECLARAÇÃO SOBRE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

O Conselho de Administração está empenhado na implementação do 
Código de Práticas e Conduta Empresarial, incluido questões relativas 
a uma boa Governação Corporativa.

Demonstrações financeiras   

A seguinte declaração, que deve ser lida junto com o relatório do auditor 
independente, é feita com o propósito de esclarecer os leitores sobre as 
respectivas responsabilidades do Conselho de Administração e do auditor 
independente na preparação das demonstrações financeiras.

O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apre-
sentação apropriada de demonstrações financeiras de acordo com os 
princípios e práticas contabilísticas geralmente aceites em Moçambique 
para o sector segurador. O Conselho de Administração considera que, na 
preparação das demonstrações financeiras, a Companhia usou políticas 
contabilísticas apropriadas, aplicadas consistentemente e apoiadas em 
julgamentos e estimativas razoáveis e prudentes.

Depois de fazer as devidas indagações, o Conselho de Administração tem 
uma expectativa razoável de que a Companhia tem recursos adequados 
para continuar a sua existência operacional no futuro previsível. Por esse 
motivo, continua a adoptar o princípio da continuidade das actividades 
na preparação das demonstrações financeiras. 

O Conselho de Administração tem a responsabilidade de assegurar que 
a Companhia mantém registos contabilísticos que divulguem com razo-
ável precisão, a qualquer momento, a posição financeira da Companhia 
e que lhe permita assegurar que as demonstrações financeiras cumprem 
com os regulamentos aplicáveis.

É também responsabilidade  do Conselho de Administração salvaguardar 
os activos da Companhia e prevenir e detectar fraudes e outras irregu-
laridades.

Na Britam Companhia de Seguros de Moçambique, S.A.,  estamos com-
prometidos com a manuntenção dos mais altos padrões de boas práticas 
de governação corporativa em todos os níveis das nossas operações. 
Isto está enraizado nos nossos valores fundamentais, nomeadamente:

§	Integridade;

§	Respeito;

§	Inovação; e

§	Foco no Cliente.

Embora o Conselho de Admnistração tenha delegado o dia-a-dia das 
operações da Companhia no Director Geral e na sua equipa de gestão, 
cada Administrador assume responsabilidade sobre a forma como a 
Companhia é gerida. O Conselho de Administração está confiante em 
como a  Companhia tem um sistema eficaz de Governação Corporativa.

Conselho de Administração  

O Conselho de Administração é composto por um total de cinco 
Administradores, todos  não-executivos. É composto por pessoas com 
um bom equilíbrio entre capacidades e experiência e bem preparados 
para conduzir o negócio da Companhia.

O Conselho de Administração supervisiona a Gestão e actividades da 
Companhia e está envolvido em todas as decisões relevantes para o 
negócio. Ao fazê-lo, o Conselho de Administração actua sempre no 
melhor interesse da Companhia. O Conselho de Administração reúne-
-se pelo menos uma vez em cada trimestre com reuniões adicionais 

Relatório e Contas
para o exercício findo a 31 de Dezembro de 2021

realizadas quando apropriado.  Em cada reunião do Conselho de Ad-
ministração, a gestão executiva apresenta uma radiografia geral sobre 
os assuntos e actividades da Companhia. Adicionalmente, os estatutos 
da Companhia prevêem que as decisões tomadas no intercalar das reu-
niões sejam confirmadas por meio de resoluções dos Administradores. 
As funções do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor-
-Geral são separadas e o Presidente do Conselho de Administração é 
um Administrador não executivo.

Reuniões do Conselho de Administração 

A tabela a seguir mostra o número de reuniões do Conselho de Ad-
ministração realizadas durante o ano e as presenças individuais dos 
Administradores:

Reunião do Conse-
lho deAdministra-
ção f ou o exercício 
findo em 31 de 
dezembro de 2021

Atendimento total

     

Diretor 2nd 26 16º 17
Total 

atendido

 Março Maio Agosto Novembro  

Dr. Muthoga Ngera 4

Sr. Henrique Betten-
court 4

Sra. Beth Munga 4

Sr. Kennedy Aosa 4

Sr. Ricardo Santos 4

Sr. Paulo Chemane - - - 1

Paulo Chemane demitiu-se do Conselho de Administração a 9 de Abril 
de 2021.
ü	 Participaram

Durante essas reuniões, são discutidos questões relacionadas com a  
gestão, actividades, questões de controlo interno e outros assuntos estra-
tégicos. O Conselho recebe informações sobre as principais atividades 
da Companhia antes das reuniões do Conselho e do Comitê.

Comissões do Conselho de Administração

O Conselho delegou algumas das suas responsabilidades a um número 
de comissões permanentes que operam dentro dos termos de referência 
específicos.

Comissão de Auditoria, Risco e Compliance (ARCC)

A Comissão de Auditoria, Risco e Compliance é composto por três 
Administradores, dos quais um é executivo e dois são não executivos. A 
Comissão reúne-se  pelo menos quatro vezes por ano com a administração 
na presença dos auditores internos.

A Comissão analisa os resultados financeiros intercalares, as demonstra-
ções financeiras anuais auditadas e os relatórios dos auditores externos e 
internos e relata as suas conclusões ao Conselho de Administração para 
consideração aquando da aprovação das demonstrações financeiras a 
serem apresentadas aos accionistas.

As responsabilidades da Comissão incluem:

§	Avaliação e nomeação de auditores externos; 

§	Analisar as contas trimestrais e as demonstrações financeiras anuais;

§	Analisar e discutir questões levantadas pelos auditores internos e 
externos;

§	Avaliar a conformidade e a eficácia dos controlos internos;

§	Avaliar a eficácia da gestão de riscos;

§	Garantir uma gestão financeira eficiente e eficaz; e

§	Questões de compliance.

Actualmente, os membros desta Comissão são os seguintes: 

§	Sr. Henrique Bettencourt, Presidente

§	Sra. Beth Munga

§	Sr. Ricardo Santos

Padrões éticos

A Companhia adoptou um código de práticas de gestão aplicáveis à Ad-
ministração e aos seus funcionários. Este código fornece uma referência 
contra a qual a conduta dos funcionários pode ser avaliada, no sentido de 
garantir que os mais altos padrões éticos sejam cumpridos. 

Controlo interno 

O Conselho de Admnistração tem responsabilidade geral pelo funciona-
mento do sistema de controlo interno e por monitorizar a sua eficácia. 
O sistema foi concebido para salvaguardar os activos da Companhia e o 
investimento dos accionistas.

Os auditores externos da Companhia têm acesso irrestrito a todas as 
informações necessárias para o exercício das suas funções. Os relatórios 

ü	P ü	P ü	P ü	P

ü	P ü	P ü	P ü	P

ü	P ü	P ü	P ü	P

ü	P ü	P ü	P ü	P

ü	P ü	P ü	P ü	P

ü	P
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Demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

dos auditores externos são analisados no sentido de avaliar a eficácia do sistema de controlo interno. Os Admi-
nistradores e Auditores externos não detectaram qualquer informação adversa que indicasse uma falha material 
no sistema de controlo interno durante o exercício em análise. O Conselho Fiscal, em nome do Conselho de 
Administração, analisa o âmbito e a cobertura da auditoria interna, juntamente com suas conclusões.

O Conselho Administração tem uma responsabilidade colectiva pelo sistema de controlo interno da Companhia, 
bem como pela análise da sua eficácia. É responsabilidade da Administração implementar  e gerir estes controlos, 
tendo sido contratado um auditor interno independente para monitorar o cumprimento das políticas e procedi-
mentos estabelecidos pela Companhia. O auditor interno também analisa a eficácia dos controlos para garantir 
que estão em linha com as melhores práticas, salvaguardando os activos da Companhia, que as transações são 
precisas e registadas atempadamente e erros são detectados dentro de um período razoável de tempo.

Avaliação da gestão de riscos

A Comissão de Gestão de Risco é presidida por um administrador não executivo, é composta por administrado-

res não executivos e executivos e  participam nas reuniões os gestores séniores Uma auditoria de avaliação de 
risco é realizada duas vezes por ano para analisar factores que podem ter um impacto material nos resultados da 
Companhia. Os relatórios são analisados pela Comissão para garantir que a identificação de riscos, mitigação e 
gestão são realizadas. 

Comissão Executiva 

A Comissão Executiva reúne-se regularmente para discutir questões relevantes sobre as operações da Companhia. 

Para garantir que existe uma interacção adequada entre o Conselho de Administração e a Comissão Executiva, 
esta última participa nas reuniões do Conselho de Administração.

Avaliação da eficácia do Conselho de Administração

A eficiência e eficácia do Conselho de Administração são rigorosamente avaliadas através de um sistema de 
avaliação de desempenho que abrange a auto-avaliação, avaliação pelos pares e avaliação pelo Presidente. O 

processo de avaliação é conduzido pelo Presidente. 

Conformidade com a legislação aplicável 

O Conselho de Administração considera que a Companhia cumpriu, tanto quanto é do seu conhecimento, com 
todas as leis aplicáveis e conduziu as suas actividades de acordo com as leis em vigor.

Responsabilidade social corporativa 

A Companhia possui uma política de responsabilidade social corporativa, através da qual uma percentagem 
do lucro líquido é canalizado para causas meritórias.

                                                                                       

Presidente do Conselho de Administração  Administrador

Dr. Muthoga Ngera    Sr. Kennedy Aosa

29 de Junho de 2022
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Relatório dos Auditores Independentes

Aos Accionistas da Britam Companhia de Seguros de Moçambique, S.A.

Relatório sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras da Britam Companhia de Seguros de Moçambique, S.A. (“a Segura-
dora”) constantes das páginas 13 a 61, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2021, e a Conta 
de ganhos e perdas, a Demonstração do rendimento integral, a Demonstração de variações no capital próprio 
e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, bem como as notas às demonstrações 
financeiras, incluindo um resumo das políticas contabilísticas significativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada, em todos aspectos ma-
teriais, a posição financeira da Britam Companhia de Seguros de Moçambique, S.A. em 31 de Dezembro 
de 2021, e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa do exercício findo naquela data, em conformidade 
com as normas emanadas pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.
Base de opinião

Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). As nossas respon-
sabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsabilidades dos Auditores pela Audi-
toria das Demonstrações Financeiras na secção do nosso relatório. Somos independentes da Seguradora de 
acordo com o Código de Ética para Revisores Oficiais de Contas da Federação Internacional de Contabilistas 
(Código IESBA) juntamente com os requisitos éticos que são relevantes para a nossa auditoria das demons-
trações financeiras em Moçambique, e cumprimos as nossas outras responsabilidades éticas de acordo com 
estes requisitos e o Código IESBA. Acreditamos que as evidências de auditoria que obtivemos são suficientes 
e apropriadas para fornecer uma base para a nossa opinião de auditoria.
Outra Informação

Os administradores são responsáveis pela outra informação. A outra informação compreende a declaração de 
responsabilidade dos Administradores,  mas não inclui as demonstrações financeiras e o nosso relatório de 
auditoria sobre as mesmas.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange a o utra informação e não expressamos uma 
opinião de auditoria ou qualquer outra forma de garantia sobre a mesma.
Em conexão à nossa auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é de ler a outra infor-
mação e, ao fazê-lo, considerar se a outra informação é materialmente inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou nosso conhecimento obtido na auditoria, ou se de outra forma parecer conter distorções mate-
riais. Se, com base no trabalho que realizamos em outra informação obtida antes da data do presente relatório 
do auditor, concluímos que existe uma distorção material nessa outra informação, somos obrigados a reportar 
esse facto. Não temos nada a reportar a este respeito.
Responsabilidade da Administração em relação as demonstrações financeiras
Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas emanadas pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, e por um siste-
ma de controlo interno relevante para a preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam 
livres de distorções materiais, devidas a fraude ou erro.
Na preparação das demonstrações financeiras, os administradores são responsáveis por avaliar a capacidade 
da Seguradora em continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade, divulgando, conforme aplicável, 
assuntos relacionados com o pressuposto da continuidade e utilizar o pressuposto da continuidade, a menos 
que os administradores pretendam efectuar a dissolução da Seguradora e cessar as operações, ou não tenham 
outra alternativa senão faze-lo.
Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras
Os nossos objetivos são obter uma garantia de fiabilidade sobre se as demonstrações financeiras como um todo 
estão livres de distorções materiais, devido a fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria que inclua a nossa 

opinião. Uma garantia de fiabilidade é um alto nível de garantia, mas não é uma garantia de que uma auditoria 
conduzida de acordo com as ISAs detecte sempre uma distorção material quando existir. As distorções podem 
resultar de fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou no agregado, puderem influen-
ciar razoavelmente as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos o julgamento profissional e mantemos o cep-
ticismo profissional durante a auditoria e igualmente:
§	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a frau-

de ou erro, desenhamos e implementamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos e 
obtemos evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detectar uma distorção material resultante de fraude é maior do que para uma resultando de erro, 
uma vez que a fraude pode envolver colusão, falsificação, omissões intencionais, declarações falsas ou 
a derrogação do controlo interno.

§	 Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria, a fim de desenhar procedi-
mentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressamos uma opinião 
sobre a eficácia do controlo interno da Seguradora.

§	 Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabi-
lísticas e divulgações relacionadas feitas pelos administradores.

§	 Concluímos sobre a adequação do uso por parte dos administradores do pressuposto da continuidade e 
com base na evidência de auditoria obtida, se existe uma incerteza material relacionada a acontecimentos 
ou condições que possam suscitar uma dúvida significativa sobre a capacidade da Seguradora de con-
tinuar a operar de acordo com o pressuposto da continuidade. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, somos obrigados a chamar a atenção, no relatório do auditor, para as divulgações relacionadas 
nas demonstrações financeiras ou, caso tais divulgações sejam inadequadas, modificar a nossa opinião. As 
nossas conclusões baseiam-se na evidência de auditoria obtida até a data do nosso relatório de auditoria. 
No entanto, acontecimentos ou condições futuras podem fazer com que a Seguradora deixe de operar 
segundo o pressuposto da continuidade.

§	 Avaliar a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, incluindo as divul-
gações, e se as demonstrações financeiras representam as transacções e eventos subjacentes de forma a 
obter uma apresentação justa.

Comunicamos com os administradores sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado e os prazos da auditoria 
e as constatações de auditoria relevantes, incluindo quaisquer deficiências significativas no controlo interno 
que identificamos durante a auditoria.
KPMG, Sociedade de Auditores Certificados, 04/SCA/OCAM/2014
Representada por:

Balanço 

em 31 de Dezembro de 2021

(Montantes expressos em Meticais)

Notas

31-Dec-21 31-Dec-20

Valor bruto
Depre-

ciações e 
provisões

Valor 
líquido

Valor líquido

ACTIVO

Caixa e seus equivalentes e depósitos 
à ordem 6.1 53 997 014 -  53 997 014  51 105 804 

Empréstimos e contas a receber

Outros depósitos 6.2 412 896 211 (616 814) 412 279 397  389 063 088 

Investimentos a deter até a maturidade - - - -

Edifícios
Direito de uso 

ativo
8 331 861 - 8 331 861 6 664 821

Outros activos tangíveis 6.3 32 084 919 (22 848 562) 9 236 357  8 481 063 

Outros activos intangíveis 6.4 21 845 269 (5 524 688)  16 320 581  17 007 269 

Provisões técnicas de resseguro 
cedido

Provisão para prémios não 

adquiridos
6.5 138 204 610 - 138 204 610  159 706 292 

Provisão para sinistros 104 098 868 - 104 098 868  110 622 187 

Custo de aquisição diferido 10 269 655 - 10 269 655 3 150 027

Outros devedores por operações de segu-

ros e outras operações

Contas a receber por outras operações 
de seguro directo 6.6 165 847 337 (57 253 267) 108 594 070  74 264 366 

Contas a receber por outras operações 
de resseguro

- - - -

Contas a receber por outras opera-

ções
6.6 17 308 430 - 17 308 430  17 624 283

Activos por imp-

ostos

Activos por impostos correntes 6.15 - -  -  2 310 456 

Activos por impostos diferidos 6.15 17 267 734 - 17 267 734  12 211 756 

Acréscimos e diferimentos - - - -

Recuperações de sinistros pago 41 437 864 - 41 437 864 33 640 247

  Total do activo  1 023 589 772 (86 243 331) 937 346 441   885 851 657



PUBLICIDADE28 Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

487

4

Demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

(Montantes expressos em Meticais)

Notas 31-Dec-21 31-Dec-20

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO

PASSIVO
Provisões técnicas

Provisão para prémios não adquiridos 6.7 247 190 946  227 356 105 
Provisão para sinistros

Do ramo Vida - - -

Do ramo acidentes de trabalho e doenças profissionais 6.7   64 137 209  49 972 655 
De outros ramos 6.7  137 199 120 142 726 880
Provisão para desvios de sinistralidade

Provisão para riscos em curso 6.7 - -

Empréstimos bancários - -

Outros credores por operações de seguros e outras operações

Contas a pagar por operações de seguro directo - -

Contas a pagar por operações de resseguro 6.9 75 581 682  76 196 353 
Contas a pagar por outras operações 6.9 86 212 071  71 880 233 

Passivos por impostos

Passivos por impostos correntes 6.15 5 693 961  18 016 830 
Passivos por impostos diferidos - -

Acréscimos e diferimentos - -

Outras provisões - -

Total do passivo     616 014 989    586 149 055
CAPITAL PRÓPRIO
Capital 6.10  166 475 580  166 475 580 
Outros instrumentos de capital 6.10  134 431 112  134 431 112 
Reserva por impostos diferidos - -

Reserva legal - -

Reservas estatutárias - -

Outras reservas 6.11  3 023 936  3 023 936 
Resultados transitados 6.11 (4 228 027) ( 55 899 367)
Resultados do exercício 21 628 851  51 671 341 

Total do Capital Próprio    321 331 452  299 702 602 
Total do Passivo e do Capital Próprio    937 346 441   885 851 657 

Conta de ganhos e perdas
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 

(Montantes expressos em Meticais) 

 Notas
Conta Não 

Técnica
Totais doExercí-

cio 2021

Totais do Exer-
cício Anterior 

2020

  -   

Prémios adquiridos líquidos de resseguro  - 324 497 508  251 203 372 

Prémios brutos emitidos 6.12 - 517 725 207  545 742 799 
Prémios de resseguro cedido 6.12 - (239 564 220) ( 299 472 231)
Provisão para prémios não adquiridos (variação)  - - -

Provisão para prémios não adquiridos, parte dos 

resseguradores (variação) 6.12 - 46 336 521  4 932 804 

Custos com sinistros líquidos de resseguro 6.13 - (134 517 194) ( 126 493 874)

Montantes pagos   (130 016 421) ( 111 826 786)

Montantes brutos - (156 539 189) ( 149 964 222)
Parte dos resseguradores - 26 522 768  38 137 437 

Provisão para sinistros (variação)  - (4 500 773) ( 19 844 119)
Montante bruto - (4 500 773) ( 31 590 267)
Parte dos resseguradores - -  11 746 147 
Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro  - -  5 177 031 

Gastos de exploração líquidos  - (183 031 407) ( 171 000 404)

Custos de aquisição 6.14 - (53 838 108) ( 44 802 900)
Custos de aquisição diferidos (variação) 6.14 - 7 119 630 ( 1 146 879)
Custos administrativos 6.14 - (164 400 071) ( 155 299 555)
Comissões e participação nos resultados de resse-

guro
6.14 - 28 087 142  30 248 930

Rendimentos     

Taxas de administração   77 009 634  75 934 570 
Gastos com investimentos  -   

Outros  -   

Perdas de imparidade (líquidas de reversão)   - -

De activos disponíveis para venda  - - -

De empréstimos e contas a receber valorizados a 
custo amortizado -  - -

De investimentos a deter até a maturidade  - - -

De outros   - -

Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resse-

guro
 - - -

Outras provisões (variação)  - - -

Outros rendimentos/gastos   41 719 839  49 190 373 
Resultado antes de imposto   33 005 337  78 834 037 

     

Impostos correntes 6.15  (11 376 486) ( 27 162 700)
Impostos diferidos     

Resultado líquido do exercício -  21 628 851  51 671 337 

Demonstração das Variações no Capital Próprio 

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

(Montantes expressos em Meticais)

Capital social
Outros In-

strumentos 
de Capital

Perdas Reti-
das

Reservas 
Legais

Total do cap-
ital próprio

 

Saldos em 1 de 
Janeiro de 2020

166 475 580 134 431 112 (55 899 367) 3 023 936 248 031 261

Resultado liquido 

do exercisio - - 51 671 340 - 51 671 340

 

Saldo em 31 de 
Dezembro de 
2020

166 475 580 134 431 112 (4 228 027) 3 023 936 299 702 601

Resultado liquido 

do exercisio - - 21 628 851 - 21 628 851

Transferência (de) 
/ para - - (14 660 038) 14 660 038 -

Saldo em 31 de 
Dezembro de 
2021

166 475 580 134 431 112 2 740 786 17 683 974 321 331 452

Demonstração de fluxos de caixa

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

(Montantes expressos em Meticais)

31-Dec-21 31-Dec-20

Resultado antes de imposto 78 834 040 78 834 040

Ajustes para:

Depreciação 2 459 279 3 861 661

Amortização 1 104 938 1 104 938

Provisão para reserva de riscos ainda não decorridos 5 554 574 6 657 043

Alterações nos custos diferidos de aquisição (7 119 630) 1 146 879

Variações em: 

devedores de operações de seguros (34 329 704) 13 560 867

provisões técnicas de resseguro cedido 20 227 383 (134 438 810)

outros devedores 315 853 19 199 218

credores de operações de seguros (614 672) 52 078 849

provisões técnicas de seguro e resseguro direto 28 471 635 144 173 094

outras contas a pagar 6 680 184 (3 042 477)

contas a pagar de partes relacionadas 11 040 255 15 331 979

estado e de outras entidades públicas (26 444 877) (2 014 746)

Caixa líquido proveniente (usado) das atividades operacionais 40 350 553 196 452 536

Actividades de Investiment

Ativos intangíveis (418 249) (4 376 077)

Direito de uso (7 221 613) -

Compra de ativos tangíveis (3 214 573) (3 795 124)

Caixa líquido das atividades de investimento (10 854 435) (8 171 201)

Atividades de financiamento

Empréstimos e empréstimos com juros (2 653 053) (526 818)

Responsabilidade de arrendamento de direito de uso (735 546) (5 479 818)

Caixa líquido de atividades de financiamento (3 388 599) (6 006 636)

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 26 107 519 182 274 699

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 440 168 892 257 894 193

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 466 276 411 440 168 892

Caixa e equivalentes de caixa 

Saldos em caixa e bancos 53 997 014 51 105 804

Depósitos em instituições financeiras 412 279 397 389 063 088

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 466 276 411 440 168 892
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País: Moçambique
Projecto: Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de Competências 
em Moçambique (MozSkills)
Título do Contrato: Aquisição de Computadores para Estudantes do 
Ensino Superior  
Doação nº:  IDA-D716-MZ
RFB N.º: EQ47/DISIEP/21

1. O Governo de Moçambique recebeu um Donativo do Banco Mundial 
para financiar o Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de 
Competências em Moçambique (MozSkills) e pretende aplicar parte 
dos fundos para aquisição de computadores para estudantes do Ensino 
Superior. 

2.  O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior convida  
concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para:

•	 Lote 1 – 637 Computadores Portáteis para a Zona Norte;

•	 Lote 2 – 1,783 Computadores Portáteis para a Zona Centro; e

•	 Lote 3 – 2,580 Computadores Portáteis para a Zona Sul.

3.  O concurso será conduzido através dos procedimentos do Concurso 
Público Internacional através de pedido de ofertas conforme especificado 
no Regulamento de Procurement do Banco Mundial para Mutuários 
de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento datado 
de Novembro de 2020 (“Regulamento de Procurement”) e é aberto a 
todos concorrentes elegíveis conforme definido no Regulamento de 
Procurement. 

4.  Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações 
no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ou consultar os 
Documentos do Concurso no endereço abaixo indicado, durante as horas 
de expediente, das 8.00 às 15.30 horas.

5.  Os Documentos do Concurso, em inglês, poderão ser obtidos, sem custos, 

pelos concorrentes elegíveis e interessados mediante solicitação por 
escrito junto do endereço abaixo. Os Documentos do Concurso serão 
enviados por correio electrónico conforme solicitados.

6.  As propostas devem ser entregues no endereço abaixo indicado até ao 
dia 30 de Agosto de 2022, às 10.00 horas locais. Não serão aceites 
propostas em formato electrónico. As propostas recebidas tardiamente 
serão rejeitadas. A abertura das propostas será pública na presença 
dos representantes dos concorrentes ou qualquer pessoa que desejar 
participar às 10.00 horas locais do dia 30 de Agosto de 2022, no endereço 
abaixo indicado. 

7.  Todas propostas devem ser acompanhadas de uma garantia de proposta, 
para cada lote, como se segue:

Ø	Lote 1: US$ 7,500.00

Ø	Lote 2: US$ 21,000.00

Ø	Lote 3: US$ 32,000.00

8.  Chama-se a atenção para o Regulamento de Procurement que exige 
que o Mutuário  divulgue informações sobre a propriedade efectiva do 
concorrente vencedor, como parte do Aviso de Adjudicação do Contrato, 
usando o Formulário de Divulgação de propriedade efectiva conforme 
incluído no documento do concurso

9. O endereço acima referido é o seguinte: 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Departamento de Aquisições 
Av. Patrice Lumumba, n.º 770

Tel. +258 21352800 
Fax. +258 21352860

Email- procurement.piu@mctes.gov.mz;
 departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 

Maputo-Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
MozSkills 

Aviso Específico de Procurement

PEDIDO DE OFERTAS
BENS

(Processo de Concurso de um Envelope)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 309, prédio 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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL DE LICHINGA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº 3 Art. 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, anuncia-se a adjudicação dos concursos de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto de Contratação     Empresa Adjudicada Valor 

58B000241/01/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de produtos alimentares   MUSTAFA LANDASSE 1.683.000,00

  VIP SUPERMERCADO 1.221.700,00

58B000241/02/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de produtos frescos MUSTAFA LANDASSE 1.548.000,00

 VIP SUPERMERCADO 1.952.000,00

58B000241/03/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de material de escritório e consumíveis SOCIN, LDA 831.480,00 

ELECTROFFICE 841.650,00

58B000241/04/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de combustível e lubrificantes GLOBAL PETROLEUM 1.138.720,00

GASOLINEIRA MIGUEL ARAÚJO 1.140.180,00

58B000241/05/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de material de higiene e limpeza SOCIN, LDA 983.380,00

VIP SUPERMERCADO 1.135.000,00

58B000241/06/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de gás de cozinha CHAMAUNE MULTIVENDA 678.000,00

58B000241/07/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de material de manutenção e reparação de imóveis ELECTROFFICE 452.310,00

SOCIN, LDA 469.250,00

58B000241/08/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de equipamento informático e consumíveis ELECTROFFICE 1.095.050,00

SOCIN, LDA 1.958.350,00

58B000241/09/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de acessórios para manutenção e reparação de viaturas AUTO BODMAS 399.000,00

58B000241/10/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de sacos plásticos MA-CHI $ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 993.295,10

58B000241/11/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Prestação de serviços de manutenção e reparação de viaturas AUTO CARE 1.007.528,01

58B000241/12/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Prestação de serviços de reprografia de fichas e impressos clínicos GRÁFICA MM 429.750,00

58B000241/13/UGEA/OE/PS/HPL/2022 Fornecimento de lenha   MUSTAFA LANDASSE 300.000,00

Ajuste directo  N° 01/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de estofaria e montagem de prateleiras ESTOFARIA ASSANE 400.000,00

Ajuste Directo  N° 02/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de estampagem de roupa hospitalar GRÁFICA MM 500.000,00

Ajuste Directo  N° 03/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos ELECTRO GULAMO 260.000,00

Ajuste Directo  N° 04/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de fornecimento de lanches MARTA M. AIDE, LIMITADA 270.000,00

Ajuste Directo  N° 05/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de limpeza de fossas PC CONSTRUÇÕES 130.000,00

Ajuste Directo  N° 06/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de manutenção e reparacção de a/c ELECTRIC GOLD, LDA 110.000,00

Ajuste Directo  N° 07/UGEA/OE/HPL/2022 Fornecimento de recargas Movitel MOVITEL, SA 100.000,00

Ajuste Directo  N° 08/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de envio de expedientes e carga PORTADOR DIÁRIO 100.000,00

Ajuste Directo  N° 09/UGEA/OE/HPL/2022 Prestação de serviços de fornecimento de recargas DSTV FANEQUISSO COMERCIAL 70.000,00

Concurso por Cotação N° 58B000241/01/UGEA/OE/PS/
REC/HPL/2022

Fornecimento de material de manutenção e reparação de imóveis FERRAGEM PROGRESSO, LDA 350.000,00

Concurso por Cotação N° 58B000243/02/UGEA/OE/PS/RE/
HPL/2022 Fornecimento de farmácos e material médico-cirúrgico

FARMÁCIA LUGENDA - SOCIEDADE 
UNIPESSOAL 300.000,00

Concurso por Cotação N° 58B000243/03/UGEA/OE/PS/RE/
HPL/2022 Prestação de serviços de pintura ALFACE SERVIÇOS 250.000,00

                                                                                        
Lichinga, Julho de 2022

Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo correm éditos de vinte (20) 
dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos 
da executada SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO 
DO CHIANGO/CASA JOVEM, LIMITADA, com 
última sede na Av. Marginal, Bairro da Costa do Sol, 
Empreendimento da Casa Jovem, Limitada, nesta 
cidade de Maputo, para, no prazo de dez (10) dias, 
posteriores àquele dos éditos, reclamarem, querendo, 
o pagamento do seu crédito pelo bem penhorado de 
que tenham garantia real, nos termos do disposto no 
artigo 864º, nº 1, do Código do Processo Civil, sobre 
uma Fracção Autónoma descrita na Conservatória 
do Registo Predial de Maputo, designada pela letra 
“vinte e cinco e sete” (25 E7), do prédio em regime 
de propriedade horizontal, sob o nº 59 585 a fls. 11 
verso, do livro B/203, inscrito sob o nº 75 101 a fls. 70 
verso, do livro G/99, a favor da Casa Jovem, Limitada, 
nos Autos de Execução Ordinária nº 79/20-N, 
movidos pelos exequentes: RALF MICHEL HAGBERG 
e TOMÁSIA TOMÁS LUCAS MANUEL HAGBERG.

Maputo, aos 12 de Julho de 2022
O Escrivão de Direito

Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO                                 
DE ALICE JOSÉ SARMENTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de sete de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas sessenta e nove verso a setenta e dois, do 
livro de notas para escrituras diversas número trezentos e cinquenta e sete, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ALCINDA RAIMUNDO 
BANGUINE MAZIVE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ALICE JOSÉ SARMENTO, de quarenta e seis anos de idade, no estado de solteira, 
com última residência habitual no Bairro da Zona Verde, filha de Estevão Baptista 
José Cumbuza e de Catarina José Cumbuza.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade. Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus 
filhos: JAMALIA ROQUE DOS SANTOS, solteira, menor, natural de Maputo e 
MARCOS ROQUE JAMAL SANTOS, solteiro, maior, natural de Maputo, residentes 
em 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 2 de Março de 2022 

A Notária

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

______

TRIBUNAL SUPREMO

SECRETÁRIO JUDICIAL-ADJUNTO

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições dos dias 21 
e 22 de Dezembro de 2021, do jornal “Notícias”, comunica-
se a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos 
ao concurso de promoção, aberto para o provimento de 
vagas na carreira de Oficiais de Justiça, na categoria 
de Secretário Judicial-Adjunto, contendo datas, locais 
e conteúdos temáticos a serem avaliados, estão afixadas 
na vitrina do edifício “B” do Tribunal Supremo, Tribunais 
Superiores de Recurso e nos Tribunais Judiciais de Província, 
podendo, ainda ser consultada na página Web www.ts.gov.mz.

Maputo, aos 8 de Julho de 2022

O Presidente do Júri
Dário Ossumane

 (Juiz Desembargador)
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INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Nº de Concurso Objecto Concorrente 
adjudicado

Valor da adjudicação 
incluindo o IVA

25D003141/AD/0017/2022 Aquisição de material de 
serigrafia LC SERVIÇOS, LDA 16.000,00MT

25D003141/AD/0018/2022 Aquisição de  consumíveis de 
informática

PAPELARIA, LIVRARIA 
E CENTRO DE CÓPIAS 

7.500,00MT

25D003141/AD/0019/2022
Aquisição de géneros 

alimentícios, material de 
limpeza, higiene e conforto

TERRAMAR NACALA 300.000,00MT

25D003141/AD/0020/2022 Publicação de anúncios de 
concursos

SOCIEDADE DO 
NOTÍCIAS 

70.000,00MT

25D003141/AD/0021/2022 Aquisição de sacos vazios SACARIA DE NACALA, 
LDA

25.000,00MT

25D003141/AD/0022/2022 Fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MHE, LDA 30.000,00MT

25D003141/AD/0023/2022 Fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes

PLUS ESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS E 

INVESTIMENTOS 
40.000,00MT

Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DO NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS

 REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES - REAQ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
N.º 01/DAS/CONSULT-FISCAL/SAA/PRONASAR/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE 2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SSA), NAS SEDES DAS LOCALIDADES DE 
BANDEZE NO DISTRITO DE LAGO – LOTE I E CHIUANJOTA NO DISTRITO DE MUEMBE - LOTE II

No âmbito do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural, o Governo do 
Niassa através da Direcção Provincial das Obras Públicas do Niassa recebeu um financiamento do 
Fundo Conjunto do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural -PRONASAR, 
e pretende aplicar parte destes fundos para a contratação de serviços de consultoria para fiscalização 
das Obras de Construção de 2 Sistemas de Abastecimento de Água.
1. Neste contexto, a Direcção Provincial das Obras Públicas do Niassa convida todas empresas 

elegíveis e interessadas a apresentarem a sua manifestação de interesse para prestação de 
serviços de consultoria para fiscalização das obras de construção de Sistema de Abastecimento 
de Água (SAA), nas Sedes das Localidades de Bandeze, Distrito de Lago e Chiuanjota no Distrito 
de Muembe, Lotes I e II.

2. Para tal, os consultores interessados deverão fornecer informações detalhadas indicando que 
são qualificados para a prestação de serviços através da descrição da empresa, experiências na 
executarão de serviços de fiscalização de construção de Sistemas de Abastecimento de Água e 
disponibilidade do pessoal apropriado para a realização do mesmo. 

3. Avaliação da manifestação de interesse será baseada em:
•	 Experiência Geral do Consultor;
•	 Experiência do Consultor para execução dos serviços de fiscalização de construção de obras 

de sistema de abastecimento de água;
•	 Qualificação e competência do pessoal disponível para a realização dos serviços de obras 

similares.

4. As empresas qualificadas serão seleccionadas para a Lista Curta e posteriormente convidada a 
submeterem as propostas Técnicas e Financeiras.

5. As manifestações de Interesse deverão ser apresentadas através de uma carta dirigida à DPOPN, 
no envelope selado, indicando o n° do Concurso e o respectivo lote do objecto do concurso e 
deverão ser entregues até às 10.15 horas do dia 4 de Agosto de 2022 e serão abertas em 
sessão pública pelas 10.30 horas, no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes 
que desejarem participar, os mesmos poderão obter mais informações no mesmo endereço, das 
7.30 às 15.30 horas. 

As propostas atrasadas e enviadas via correio electrónico não serão consideradas.

Direcção Provincial das Obras Públicas do Niassa
Repartição das Aquisições 

 Av. Julius Nyerere - 2° Andar,  Telef: 271 120 305
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. 

Lichinga, aos 20 de Julho de 2022

O Director Provincial
João Elina Tembe Ricotso

(Inspector Sup. Administrativo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DO NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Nº 47B000151/REAQ/CP N.º 01/DAS/OBRA/SAA/PRONASAR/2022

1. No âmbito do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural, o Governo do Niassa 
através da Direcção Provincial das Obras Públicas do Niassa recebeu um financiamento do Fundo Conjunto 
do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural -PRONASAR, e pretende aplicar 
parte destes fundos para a Contratação de Empreitada de Obras Públicas mediante o lançamento de 
concursos públicos de acordo com a tabela abaixo: 

Lote Objecto de Contratação Alvará Requerido
Data da 

Abertura das 
Propostas

Garantia 
Provisória

Lote I
Elaboração do Projecto Executivo e Construção 

do Sistema de Abastecimento de Água, na Sede da 
Localidade de Bandece, no Distrito de Lago

5ª Classe, 
no mínimo, 

Categoria - I, V 
e VI.

9/8/2022 324.800,00

Lote II
Elaboração do Projecto Executivo e Construção 

do Sistema de Abastecimento de Água, na Sede da 
Localidade de Chiuanjota, no Distrito de Muembe

5ª Classe, 
no mínimo, 

Categoria - I, V 
e VI.

9/8/2022 324.800,00

2. Assim sendo, a Direcção Provincial das Obras Públicas do Niassa convida pessoas singulares ou colectivas, 
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade referidos no n.º 3 e nos 
documentos de Concurso, a apresentarem propostas Técnicas e Financeiras para a execução destas 
Empreitadas de obras, para o caso dos sistemas da abastecimento de água vai se adoptar o sistema de 
chave na mão.

3. Para participar neste concurso, os concorrentes deverão apresentar, documentos de prova de posse 
de Qualificação Jurídica, Económica -Financeira, Regularidade Fiscal e de Qualificação Técnica 
devidamente autenticados e actualizados de acordo a Secção III - Critérios de Avaliação e de Qualificação, 
constantes nos Documentos de Concurso. 

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar, examinar os Documentos do 
Concurso ou adquirí-los na Repartição das Aquisições desta Direcção Provincial, sita na Avenida Julius 
Nyerere-Estrada do Aeroporto, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), 
para cada Lote. 

5. O prazo de validade das propostas será de 120 dias, e deverão ser entregues em separado indicando o 
respectivo número do Concurso, número do lote e a respectiva designação do objecto de Contratação 
em causa, em 3 (Três) exemplares sendo, (um original e duas cópias) no endereço referido no n.º 4, até 
às 10.15 horas do dia 9 de Agosto de 2022 e, serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 
10.30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecerem ao acto. 

6. A visita ao local de execução das obras é obrigatória e é por conta própria. Para o efeito o concorrente 
poderá efectuar a visita aos locais nos dias 25 e 26 de Julho de 2022, devendo se apresentarem nesta 
Direcção Provincial os Técnicos das Empresas devidamente credenciados, para a coordenação da mesma.

7. Nos termos das disposições conjugadas nas alíneas e) do artigo 44 e do no 9 do artigo 54 o anúncio do 
posicionamento dos concorrentes será realizado antes da notificação de adjudicação previstos nos termos 
das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 2 do artigo 35 e do artigo 63, do Regulamento de Contratação 
supra.  

8. 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.

Lichinga, aos 20 de Julho de 2022

O Director Provincial
João Elina Tembe Ricotso

(Inspector Sup. Administrativo)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTA-

ÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRA-
BALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE DOMINGOS 

FERNANDES

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
dezanove de Julho de dois mil 
e vinte e dois, exarada de fol-
has cento e trinta e seis a folhas 
cento e trinta e sete, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número cento e cinco “E”, no Ter-
ceiro Cartório Notarial, perante 
ALDINA GUILHERMINA SAM�
UEL RUTUTO MOMADE, licen-
ciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de DO-
MINGOS FERNANDES, solteiro, 
natural de Maputo, onde residiu, 
sendo filho de Salatiel Jossias 
Fernandes e de Avelina Machi-
panga.
Que a falecida não deixou tes-
tamento e nem qualquer outra 
disposição de última vontade, 
tendo deixado como únicos e 
universais herdeiros de todos 
os seus bens e direitos, seus 
filhos: GERMANO DOMINGOS 
IGOANE, PALMIRA DOMINGOS 
FERNANDES e DELFINA DO-
MINGOS FERNANDES, todos 
solteiros, naturais de Maputo, 
onde residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 19 de Julho de 

2022

A Notária
(Ilegível) 6455
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL

Avaliação Externa de Instituições  para efeitos de Acreditação 
– 2022

VAGA ESPECIAL

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão 
implementador e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia 
de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de 
Dezembro, que integra funções específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de 
avaliação e acreditação de cursos e/ou programas das instituições do ensino superior 
(IES) no país. 

Assim, no prosseguimento da sua missão, com apoio do Projecto MozSkills, o CNAQ 
levará a cabo ainda este ano, em vaga única especial (e gratuita) a Avaliação Externa  
de 30 instituições de ensino superior (Avaliação Institucional), sendo 13 públicas 
e 17 privadas, que nos termos do Regulamento de Avaliação Externa é antecedida da 
recepção dos Relatórios de Auto-avaliação. 

Requisitos para candidatura:
1. Carta de Manifestação de Interesse dirigida a Presidente do CNAQ;
2. Possuir Alvará dentro da validade;
3. Ter as Quotas Anuais referentes a 2021 e 2022 pagas (anexar os comprovativos à 

candidatura);
4. Possuir um Órgão ou Gabinete de Garantia de Qualidade devidamente instalado 

(anexar as  devidas evidências);
5. Não ter participado em nenhuma Avaliação Institucional.

O processo de subimissão de candidatura e divulgação dos resultados obedecerá 
ao calendário descrito a seguir.

Calendário de submissão

Actividade Data

Manifestação de Interesse mediante 
pagamento da Quota Anual referente a 2021 e 

2022
20 de Julho a 31 de Julho de 2022

Divulgação dos Resultados 1 de Agosto a 7 de Agosto de 2022

Submissão dos pedidos de acreditação 8 de Agosto a 15 de Agosto de 2022

Capacitação/monitoria online das Comissões 
de Auto-avaliação

16 a 17 de Agosto de 2022

Submissão dos Relatórios de Auto Avaliação  
Institucional (RAAI)

18 de Agosto 
a 20 de Setembro de 2022

Avaliação Externa
24 de Setembro 

a 24 de Outubro de 2022

Divulgação dos Resultados da Acreditação 30 de Novembro de 2022

Maputo, aos 19 de Julho de 2022
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Associação da Comunidade Somaliana e Amigos Residentes em Moçambique, registada 
na Conservatória de Registos de Entidades Legais de Nampula sob número de Entidade 
Legal 101107914, sita na Cidade de Nampula, Bairro Urbano Central, representada pelo Sr. 
Mário José Amisse, Presidente de Mesa da Assembleia Geral, vem ao abrigo do disposto 
pelos números 1, 2, 3 e 4 do artigo 14 dos Estatutos, convocar aos membros da Associação 
para participarem da reunião da Assembleia Geral Extraordinária, que terá lugar na Cidade 
de Nampula, na Avenida da Independência, n.º 544, Hotel Lúrio, pelas 11.30 horas do dia 
trinta e um de Julho de dois mil e vinte e dois, a seguinte agenda de trabalho:

a) Examinar e aprovar o relatório anual de actividades;

b) Eleger os novos órgãos sociais, e;

c) Diversos.

Caso, à hora marcada, não esteja reunido o quórum previsto nos estatutos, a Assembleia Geral 
Extraordinária funcionará 30 minutos depois, com o número de membros presentes e com a 
mesma ordem de trabalhos.
Todos os documentos relevantes para a Assembleia estarão disponíveis, bastando para o 
efeito, contactar o Presidente da Assembleia da Mesa para consultá-los, até 10 dias antes da 
data designada para a reunião da Assembleia Geral, conforme previsto nos estatutos.

Nampula, aos 15 de Julho de 2022

O Presidente da Assembleia da Geral
223

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE CULTURA E TURISMO

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/DPCT/RGEAC/CD/2022

No âmbito do Programa de Promoção de Emprego nas Actividades Geradoras de Rendimento no Sector 
Cultural nos PALOP e Timor-Leste (PROCULTURA), co-financiado pelo Camões, IP, e pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, a Direcção Provincial de Cultura e Turismo (DPCT) vai beneficiar de financiamento para a 
Construção de 3 Salas de Aula e 1 Arrumo de Instrumentos Musicais, para o Ensino Musical, na Casa Provincial 
de Cultura, na Cidade de Pemba.

Para o efeito, a Direcção Provincial de Cultura e Turismo convida empresas que tenham Certificado de Inscrição 
no Cadastro Único actualizado, a apresentarem suas propostas em envelopes fechados e escritas em língua 
portuguesa, de acordo com o seguinte:

Nº de 
Ord.

Objecto do Concurso
Modalidade 

de 
Contratação

Data e Hora 
da Entrega 

das Propostas 

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Validade 
das 

Propostas
Alvará

01

Construção de 3 Salas 
de Aula e 1 Arrumo de 
Instrumentos Musicais 

para o Ensino Musical na 
Casa Provincial de Cultura

Concurso 
Público

10/8/2022
Às 10.00 horas

10/8/2022
   Às 10.00 horas

120
3ª 

Classe

1. A obtenção dos documentos de concurso será mediante ao pagamento da taxa de 2.500,00MT não 
reembolsável, segundo o estabelecido nos documentos do concurso;

2. 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 19 de Julho de 2022

Autoridade Competente

- DPCT- CD, Cidade de Pemba, Bairro Eduardo Mondlane, Telefone nº 27220030415, Linha Verde nº 27221440/800000044
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIAL DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE GESTORA E EXECUTTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO 
Manifestação de Interesse

1. No âmbito da implementação do programa nacional de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene na Província 
de Cabo Delgado, uma Parceria entre o Governo de Moçambique e a DPOP de Cabo Delgado pretende aplicar parte 
destes fundos para a contratação de Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras de Construção 3 SAA nos 
postos Administrativo Namojelia, Meloco e Kuekue, 4 Sanitários Inclusivos nos Distritos de Metuge e Mecúfi e 
10 furos equipados com bombas Manuais Afridev no Distrito de Namuno, na Província de Cabo Delgado

N.º do Concurso N.º do Lote Objecto

047C001361/
CP/10/2022

Lote I
Fiscalização das Obras de Construção de 1 SAA no Distrito de Chiúre, Posto 

Administrativo de Namojelia 

Lote II
Fiscalização das Obras de Construção de 1 SAA no Distrito de Namuno, Posto 

Administrativo de Meloco 

Lote II
Fiscalização das Obras de Construção de 1 SAA no Distrito de Balama,  Posto 

Administrativo de Kuekue

047C001361/
CP/11/2022

Lote I
Fiscalização das Obras de Construção de 2 Sanitários Inclusivos no Distrito de 

Metuge  

Lote II Fiscalização das Obras de Construção de 2 Sanitários Inclusivos no Distrito de Mecufi
047C001361/
CP/12/2022

Lote Único
Fiscalização das Obras de Construção de 10 furos de água equipados com bombas 

manuais Afridev no Distrito de Namuno 

2. O presente pedido de Manifestação de Interesse, tem como objectivo, fazer a pré-qualificação de empresas elegíveis 
com capacidade comprovada para a Fiscalização das Obras de construção civil conforme ilustra a tabela acima. 

Com efeito, são convidadas todas as Empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar à Direcção Provincial 
de Obras Públicas Cabo Delgado, serviços de consultoria suprareferidos.

3. São elegíveis empresas que demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da 
apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais concorrentes poderão associar-se de forma a 
melhorarem a sua capacidade técnica.

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

5. Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as seguintes 
informações:

Documentos de Qualificação actualizados: Alvará (2ª classe ou superior para o exercício da actividade de consultoria de 
construção civil), Estatutos, Certificado de Quitação das Finanças e Certidão de Segurança Social;

a. Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância para a Fiscalização de furos de abastecimento de água;
b. Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria com respectivos CV’s e Certificados de 

habilitações profissionais, devendo incluir no mínimo:

	Um Coordenador/Especialista em Recursos Hídricos, com formação superior e conhecimentos profundos da 
ocorrência de águas subterrâneas no país e com mais de 5 anos na pesquisa de águas subterrâneas e fiscalização de 
obras de construção de furos de abastecimento de água

	Dois Fiscais Residentes, com nível médio, mais de 5 anos de experiencia na fiscalização de obras de Construção de 
furos de abastecimento de água equipados com bombas manuais

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo 
indicado, até às 9.15 horas do dia 9 de Agosto de 2022. 

Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail) e/ou por Fax Não serão consideradas.
Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado

Av. 16 de Junho, n.º 165, R/C Direito, Edifício do Governo, Cidade de Pemba
Email: dpop.cabodelgado@gmail.com

7. O anúncio do posicionamento dos concorrentes (propostas técnicas) será feito no dia 22 de Agosto de 2022 pelas 
10.00 horas na Sala de Reuniões da Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado.

Pemba, 15  de Agosto  2022
O DIRECTOR PROVINCIAL

(Asinatura Ilegível)
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Assunto:

Concurso para Fornecimento de Equipamento, Laptops e Viaturas

A TechnoServe, Inc. Moçambique pretende adquirir Laptops e viaturas, e pela presente, convida-se 
a vossa prestimosa Empresa a apresentar uma proposta para o fornecimento do próximo conjunto 
dos referidos equipamentos com os detalhes abaixo: 

1.1.  Computadores Laptop´s

Marcas Quantidades Especificações

Laptop HP EliteBook ou             
Laptop Dell Inspirion

18

Memória RAM-16GB

Memória ROM-512GB

Processador-Intel® Core™ i7

Memória/Disco-SSD-512GB

Dimensões de ecrã 14 Polegadas

Software-Windows 11Pro

1.2. Viaturas Pick-up
Para viaturas recomenda-se a submissão de duas propostas, uma com 6 viaturas de cabina Dupla, e outra com 4 
viaturas de Cabina Dupla mais 2 viaturas de Cabina Simples.

Marcas Quantidades Especificações

Vaituras Pick-up
6

6 viaturas Cabina Dupla/ 4 Viaturas Cabina Dupla /2 viaturas Cabina Simples

4X4 D4D/TD

Motor: Diesel 4 Cilindros 

Transmissão: Manual 5/6 Velocidades 

4 portas e 5 lugares

Pneus Off read-propício para campo e sobressalente

As propostas deverão ser apresentadas em carta fechada e enviadas para o seguinte email: 
emaposse@tns.org dentro de um período de 7 dias, a contar a partir da data da publicação do presente 
anúncio para concurso. 

Contacted Egon Maposse para solicitar o pedido de proposta detalhado, pelos seguintes canais:
Email: emaposse@tns.org

MOÇAMBIQUE 
Av. Cahora Bassa, nº 114 | R/C| Bairro S- Moçambique | Cell: +258- 84 344 19 99/ 258 21 49 84 37| www.technoserve.org | 
ESCRITÓRIOS CENTRAIS
1120 19th Street NW | 8th Floor | Washington, DC 20036 Tel: +1-202-785-4515 | Fax. +1-202-785-4544

63866479
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

GOVERNO DO DISTRITO DE MONTEPUEZ
SECRETARIA DISTRITAL

 
Data de Lançamento: 20 de Julho de 2022 e Data de Encerramento: 12 de Agosto de 2022

1. O Governo do Distrito de Montepuez convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os 
concursos discriminados na tabela abaixo:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE

Construção de muro de vedação e melhoramento do Campo de futebol em Namanhumbir Sede, Electrificação da Rede Eléctrica na Aldeia de Nsembia e Abertura de um furo de 
Água na Aldeia de Mpupene, Posto Administrativo de Namanhumbir, Distrito de Montepuez, Província de Cabo Delgado

PROVINCIA DE CABO DELGADO

Nº de Concurso Objecto do Concurso Data, Hora e Visita do Local
Local de Aquisição 

dos Documentos de 
Concurso

Data, Hora e Local 
da Entrega das 

Propostas

Data, Hora e Local 
da Abertura das 

Propostas

No04C100051/CP/01/
SDMTZ/2022

Construção de Muro de Vedação e 
melhoramento do Campo de futebol no 

posto Administrativo de Namanhumbir 
Sede, Distrito de Montepuez - Província 

de Cabo Delgado

Dia 26 de Julho de 2022 
às 11.00 horas visita do 

local, Namanhumbir- Sede 
Concentração SD-MTZ

Secretaria Distrital de 
Montepuez (UGEA)

Dia 12 de Agosto de 
2022 até às 9.00 horas 
na Secretaria Distrital 

de Montepuez

Dia 12 de Agosto 
de 2022 até às 9.15 

horas na Sala de 
Sessões do Governo 

do Distrito

No04C100051/CL/06/

SDMTZ/2022

Electrificação da rede eléctrica na aldeia 
Nsembia, no posto administrativo de 

Namanhumbir, Distrito de Montepuez, 
Província de Cabo Delgado

Dia 26 de Julho de 2022 às 
10.00 horas visita do local, 
Namanhumbir- aldeia de 

Nsembia, Concentração SD-

MTZ

Secretaria Distrital de 
Montepuez (UGEA)

Dia 12 de Agosto de 
2022 até às 10.00 

horas na Secretaria 
Distrital de Montepuez

Dia 12 de Agosto de 
2022 até às 10.15  
horasna Sala de 

Sessões do Governo 
do Distrito

No04C100051/CC/01/

SDMTZ/2022

Abertura de um furo de Água na aldeia 
de Mpupene, Posto Administrativo de 

Namanhumbir, Distrito de Montepuez, 
Província de Cabo Delgado

Dia 26 de Julho de 2022 às 
10.30 horas visita do local, 
Namanhumbir- Aldeia de 

Mpupene, Concentração na 
Distrital de Montepuez

Secretaria Distrital de 
Montepuez (UGEA)

Dia 12 de Agosto de 
2022 até às 12.00 

horas na Secretaria 
Distrital de Montepuez

Dia 12 de Agosto de 
2022 até às 12.15 
horas na Sala de 

Sessões do Governo 
do Distrito

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los nos endereços abaixo apresentados, a partir do dia 
26/7/2022, pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) cada.

3. Os concorrentes interessados são convidados a participar na visita do local e no encontro de esclarecimentos duvidas sobre o concurso de acordo com a data indicada no 
Quadro 1. 

4. A Visita do local é de carácter obrigatório. A entidade contratante reserva-se o direito de não aceitar as propostas dos concorrentes que não participarem na visita.

Endereço: 

1. Secretaria Distrital de Montepuez (UGEA) – Cidade de Montepuez, Av. Eduardo Mondlane

Este concurso rege-se 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.

Montepuez, Julho de 2022

Autoridade Competente 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA – ESTRUTURAS   

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO

Nos temos do artigo 61 conjugado com alínea e) do 

nº 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se 

que o CONCURSO LIMITADO N.º 03/SPI-CD/RAQ/

CL/2022 para Manutenção do Edifício Principal do 
SPI-CD, foi CANCELADO.

Pemba, aos 4 de Julho de 2022

O Director 

PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE DA BEIRA
PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

CONVITE PARA REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR DO 
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DE ÂMBITO (EPDA)                                                                     

E TERMOS DE REFERÊNCIA (TDR)
A Administração de Infra-estruturas Água e Saneamento (AIAS) pretende reabilitar e melhorar o sistema de drenagem 
e protecção costeira da Cidade da Beira através do projecto de Reabilitação do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
na Cidade da Beira Fase-2. Para desenvolvimento do processo de licenciamento ambiental foi contratada a Think Tank 
Consultants, SA (TTC-SA).

De acordo com o Decreto n° 54/2015, de 31 de Dezembro que aprova o Regulamento sobre o Processo de Avaliação de 
Impacto Ambiental, o Projecto foi classificado como sendo da Categoria “A”, necessitando da realização de um Estudo 
de Impacto Ambiental e Social (EIAS), antecedido de Estudo de Pré-Viabilidade e Definição de Âmbito (EPDA) e Termos 
de Referência (TdR) para o ESIA.

Neste contexto o consultor tem a honra de convidar todas as partes afectadas e interessadas (cidadãos, comunidades 
locais, pessoas singulares, instituições públicas, privadas e sociedade civil, em geral), a participarem nas reuniões de 
consulta pública, para a apresentação e discussão do Relatório Preliminar do EPDA & TdR, com vista ao licenciamento 
ambiental.

A reuniões de Consulta Pública terão lugar nos locais e datas indicados abaixo:

Distrito/Localidade Proposta do Local Data Hora

Cidade da Beira Sede do Bairro de Macurungo 4/8/2022 9.00 horas

Cidade da Beira Sede do Bairro da Chota 4/8/2022 14.00 horas

O Relatório Preliminar do EPDA e TdR está disponível para consulta prévia na internet, no portal da AIAS
 (www.aias.co.mz) e cópias impressas estarão disponíveis nos seguintes locais:

Cidade de Maputo

•	 Direcção Nacional do Ambiente, Rua da Resistência, n.º 1746/47
•	 Administração de Infra-estrutura de Água e Saneamento (AIAS), Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, (Maputo)
•	 Escritório da TTC-SA, Rua da Argélia, n.º 293, Polana-Cimento (Maputo)

Cidade da Beira 

•	 Serviços Provinciais do Ambiente de Sofala;
•	 Conselho Municipal da Cidade da Beira;
•	 Governo Provincial de Sofala. 

Sem mais para o momento, o consultor agradece antecipadamente pela atenção e encontra-se disponível para quaisquer 
esclarecimentos, confirmação da participação e envio de cometários, através dos seguintes contactos:

Luís Langa, Cell: +258 84 1635664; Email: drenagem_beira2@tpf.pt
TTC-SA, Avenida Francisco Orlando Magumbwe, n.º 250, Polana-Cimento; Telefax: +258 21 494984
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Direcção Provincial de Obras Publicas de Cabo Delgado convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro 

Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas para 
os objectos de contratação na tabela abaixo indicada:

 

N.ᵒ do 
Concurso Objecto do Concurso

Modalidade 
do 

Concurso
Alvará

Data e Hora Limite de Entrega e 
Abertura das Propostas Garantia

Provisória
Entrega Abertura

CONCURSO 
N°.47C001361/

CL/13/2022

Contratação de Provedores 
de serviços para 

fornecimento de material 
Informático

Concurso 
Limitado 

Alvará 
compatível 

para o objecto 
de contratação 

3/8/2022
9.15 horas

3/8/2022
9.30 horas

N/A

CONCURSO 
N°.47C001361/

CL/14/2022

Contratação de  
Provedores de serviços 
para fornecimento de 

Combustível/Lubrificantes

Concurso 
Limitado

Alvará 
compatível 

para o objecto 
de contratação

3/8/2022
12.15 horas

3/8/2022
12.30 horas

N/A

CONCURSO 
N°.47C001361/

CL/15/2022

Contratação  de 
Provedores de serviços 

para fornecimento de uma 
fotocopiadora Industrial 

Multicolor

Concurso 
Limitado

Alvará 
compatível 

para o objecto 
de contratação

4/8/2022
9.15 horas

4/8/2022
9.30 horas

N/A

CONCURSO 
N°.47C001361/

CC/16/2022

Contratação de  Provedores 
de serviços para 

fornecimento de bens de 
consumo para escritório 

Concurso 
Cotaçao

Alvará 
compatível 

para o objecto 
de contratação  

4/8/2022
12.15 horas

4/8/2022
12.30 horas N/A

2. As empresas ou concorrentes interessados poderão obter mais informações dos objectos de concursos na Direcção Provincial de Obras 
Públicas de Cabo Delgado, sita na Av. 16 de Junho, n.º 165, R/C, Edifício do Governador da Cidade de Pemba, correio electrónico: 

dpop.cabodelgado@gmail.com, nas horas normais de expediente, das 7.00 às 15.00 horas, a partir da data da publicação do anúncio.

3. O período de validade das propostas é 120 dias, contado a partir da data de abertura das mesmas. As empresas deverão apresentar as propostas 
em duplicado um original, e umas cópias contendo os seguintes documentos autenticados, actualizados, anexados em cada proposta tais como: 

•	 Cadastro Único; Alvará de para fornecimento de material do escritório, informáticos e combustível/lubrificante, documentos de qualificação 
jurídica, económica, e regularidade fiscal.

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 num envelope fechado no endereço acima citado no ponto dois (2) do Anúncio, e serão abertas nas horas 

indicadas na tabela acima, na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes da empresa que desejarem participar no 
acto. As Propostas enviadas por correio electrónico (E-mail) ou por Fax não serão consideradas.

Pemba, aos 15 de Julho de 2022

O Director Provincial  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

COFRE DOS TRIBUNAIS

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
No ambito da aplicação 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 seguinte:

N.º do Concurso Objecto Empresa 
Adjudicada Valor 

51/CT/UGEA/2022
Ajuste Directo

Fornecimento e 
montagem de cortinados 

para o Cofre dos 
Tribunais

ATELIER BRITES
2,713,237.02MT

  

52/CT/UGEA/2022
Ajuste Directo

Fornecimento, 
montagem e transporte 
de stores e cortinados 
para 12 residências no 
Condomínio Citembwe 

em Chimoio

ATELIER BRITES
4,722,354.00MT

53/CT/UGEA/2022
Ajuste Directo

Fornecimento, de três 
viaturas

MHL AUTO, SA 5,970,000.00MT

 
Maputo,  aos 20 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

CONCURSO LIMITADO N.º 47C001361/CL/17/2022
1. O Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro 

Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas para o 
objecto de contratação na tabela abaixo indicado.

 

N. do Concurso Objecto do Concurso Modalidade do 
Concurso Alvará

Data e Hora-Limite de 
Entrega e Abertura das 

Propostas
Garantia

Provisória
Entrega Abertura

CONCURSO N.º 
47C001361/
CL/17/2022

Contratação para Obras de Reabilitação 
de oito (8) Residencias dos Funcionários 

do Estado no Distrito de Muidumbe, 
Província de Cabo Delgado

Concurso 
Limitado 

Alvará de Construção 
Civil Igual ou Superior 

4ª Classe

5/8/2022
9.15 horas

5/8/2022
9.30 horas

N/A

2. As empresas ou concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos de concurso na UGEA da Direcção 
Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado, sita na Av. 16 de Junho, n.º 165, R/C, Edifício do Governador da Cidade de Pemba, correio 
electrónico: dpop.cabodelgado@gmail.com, nas horas normais de expediente, das 7.00 às 15.00 horas, a partir da data da publicação do 
anúncio, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), depositada na conta bancária N.º 3088612911008 ou pelo 
NIB: 000303080861291100823, com o titular Direcção Provincial de Obras Públicas - Cabo Delgado – STANDARD BANK.

3. A visita ao local de execução das obras é de carácter obrigatório. Para o efeito o concorrente que não se fazer presente ao local da visita das obras 
sua proposta não será aceite. 

•	 Data: 25 de Julho 2022 partida de Pemba/Mueda pelas 6.30 horas;
 

•	 Data: 26 de Julho de 2022, partida de Mueda ao local da obra pelas 7.00 horas, com encontro no SDPI de Muidumbe às 8.00 horas.

4. O período de validade das propostas é 120 dias, contado a partir da data de abertura das mesmas. As empresas deverão apresentar as propostas 
em triplicado um original, e duas cópias contendo os seguintes documentos autenticados, actualizados, anexados em cada proposta tais como: 

•	 Cadastro Único; Alvará de Construção Civil Igual ou Superior 4ª Classe, com as todas categorias para realização destas actividades; e 
documentos de qualificação jurídica, técnica, económica, e regularidade fiscal.

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

6. As propostas deverão ser entregues num envelope fechado no endereço acima citado no ponto dois (2) do Anúncio, e serão abertas nas horas 
indicadas na tabela acima, na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes da empresa que desejarem participar no acto. As 
Propostas enviadas por correio electrónico (E-mail) ou por Fax não serão consideradas.

Pemba, aos 15 de Julho de 2022

O Director Provincial  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
———

TRIBUNAL SUPREMO

Escrivão de Direito Provincial

AVISO

De acordo com o aviso publicado nas edições de 21 e 22 de Dezembro de 2021 do Jornal “Notícias“, 
comunica-se que a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso de promoção, 
aberto para o preenchimento de vagas, na carreira de Oficiais de Justiça, categoria de Escrivão de 
Direito Provincial, está afixada na vitrina do edifício “B“ do Tribunal Supremo, podendo, ainda, ser 
consultada na página Web www.ts.gov.mz, nos Tribunais Superiores de Recurso de Maputo, Beira e 
Nampula e nosTribunais Judiciais de Província.

Maputo, aos 15 de Julho de 2022
O Presidente do Júri

Dr. Júlio Waissone Muezucauala
(Secretário Judicial)

MUNICÍPIO DE ALTO MOLÓCUÈ

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE ALTO MOLÓCUÈ
UGEA

Assunto: Anúncio de Adjudicação do Concurso nº  900450000/SPS/01/2021

Objecto: Contratação de Consultoria Individual para Elaboração de EAS e 
PGAS do Subprojecto Ponte Maquetene

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 63 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto 
do concurso acima foi adjudicado ao Consultor Individual VIARIATO GREGÓRIO UAMUSSE, pelo 
preço total incluindo os impostos de 871.877,00MT (oitocentos e setenta e um mil, oitocentos 
e setenta e sete meticais).

Alto Molócuè, aos 19 de Julho de 2022

Autoridade Competente

141

ANÚNCIO DO CONCURSO REF N.º COP21/040/LOG-MPT
FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no ramo da saúde na Província da Zambézia pretende 
adquirir os serviços abaixo discriminados:  

Fornecimento de Material Informático

Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados de maneira gratuita até às 11.00 horas 
do dia 27 de Julho de 2022, solicitando através de email: aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz
O assunto do email deve ser o seguinte código FGH-040

As propostas completas deverão ser entregues em envelopes selados até às 11.00 horas do dia 29 de 
Julho de 2022, nos endereços indicados nos Termo de Referência do concurso. 

6387
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MUNICÍPIO DE QUISSICO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO N.º 2/2022
Nos termos da alínea d) do no 3 do artigo 33 e 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 os objectos do concurso abaixo foram adjudicados de acordo com 

a tabela a seguir: 

N.º do Concurso Objecto Empresa Modalidade Valor

90I0000541/

CL/10/2022

Construção de três salas de aula 

na EP 1 e 2 de Mahumane
HAB CONSTRUÇÕES, EI

Concurso 

Limitado 
3.474.052,89MT

90I0000541/

CL/11/2022

Construção de 2 residências 

em material misto no Centro de 

Saúde de Nhacodue

LAYANE SERVIÇOS, LDA
Concurso 

Limitado
987.492,87MT

90I0000541/

CL/12/2022

Abertura de 3 furos de água nos 

Bairros Zavalene, Ngomene Norte 

e Muinhe

MUCAUQUE 

HIDRÁULICA, EI

Concurso 

Limitado
3.196.249,52MT

90I0000541/

PD/03/2022

Fornecimento de pneus para 

viaturas do Conselho Municipal 

COMERCIAL PACÍFICO E 

SERVIÇOS, EI

Pequena 

Dimensão 
190.800,00MT

Quissico, Julho de 2022

A entidade Competente

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N° CR/35A006041/CP/ 0014/2022 
FORNECIMENTO DE VACINAS, DROGAS CARRACIDAS, INSTRUMENTOS 

VETERINÁRIOS E KIT DE NEOCRÓPSIAS

1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) pretende adiquir Vacinas Biológicas e 

drogas carracicidas para companha de vacinação 2022 a ser realizada pela Direcção Nacional de 

Desenvolvimento Pecuário.

2. Neste contexto, o FNDS convida os concorrentes interessados a apresentarem as suas propostas para 

o Fornecimento de Vacinas, Drogas Carracidas, Instrumentos Veterinários e Kit de Neocrópsias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concur-

so ou levantá-los nos escritórios do FNDS, sitos no endereço abaixo pela importância não reembol-

sável de 3.000,00MT (três mil meticais) depositada na conta 130967170, do Millennium BIM pelo 

conjunto, das 8.00 às 15.00 horas.

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

5. As propostas deverão ser acompanhadas de Garantias Provisórias de acordo com o seguinte: 

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 9 de Agosto de 
2022 e serão abertas em Sessão Pública, no mesmo dia e local às 10.30 horas, na presença dos con-

correntes e do público que desejar comparecer.

7. A reunião de posicionamento será realizada às 10.00 horas no dia 23 de Agosto de 2022, no en-

dereço abaixo.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-

mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Endereço:
     Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
     Unidade Gestora Executora das Aquisições
              Av. Vladimir Lenine, n.º 174, 16.º Andar
              Edifício do Millennium Park
               Maputo - Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO FUNHALOURO

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

Adenda ao Anúncio de Adjudicação do Concurso Nº 03/41020541/
SDPI/UGEA/022

Nos termos do previsto na al. d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento 
citado no Anúncio de Adjudicação publicado no jornal “Notícias” do dia 12/7/2022, cumpre informar 
os nomes de Empresas Concorrentes, valor e objecto de concurso na tabela a baixo: 

N⁰ Lote Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor incluindo o IVA

Lote 01 PONE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Fornecimento de material de escritório, 

informático, higiene e conforto
257.615,00MT

Lote 02 AUTO SERVICE MAXIXE Manutenção e reparação da viatura 169.600,00MT

Lote 04 ELÉCTRICA & SERVIÇOS, EI Manutenção e reparação de ar-condicionado 18.694,50MT

Lote 05 ELÉCTRICA & SERVIÇOS, EI Manutenção de equipamento informático 29.725,81MT

Lote 06 RAIMUNDO RAFAEL MAZIVE, LDA Manutenção do edifício 67.283,17MT

Funhalouro, aos 12 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

(Técnico Superior N1)
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Concurso nº 11K000351/CL/01/22 para Manutenção das Instalações e Residência do Tribunal  

  
ANÚNCIO DE ADITAMENTO  

 
 

1. Informa-se a todos interessados sobre a alteração de datas de visita ao local da obra, entrega de propostas e abertura 
de propostas, do concurso supracitado, tornado público no Jornal Notícias das edições de 07 e 08 de Julho corrente, nos 
seguintes termos: 

1.1 Data de visita ao local da obra: 18/07/2022, pelas 10H:00Min. 
1.2 Data limite para solicitação de esclarecimento: 25/07/2022, pelas 15H:30Min. 
1.3 Data limite para entrega de propostas: 29/07/2022, pelas 9H:00Min. 
1.4 Data de abertura de propostas: 29/07/2022, pelas 9H:10Min.  

 
Matola, 18 de Julho de 2022. 

A autoridade Competente 

A autoridade Competente 
Ilegível 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE MAPUTO 
Departamento de Aquisições  
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SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA – 

SINTESP 

GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL  

Convocatória 

O Secretariado Executivo do SINTESP, 
convoca o III Congresso, a realizar-se, 
no dia 9 de Setembro de 2022, na 
cidade de Maputo. 

6445

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
2º CARTÓRIO NOTARIAL

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANA RODRIGUES ELIAS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Julho 
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas vinte e quatro verso a vinte 
e seis, do livro de notas para escrituras diversas número quatrocentos e 
vinte e quatro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante 
PLÍNIO DOS SANTOS AMOSSE NOVELE, Conservador e Notário Superior, em 
funções no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ANA RODRIGUES ELIAS, com última residência no 
Bairro da Liberdade, cidade da Matola, de então setenta e seis anos de idade.
Que a falecida não deixou testamento ou outra forma de disposição de 
última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros, seus filhos: GUILHERME JOSÉ 
JOÃO ELIAS, solteiro, natural de Maputo e ILDO ROFINO DE ALBANO 
DOMINGOS, solteiro, natural da Maxixe.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram aos indicados herdeiros ou 
que com eles possam concorrer à referida sucessão.

Está Conforme
Matola, aos 19 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível)

6456
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz
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Conselho Municipal da Cidade de Vilanculos  |   Conselho Municipal da Vila da Massinga  |  IGEPE

PADRINHOS DO PROJECTO
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

Melhora ensino
e aprendizagem

C
ERCA de dois mil alu-
nos deixaram de estu-
dar ao relento, mer-
cê da construção e 
apetrechamento de 

12 salas de aula e respectivos 
blocos administrativos nas 
escolas primárias de Inchope, 
em Gondola, Trangapasso e 
Tabacos, em Chimoio, respec-
tivamente. 

As infra-estruturas foram 
entregues há dias, pela gover-
nadora Francisca Tomás, na 
sua recente governação aberta 
a estes dois distritos da pro-
víncia de Manica.

Os empreendimentos in-
tegram as chamadas “acti-
vidades de vulto”, levadas a 
cabo pelo Conselho Executivo 
Provincial (CEP), em resposta 
às preocupações apresentadas 

na interacção com a popula-
ção nos programas de gover-
nação aberta e inclusiva.

A governadora de Manica 
disse que os empreendimen-
tos são parte de um leque de 
acções desenvolvidas pelo 
executivo no âmbito da sua 
responsabilidade enquanto 
instituição eleita pela popu-
lação da província de Manica.

As mesmas compreendem 
a provisão de serviços básicos 
às comunidades como unida-
des sanitárias, edifícios esco-
lares, fontes de abastecimento 
de água potável, entre outras  
previstas no presente ciclo de 
governação.

A dirigente explicou que 
não fosse  a crise provocada 
pela Covid-19, o terrorismo 
em Cabo Delgado, entre ou-

tros males que apoquentam os 
moçambicanos, haveria mais 
para inaugurar. 

Em reconhecimento das 
acções do CEP, as comunida-
des garantiram que vão fazer 
a devida manutenção e con-
servação  das infra-estruturas 
para salvaguardar a sua longe-
vidade.

Ainda em Manica, Fran-
cisca Tomás confortou as 42 
famílias deslocadas de alguns 
distritos de Cabo Delgado, 
acomodas na cidade de Chi-
moio, com a disponibilização 
de produtos alimentares di-
versos e outros bens de socor-
ro. 

Trata-se de famílias des-
locadas de Nangade, Palma, 
Mocímboa da Praia, Muidum-
be e Macomia que receberam 

duas toneladas de arroz, fei-
jão, cobertores, redes mos-
quiteiras, entre outros meios 
que vão ajudar as famílias por 
alguns dias. 

Anunciou, na ocasião, a 
construção de casas para os 
deslocados, num esforço con-
junto com a Pipeline Moçam-
bique.

O gesto, segundo indicou, 
vai minimizar o sofrimento 
dos deslocados. Francisca To-
más pediu vigilância para que 
a onda do terrorismo não che-
gue a outros pontos do país. 

Os beneficiários louva-
ram “o coração bondoso” da 
governadora de Manica ao 
disponibilizar alimentos às fa-
mílias carenciadas de meios de 
sobrevivência e de condições 
para produzir.

Crianças em melhores condições de ensino e aprendizagem
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Raparigas deploram pais 
que apoiam uniões prematuras

RAPARIGAS de diferen-
tes pontos da província de 
Manica deploram o com-
portamento de alguns pais 
ou encarregados de edu-
cação que, como forma de 
fazer face à pobreza, optam 
por casar as filhas antes de 
atingirem a maioridade.

As raparigas disseram 
que, desta forma, veem 
comprometido o sonho de  
um futuro risonho, na es-
teira do compromisso do 
governo de empoderamen-
to da rapariga.

Wine Francisco pede 
às instituições de direito a 
tomar medidas contra tais 

pais, ao mesmo tempo que 
encorajou o governo a con-
tinuar a direccionar projec-
tos de empoderamento das 
raparigas para o meio rural 
onde há muitas meninas 
vulneráveis expostas a este 
tipo de práticas nocivas.

Regina Carlos, outra en-
trevistada, quer que os pais 
e o governo deem atenção 
especial às raparigas, para 
que elas possam estudar, 
crescer e definir o seu futu-
ro. 

“O meu pai já havia 
contactado vários homens 
para me casar e graças às as-
sociações de advocacia que 

trabalham nesta área, fui 
alertada do perigo e denun-
ciei o acto”, disse Regina.

Por seu turno, Dórica 
João enalteceu o governo 
moçambicano, que tem es-
tado a trabalhar com várias 
organizações e parceiros de 
cooperação, daí haver re-
sultados palpáveis no res-
gate de raparigas casadas 
precocemente.

 “Temos visto um incre-
mento de palestras e sensi-
bilizações dirigidas não só 
às raparigas, como também 
aos familiares, para que to-
dos estejam conscientes que 
os casamentos prematuros 

são proibidos e condena-
dos”, acrescentou.

Ângelo Fernando, acti-
vista que sensibiliza as co-
munidades e congregações 
religiosas a abandonarem 
os casamentos prematuros, 
disse ainda que, em parale-
lo, decorrem outras acções 
visando a denúncia de actos 
de violência e uniões pre-
maturas.

“Estamos a trabalhar na 
sensibilização das rapari-
gas para entenderem que as 
uniões prematuras não são a 
solução para a pobreza e que 
ela tem direitos que devem 
ser respeitados”, disse.

Wine Francisco Regina Carlos Dórica João Ângelo Fernando 

Agentes da lei detidos
por tentativa de rapto
TRÊS pessoas estão detidas nas celas da 1ª Esquadra da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), em Chimoio, indiciados de 
tentativa de rapto de um dos filhos de um renomado empresário 
em Chimoio, na província de Manica. 

Dos três detidos, Jorge Timóteo, de 27 anos é membro da 
PRM e Camilo Menezes, da mesma idade, é guarda prisional 
afecto à penitenciária Agrícola de Manica. Também está detido  
Aniceto Leonardo, de 28 anos, que não faz parte da Administra-
ção da Justiça.

O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) Amed Bulacho, disse que houve um trabalho de base 
que culminou com a neutralização destes indivíduos. 

“As diligências ainda estão em curso visando encontrar ou-
tros integrantes e o suposto mandante”, apontou.

Disse já ter sido instaurado o respectivo processo-crime e 

remetido ao Ministério Público para a sua responsabilização. 
Lembrou que a tentativa de rapto  ocorreu por volta das qua-
tro horas do dia 17, no bairro Eduardo Mondlane, em Chimoio, 
quando os criminosos interceptaram a viatura da vítima e pro-
curaram, sem sucesso, retirá-la do seu interior.

Informou que a vítima fazia-se transportar numa viatura de 
marca Toyota Ractis e os supostos raptores numa Toyota Mark II. 

Entretanto, os indiciados negam o seu envolvimento e di-
zem que abordaram o filho do empresário porque estava a con-
sumir drogas e intervieram mesmo não estando em serviço.

“Eu estou aqui por tentar deter um indivíduo que vende e 
consome drogas, mas quando chegamos à Polícia disseram que 
estávamos a tentar raptá-lo. Mas não fizemos nada disso, senão 
tentar conter a venda e consumo de drogas”, contou Jorge Ti-
móteo, membro da PRM.

SUSSUNDENGA E MACATE

Trinta milhões de dólares
investidos na fruticultura
TRINTA milhões de dólares ( 
1,9 mil milhões de meticais) 
foram investidos, desde 2015, 
pela empresa Macs in Moz, 
na produção de macadâmia, 
abacate e lichia, destinadas à 
exportação para os mercados 
americano, asiático e euro-
peu.

O investimento consistiu 
na abertura do pomar, cons-
trução de sistemas de rega e 
aquisição de insumos para as 
farmas localizadas nos distri-
tos de Sussundenga e Macate.

O empreendimento, de 
capital privado, emprega 
1.066 trabalhadores, explo-
rando, actualmente, uma 
área de 1400 hectares, dos 
quais 1340 contam com um 
sistema de rega. 

Os dados foram revelados 
há dias ao secretário do Esta-
do em Manica, Edson Macuá-
cua que visitou a referida far-
ma, em Sussundenga, tendo  
ficado impressionado com o 
que viu.

Marco Agnese, director da 
firma, explicou que dos 1400 
hectares a empresa destinou, 
1.000 para a produção de ma-
cadâmia, 350 para abacate e 

50 para lichia, frutas que são 
processadas antes da sua ex-
portação para a África do Sul, 
mercado intermediário para a 
Europa, América e China.

Devido à  Covid-19, que 
gerou a crise, o mercado chi-
nês parou de importar maca-
dâmia desta firma, o que tem 
estado a influenciar negativa-
mente nas receitas.

No entanto, assegurou 
que apesar deste constran-
gimento a empresa não des-
pediu nenhum trabalhador, 

continuando a pagar salários 
e a cumprir com o plano de 
aumentar as áreas de produ-
ção, visando atingir os 2.100 
hectares planificados.

Edson Macuácua desa-
fiou a empresa a aumentar as 
áreas, visando melhorar a sua 
produção e produtividade e, 
deste modo, catapultar o de-
senvolvimento do distrito e 
galvanizar a economia nacio-
nal. 

Implantada em 2009, a 
empresa tem vindo a assumir 

a sua responsabilidade social 
com as comunidades locais 
em Sussundenga. 

Até ao momento já abriu 
furos de água potável, cons-
truiu uma escola primária e 
respectivo bloco administra-
tivo, além de tanques cara-
cicidas, estradas terciárias, 
vedação do cemitério da vila 
municipal, reabilitação e 
construção de pontões que 
ligam alguns bairros da vila 
de Sussundenga, entre outros 
empreendimentos.

Macadâmia produzida na empresa Macs in Moz em Sussundenga

SAÚDE EM GONDOLA

Funcionários expulsos 
por  mau atendimento
CINCO funcionários foram expulsos, no 
primeiro semestre deste ano, no distrito 
de Gondola, indiciados de roubo de me-
dicamentos e equipamento médico, mau 
atendimento  e falta de respeito para com 
os pacientes.

Dos funcionários expulsos constam 
parteiras do Centro de Saúde de Gondo-
la que, alegadamente, terão contribuído 
para a morte de uma parturiente e seu 
bebé.

O director provincial de Saúde de 
Manica, Firmino Jaqueta, disse, na re-
cente visita de trabalho que a governado-
ra de Manica efectuou a Gondola, que a 

população queixou-se da má conduta de 
alguns funcionários afectos às unidades 
sanitárias no distrito.

Os desvios de medicamentos estão na 
origem da falta generalizada de fármacos 
nas farmácias dos hospitais públicos, si-
tuação que faz com que os pacientes se 
dirijam às  privadas onde os preços nem 
sempre são compatíveis.

Segundo Firmino Jaqueta,  a provín-
cia não tem falta de  fármacos e artigos 
médicos. 

“O que estava a acontecer é que cer-
tos funcionários, sem ética e deontologia 
profissionais, faziam desaparecer os me-

dicamentos das farmácias, vendendo-os 
aos candongueiros”, disse Jaquete.

Alguns destes funcionários também 
faltavam ao respeito aos pacientes.

Acrescentou que a Direcção Distrital 
de Saúde está a trabalhar de forma incan-
sável, visando sancionar mais agentes 
que manifestem comportamentos des-
viantes. 

Com efeito, alertou que os funcioná-
rios que forem encontrados a tratar mal 
os pacientes serão sancionados e expul-
sos ou recairão sobre eles processos dis-
ciplinares que vão resultar em duras san-
ções previstas na lei.

Distribuídos quatro
milhões de preservativos

CERCA de quatro milhões e seiscentos mil preservativos foram 
distribuídos no primeiro semestre deste ano na província de Ma-
nica, no âmbito das acções de prevenção e resposta ao HIV/ SIDA.

A secretária-executiva do Conselho Provincial de Combate 
à SIDA  (CPCS), Admira Chitsumba, revelou que todos os distri-
tos receberam os meios de prevenção, mas reconheceu que ainda 
constitui grande desafio na província a adesão ao preservativo fe-
minino, pois pouca gente usa.

Lembrou que a taxa de prevalência da doença é de 13,5 por cen-
to, contribuindo para esta cifra o facto de a província ser atraves-
sada pelo corredor da Beira, que movimenta muitos camionistas 
de longo curso, que escalam e pernoitam em diversas vilas, como 
Gondola, Chimoio, Manica, Báruè e Guro, consideradas as mais 
afectadas na província.  

Chitsumba disse que, para reduzir a infecção pelo HIV/SIDA, 
o sector tem vindo a sensibilizar a comunidade estudantil e outros 
grupos-alvo sobre o uso correcto do preservativo masculino, femi-

nino e do gel lubrificante para populações-chave.
“Continuamos a divulgar mensagens do uso correcto do pre-

servativo e suas vantagens às comunidades, principalmente para 
as adolescentes e jovens nas escolas secundárias,  para que adiram 
a estes métodos preventivos”, disse.

Para além da mulher jovem, a secretária executiva do CPCS em 
Manica desafia os homens a não abandonarem o uso de preservati-
vo pela sua importância na prevenção de doenças, gravidezes pre-
coces ou indesejadas no seio dos adolescentes.

Durante o período em referência o CPCS também distribuiu gel 
lubrificante a trabalhadoras de sexo e homens transsexuais, sobre-
tudo na cidade de Chimoio.

Até finais deste ano deverão ser distribuídos mais de nove mi-
lhões de unidades.

Disse que, em colaboração com o sector da Saúde, foram capa-
citados vários activistas que no dia-a-dia têm sensibilizado a po-
pulação nos locais de maior aglomerado populacional.
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“SUICIDARAM a Sara” é das mais recentes obras 
no mercado livresco. Tive a grata honra de assessorar 
a Stela Langa, a autora. É mais do que uma narrativa 
dramática. É uma espécie de campainha sócio-cul-
tural que retine ruidosamente sobre as nossas cons-
ciências. A personagem Sara, que coincidentemente 
nasce em Dezembro, num dia bastante ensolarado, 
com o sol abrasador e escaldante, deslumbra pela 
sua alegria. Bela e inteligente. Referência absoluta 
na escola e também na vila. As primeiras abordagens 
sobre a personagem levam o leitor a seguramente 
produzir, inconscientemente, uma simpatia implíci-
ta. Sem muitos exercícios retóricos concluímos logo 
que Sara é a protagonista, a heroína. 

Contudo, à medida que a leitura nos faz embre-
nhar pelos valores antropológicos, culturais, sociais 
e tradicionais, desenhamos uma Sara enigmática e 
seca. Que de protagonista passa a antagonista, quase 
vilã, ainda que vítima de tentáculos na sua mais pura 
inocência.  

Sara começa a sofrer assédio no meio familiar. 
E aí começa o desmoronar da personagem, sobretu-
do da personalidade. O assédio no meio familiar e o 
olhar para o lado de quem devia pôr cobro a isso. O 
drama transita para contornos mais lamacentos, in-
dignos e socialmente degradáveis: o assédio baixo 
do Senhor Professor, justamente aquele que tem a 
função franciscana de formar, opta por deformar a 
coberto da impunidade e dos discursos sobre a do-
minação masculina sobre as mulheres. 

Ou seja, começamos todos, de forma activa ou 
não, conscientes ou não, a suicidar as Saras deste 

país, que sofrem no recanto da solidão e da impo-
tência e sem quaisquer alicerces que as protejam dos 
terrenos escorregadios que pisam.

A Sara, protagonista mas também antagonista 
deste enredo, resume o sopro surdo, mas suficien-
temente ruidoso, de muitas outras Saras, que sofrem 
agressão física, psicológica, sexual justamente por-
que historicamente inferiorizamos o papel social e 
cultural da mulher. Personificamos uma sociedade 
que histórica e ancestralmente cria uma super-estru-
tura de poder em que a mulher é o lado mais fraco. 
A Lei da Família, a Lei Sobre Violência Doméstica 
Contra a Mulher pressupõem um quadro legal que 
criminaliza as formas de violência e discriminação 
contra as mulheres. 

Este enredo fascinante produzido pela Stella, a 
partir de factos verídicos (perdoem a redundância), 
faz-nos perceber que a materialização desse mesmo 
quadro legal é um desafio, justamente pelo contexto 
de dominância dos valores patriarcais, em que o ho-
mem é considerado superior à mulher, quer dentro 
da família, quer na sociedade em geral. A supersti-
ção, o lobolo, a poligamia de entre outras práticas 
culturais, personificam seguramente as principais 
causas da violência contra as mulheres e raparigas. 

Solução?
O livro da Stella é mais um arremesso contra a 

violência e estigmas contra a mulher. É uma ferra-
menta estratégica e importante para nos redefinirmos 
socialmente. A Sara deve nos levar a mudar de ati-
tudes, comportamentos e mentalidade. Não suicide-
mos mais Saras.

O ENTENDIMENTO de que a cumplicidade entre 
as pessoas é muito evidente quando comungam o 
mesmo sofrimento foi-me provado, pela primeira 
vez, em finais de 1983. Nesse ano, se a memória não 
me falha, tinha sido pela primeira vez que as autori-
dades educativas ordenaram a repetição dos exames 
nacionais das disciplinas exactas da nona classe, an-
tiga. 

Não me posso lembrar agora com exactidão 
quais foram as reais motivações, mas, o certo é que 
eu e o meu amigo de infância, José Cumbe, “Cum-
bito”, em círculos íntimos de amizade, estávamos no 
grupo dos que deviam repetir tais exames. 

O intervalo de dias entre a decisão tomada e 
realização das provas foi tão curto, que exigia uma 
preparação muito regrada da nossa parte. Como fôs-
semos vizinhos muito próximos, decidimos, então, 
planificar o nosso estudo, entremeando-o com outras 
tarefas caseiras que os nossos pais nos obrigavam 
a realizar, entre as quais, varrer o quintal, arrumar 
o interior da casa, acarretar a água, lavar os pratos, 
fazer a limpeza dos candeeiros, enfim, tudo aquilo 
que, quando não se cumprisse, terminava, sempre, 
com um castigo qualquer no seio da família. Assim, 
ajustamos o nosso programa às tarefas acima elen-
cados de modo a que, entre onze e dezasseis horas, 
estudássemos as nossas lições na casa do Cumbito 
que era o sítio mais confortável. 

Ele é de Inharrime, Inhambane, e calhou numa 
altura em que a mãe se encontrava lá, uma vez que 
periodicamente tinha de rever os familiares e moni-
torar a casa de campo. 

Neste caso, Cumbito e o seu irmão Jacob fica-
vam na companhia do pai, que ao longo do dia se en-
contrava a trabalhar na empresa “STEIA”, justamen-
te no local onde se instalou agora uma gasolineira, 
pouco depois da terminal da ROMOS, em direcção à 
cidade, na Avenida do Trabalho. Portanto, tínhamos 
um local óptimo para melhor nos concentrarmos no 
estudo durante aquela semana e meia de preparação. 
Nos primeiros dias desta investida, começamos a 
identificar um problema comum, que começava a 
comprometer os nossos estudos: a fome, porque o 
período dessa preparação viria a calhar com a se-
gunda quinzena do mês de Novembro. Regra geral, 
naquele período, as segundas quinzenas mensais 
eram muito complicadas, porque os artigos da cesta 

básica de abastecimento (arroz, farinha, amendoim, 
óleo, açúcar e sabão) distribuídos nas Lojas do Povo 
e Cooperativas de Consumo não duravam e as famí-
lias tinham de se virar, de qualquer jeito. Foi mergu-
lhados nesse dilema que eu e o meu amigo Cumbito 
procuramos encontrar uma solução.

 Resolvemos subtrair, à revelia dos nossos fa-
miliares, alguns púcaros de arroz cru, uma chávena 
de açúcar, amendoim e algumas tampas de óleo ali-
mentar. Com esses produtos já tínhamos parte da ali-
mentação para os dias de estudo, mas ainda faltava o 
caril. Cada um de nós foi reunir as moedas guarda-
das em pequenos cofres de lata de leite “Cruz Azul”, 
que restavam quando ludibriavamos os cobradores 
dos autocarros articulados da “Hungria”, sempre 
que fôssemos ou voltássemos da escola. Com esse 
dinheiro comprávamos a “tapioca” para o chá assim 
como adquiríamos diariamente variedades de folhas 
de verdura que serviam para o nosso caril, tempera-
do com o amendoim subtraído sorrateiramente. 

Assim cozinhávamos e comíamos na casa do 
Cumbito, à revelia do irmão e do pai. Ao proceder-
mos desta maneira, estávamos cientes do mal que 
cometíamos à favor duma acção nobre que preten-
díamos alcançar. Foi esta refeição que nos fez vencer 
o exame e a nona classe, antes do chamamento da 
Pátria, no ano seguinte, para seguirmos o professo-
rado, eu na antiga Escola de Formação de Profes-
sores, “Felipe Elija Machava” e ele, na Faculdade 
de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. 
Com a formação, eu fui integrado como professor, 
na cidade de Maputo e ele na cidade de Tete, onde se 
encontra a trabalhar até agora. S

ei que ele deve ter atingido a reforma na sua car-
reira profissional e que se radicou definitivamente 
naquela cidade. Não sei se ele ainda se recorda desta 
história que no meio de muitas outras temperaram 
afectiva e emocionalmente a nossa infância. A últi-
ma vez que o vi foi em Dezembro de 2011, quando, 
de passagem, desembarquei em Tete a caminho do 
distrito de Mágoè para onde me desloquei em mis-
são de serviço. Foi um encontro breve, mas muito 
significativo e expressivo para nós os dois. Ao meu 
regresso de Mágoè, ainda fiz questão de o procurar 
na véspera do retorno à cidade de Maputo. Jantamos 
juntos numa casa de pasto e reiteramos as cumpli-
cidades mútuas, comungadas no mesmo sofrimento.

Uma viagem sobre
o suicídio da Sara

Cumbito
JOAQUIM MUCHANESSA NHAMPOCA

O “P” de Pato, Pedro, Pinto, Pombo e Puto não re-
presenta apenas a paz. Ele transformou-se em có-
lera, grito, justiça e desordem. O “P” não escreve a 
palavra guerra, justiça, fome, desigualdade, gover-
nação e nem se quer aparece na expressão “custo 
de vida”. Mas os dois “p”, pneus e pedras, podem 
traduzir tudo o que já disse até aqui.

O pneu com seu formato circular não representa 
a balança da justiça, mas a partir da década de no-
venta passou a ser o símbolo da justiça informal na 
cidade e província de Maputo, tendo mais tarde se 
espalhado por todo país. O pneu foi chamado no re-
crudescimento da criminalidade como um artefacto 
temível na justiça pelas próprias mãos. Usado para 
carbonizar pessoas vivas, culpadas ou não, desde 
que o grito   soasse a união das letras: L-A-D-R-
-Ã-O. Essa junção de letras também unia pessoas 
desesperadas e cansadas de roubo, assassinato, 
violação sexual e do silêncio dos que tinham voz 
e autoridade. O desespero popular se transformava 
no do ladrão (e não ladrão) transformado em carvão 
pela morte do pneu transformado em cinza.

Com o tempo, as sociedades evoluíram, os pro-
blemas também e metamorfosearam-se. E o uso do 
pneu como instrumento de crime e desordem pú-
blica não parou no tempo. Hoje, o pneu ferve o al-
catrão assando as estradas asfaltadas. Hoje, o pneu 
serve de barricada para impedir a livre circulação 
de veículos com e sem motor (incluindo pessoas 
e bens) nas nossas estradas. Este pneu que um dia 
o artesão transformou em vazo, banco, mesa, ave, 
peixe, etc. O sapateiro usou para fazer chinelos e 
os outros transformaram em casquilhos de borracha. 

O outro “P”, dos pés da justiça informal e da 
desordem pública, é mais chato e fácil de usar. Não 
precisa de petróleo, isqueiro ou fósforo para virar 
cinza e tornar os outros e as outras coisas também 
cinza. As pedras, elas por si, não escolhem o seu 
alvo. Vão onde são mandadas e destroem o que 
encontram pelo caminho. Elas podem ferir pessoas 
(até matar), partir vidros, amolgar chaparia, deses-
tabilizar, até mesmo parar tudo à semelhança dos 
pneus. As pedras, usadas como arma, juntaram-se 
aos pneus, no dia em que a França celebrava o seu 
dia nacional e nós, em Moçambique, fazíamos a re-
volução em jeito de manifestação não autorizada e 

sem rosto, repudiando o custo de vida. 
As pedras inocentes que partiram a vidraça do 

autocarro que é nosso e nos transporta as cantamos 
na Pátria Amada: pedra a pedra construindo o novo 
dia. Desta vez, ignoramos o nosso hino quando pe-
dra a pedra destruímos o que construímos com sa-
crifício. 

Os do lado de lá tinham nos seus olhos os no-
vos preços de óleo de cozinha, da batata, cebola, do 
arroz, dos combustíveis, etc. Melhor dito, o peso da 
vida que quiçá, o TSU vai aliviar. Os do lado de cá, 
não o povo, reprimiam as pedras e seus atiradores, 
desobstruíam as estradas e enlouqueciam o povo 
com um tipo de gás que não serve na cozinha. Nós, 
os de lado de cá, poderíamos perguntar aos soció-
logos o significado de anomias sociais e o que elas 
representam. Aliás, os que leram o funcionalismo de 
Émile Durkheim, “Os Mecanismos de Controlo So-
cial e a Perigosidade do Enfraquecimento da Cons-
ciência Colectiva”, sabem que as manifestações de 
14 de Julho devem ser estudadas, interpretadas e 
tomadas medidas proactivas para que o futuro não 
seja de desordem pública com consequências so-
ciais e económicas.

Pneus e pedras: os dois “p”
da justiça informal
e da desordem pública

ANTÓNIO SAÚL

OS cidadãos aguardam com muita expectativa deci-
sões a serem tomadas pelo Governo para minimizar 
o elevado custo de vida. Sabe-se que uma equipa 
multidisciplinar foi criada para estudar mecanismos 
tendentes à materialização desta intenção. Neste 
momento, pelo menos os transportadores estão a re-
ceber compensação referente ao combustível.

De referir que, após a paralisação das activida-
des no passado dia quatro, segunda-feira, por par-
te dos transportadores da Área Metropolitana do 
Grande Maputo, a retoma dos trabalhos foi antece-
dida de uma reunião convocada pelo Executivo para 
resolver o impasse.

E uma das ideias avançadas no encontro, se a 
memória não me trai, é a operacionalização de car-
tões electrónicos, cujos usuários poderão beneficiar 
de algum desconto. E um dos cartões introduzido 
recentemente é o “famba”.

O cartão “famba” foi introduzido nos autocar-
ros de transporte público para melhor controlo das 
receitas e, igualmente, para permitir que os passa-
geiros não viajassem com dinheiro no bolso, pois 
o valor estaria neste dispositivo electrónico. Para o 
efeito, foram instalados alguns postos fixos para os 
interessados obterem mais informações e aderir à 
iniciativa.

Porém, esta ideia não registou avanços. Assim 
afirmo porque sou utente de transporte público e 
em nenhuma ocasião tive o privilégio de ouvir do 
cobrador e motorista falar sobre este dispositivo. 
Igualmente não vi passageiro algum a fazer o seu 
uso.

Do que ouvi de outros passageiros, as poucas 
pessoas que aderiram a iniciativa nem sequer con-
seguiam usar o dispositivo, uma vez que quase 
sempre lhes era informado que estava avariado ou 
inoperacional. Para dizer que, mal começou o pro-
jecto as avarias também foram notórias.

Recordo-me ainda de um episódio de uma pes-
soa próxima que adquiriu o cartão e teve de se so-
correr a um companheiro de viagem para pagar a 
viagem. Pois, tinha a certeza de que trazia dinheiro 
no cartão, porém, não foi possível usá-lo devido à 
avaria.

Trata-se de uma situação que embaraça os pas-
sageiros que, pensando que houve estudos suficien-
tes para a introdução deste dispositivo, julgou que 
viajaria tranquilo, sem o risco de lhe ser retirado 
algum valor pelos larápios.

Esta iniciativa é benéfica, porém parece não 
haver muita flexibilidade para tornar este projecto 
viável. Recordo-me também de algumas vezes ter 
recebido bilhetes aparentemente retirados deste dis-
positivo que recebíamos à medida que pagávamos 

pela viagem.
Fiquei estupefacto com a situação, pois ainda 

não sou usuário deste cartão. Depois de tanto re-
flectir, cheguei à conclusão de que os mesmos eram 
usados para justificar que aquele dispositivo estava 
em funcionamento quando, na verdade, não chega-
ram a responder os anseios das cooperativas ou do 
Governo.

Sendo assim, antes da introdução de qualquer 
dispositivo é necessário sensibilizar um pouco mais 
tanto o motorista e cobrador assim como os passa-
geiros. Pois, costuma haver resistência em tudo que 
é novo. 

Com a introdução destes dispositivos, provavel-
mente muitos postos de trabalho poderão deixar de 
existir. Por exemplo, os angariadores, conhecidos 
por “modjeros” poderão “desaparecer”, uma vez 
que os transportadores podem não ter capacidade fi-
nanceira para os pagar. A não ser que a sua presença 
seja oficialmente reconhecida pelo patronato e, por 
via disso, crie mecanismos de compensá-los.

Mas, se os mentores destas iniciativas não se 
acautelarem destas situações, dificilmente se alcan-
çarão os resultados pretendidos.

É preciso melhor sensibilizar para as mudanças. 
Não vai ser fácil, mas se se pretende trabalhar para 
gerar lucros, há necessidade de aprimorar o funcio-
namento dos dispositivos para minimizar as perdas.

Sobre os cartões electrónicos para passageiros
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CANTO DO INOVADOR

   SAIBA MAIS

A
S jornadas científi-
cas havidas recen-
temente, em Ma-
puto, tornaram o 
Hospital Central de 

Maputo (HCM) num am-
biente marcadamente aca-
démico, para além de terem 
sido um ganho individual 
para os profissionais envol-
vidos.

Segundo a directora 
científica e pedagógica do 
HCM, Cesaltina Lorenzoni, 
falando ao “Notícias” a pro-
pósito do evento que termi-
nou sexta-feira, é em busca 
de soluções para problemas 
locais, com base em inves-
tigação, que os profissionais 
da área da Saúde podem in-
fluenciar os decisores a to-
marem medidas consentâ-
neas à realidade do país.

Um dos aspectos rele-
vantes da presente edição 
sob o lema “Investigar para 
Tratar Melhor” é a aposta 
em parcerias com entida-
des de saúde de outros qua-
drantes do mundo, desde 
que tenham problemas si-
milares aos que acontecem 
em Moçambique.

Deste modo, é possível 
apresentar novas metodo-
logias ou tecnologias idea-
lizadas e adaptadas ao nível 
da pesquisa tendo em con-
ta o contexto e a realidade 
moçambicana.

Para Lorenzoni, tratou-
-se de um evento com mui-
tos resultados positivos, a 
medir pelo número de par-
ticipação, grau de envolvi-
mento dos pesquisadores 
em todas as áreas bem como 
a qualidade dos conteúdos 
apresentados.

No total foram realizadas 
63 sessões, entre mesas-  
redondas, palestras, temas 
livres e encontros com es-
pecialistas. No formato de 
poster foram apresentados 
72 trabalhos cuja temática 
baseou-se na inovação.

Os participantes foram 
maioritariamente médicos 
do HCM com a particulari-
dade de, na presente edição, 
ter havido envolvimento de 
todos os profissionais de 
saúde entre médicos, enfer-
meiros, psicólogos, farma-
cêuticos e administrativos 
predominantemente jovens 
entre os quais residentes e 
especialistas.

Para os organizadores, 
foi uma oportunidade para 
os médicos residentes te-
rem acesso e dinamizar a 
prática nas apresentações e 
comunicações orais, feitas 
com critérios internacio-
nalmente aceites.

Realçou que as comuni-
cações reflectiam propostas 
de melhoria assistencial, 
actualizações de guidlines 
de fluxogramas e programas 
futuros.

Jornadas científicas 
tornam HCM num 
ambiente académico

O hospital de referência dá passos no campo de investigação
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O objectivo deste tipo 
de evento é de as pesqui-
sas operacionais serem ele-
mento que irá mudar toda 
a vivência dos profissionais 
de saúde e melhorar os cui-
dados prestados aos pa-
cientes.

ENTRE OS DESAFIOS 
SURGEM INOVAÇÕES 

Uma das inovações 
apresentadas nas jornadas 
científicas do HCM foi o 
berbequim ortopédico para 
cirurgias, adaptado.

Os mentores da ideia 
afirmam que foi o seu ele-
vado custo de aquisição 
no mercado internacional 
que fez com que os médi-
cos ortopedistas nacionais 
pensassem em alternativas 
locais, inspirados no berbe-
quim usado na carpintaria, 
com algumas adaptações 
para especificidades exigi-
das no bloco operatório or-
topédico.

Um dos oradores e parti-
cipante da odisseia explicou 
que com a transformação 
feita em Moçambique re-
duzem os custos de aquisi-
ção, fora do país, ao mesmo 
tempo que se abre espaço 
para operar maior número 
de doentes num dia.

Pode-se igualmente fa-
zer uma manutenção local 
sem depender de técnicos 
ou representantes estran-
geiros, tal como acontece 
em relação a muitos instru-
mentos  convencionais im-
portados.

Os ganhos com este en-
genho vão não só para os 

Participantes das Sextas Jornadas Científicas do HCM

O berbequim ortopédico para cirurgia

utentes como também para 
os pacientes, que passam a 
ficar menos tempo de espera 
para a cirurgia ortopédica.

O custo de aquisição de 
um berbequim conven-
cional é de dois milhões 
de meticais e por conta 
dos processos de esterili-
zação não é possível fazer 
repetidas cirurgias e muito 

menos uma distribuição à 
altura das necessidades de 
diferentes hospitais, que 
tanto precisam deste ins-
trumento indispensável nas 
operações ortopédicas.

Adaptando o berbequim 
já existente na carpintaria, 
o custo de aquisição torna-
-se  baixo comparativa-
mente ao convencional e os 

mentores concluíram que 
com a adaptação e subs-
tituição dos assessórios se 
poupa ainda mais.

O projecto do berbe-
quim adaptado interna-
mente obedece três fases, 
antes de se liberar o seu uso. 
A primeira foi apresenta-
da em Novembro do ano 
passado, num evento alu-

sivo ao Dia do Ortopedista 
Moçambicano, a segunda é 
a do uso do instrumento a 
título de ensaio e a tercei-
ra será de avaliação que se 
espera vir a acontecer ainda 
este ano.        

No fim do evento foram 
distinguidos os melhores 
trabalhos nas categorias de 
comunicação oral e em for-
ma de posters o que, segun-
do Cesaltina Lorenzoni, não 
significa que os demais não 
tivessem qualidade.

“Todos os trabalhos fo-
ram devidamente elabora-
dos, com uma boa estrutu-
ração e metodologia, mas 
entre eles tínhamos de es-
colher alguns”, disse.

O HCM é um hospital 
quaternário e de referência 
nacional que atende doen-
tes transferidos de outros 
hospitais da cidade e pro-
víncia de Maputo, bem 
como do resto do país. 

Além de prestação de 
serviços de assistência for-
ma médicos, enfermeiros, 
técnicos de saúde, admi-
nistrativos e pessoal de 
apoio e outros quadros de 
saúde de diversos centros 
de formação e universida-
des ao nível nacional, com 
campos de estágio acredi-
tados para certificação dos Os melhores trabalhos foram distinguidos

profissionais de saúde em 
todas as categorias.

Como hospital univer-
sitário, o HCM tem como 
missão estratégica desen-
volver investigação de ex-

celência na pesquisa clíni-
ca e operacional para gerar 
conhecimentos de aplica-
ção prática e assim con-
tribuir para formulação de 
políticas de saúde.

Máquina fornece água potável 
com sistema autónomo

Sobre lesão medular 
e qualidade de vida

COM a convicção de que o acesso à água 
potável não deve ser um luxo e sim um 
direito de todos, uma startup na Tuní-
sia desenvolveu um produto capaz de 
captar água presente no ar e fazer com 
que ela seja segura para o consumo hu-
mano. 

O equipamento, que ganhou o nome 
de Kumulus-1, é capaz de “produzir 20 a 
30 litros de água potável por dia”.

“A tecnologia Kumulus é uma repro-
dução do efeito de orvalho e condensa-
ção de água do ar”, disse Iheb Triki, Pre-
sidente do Conselho de Administração 
da startup. “O ar húmido é aspirado para 
dentro da máquina e passa por um filtro 
de partículas e em seguida por um pro-
cesso de resfriamento que faz com que 
gotículas de água cheguem ao colector”.

“O ar seco é empurrado para fora da 
máquina, enquanto a água colectada é 
filtrada várias vezes para garantir a au-
sência de partículas ou bactérias e mine-
ralizada e armazenada no reservatório de 
água, pronta para ser servida ao consu-
midor”, explica Iheb.

Outra vantagem das máquinas da 
Kumulus-1 é de elas serem autónomas, 
funcionando sem qualquer fornecimen-
to externo de electricidade ou fonte de 
água.

Dessa forma, a máquina pode fun-
cionar em qualquer lugar garantindo o 
acesso à água potável, mesmo em regiões 
afastadas de centros urbanos, onde mui-
tas vezes o acesso do líquido precioso é 
ainda complicado.

Cerca de 1,1 bilião de pessoas não tem 
acesso à água e 2,7 biliões sofrem es-
cassez de água pelo menos um mês por 
ano. Quase um terço de escolas em todo 
o mundo são privadas de água potável, 
enquanto 500 mil crianças menores de 

cinco anos morrem anualmente.
A escassez de água potável é uma das 

maiores ameaças que a humanidade en-
frenta e diz-se que 600 milhões de crian-
ças viverão em áreas de recursos hídricos 
extremamente limitados, até 2040.

Actualmente, a empresa fornece os 
dispositivos para escolas e vilarejos que 
carecem deste recurso. No futuro, com a 
produção em grande escala, será possível 
oferecer a solução para fábricas, escritó-
rios e hotéis como forma de reduzir o uso 
de água engarrafada em plástico.

O formato arredondado foi desenha-
do pelo designer de interiores e produ-
to Zouhair Ben Jannet e o equipamento 
ocupa uma área de cerca de 1m³. Para o 
seu funcionamento basta equipar o Ku-
mulus-1 com painel de energia solar, 
tornando-o totalmente independente.

Firme no propósito de garantir o 
acesso à água potável para todos, a equi-
pa afirma que vai continuar a trabalhar 
de forma a aperfeiçoar a solução já exis-
tente e desenvolver novos produtos que 
façam valer este direito universal.

Uma startup tunisina quer que a água potável seja direito e não luxo

A MEDULA espinhal é um órgão do sistema 
nervoso central localizado ao longo do canal 
vertebral e é responsável pela transmissão de 
informação entre o cérebro e diversas partes 
do corpo e vice-versa. A lesão medular é uma 
interrupção na transmissão do sinal entre o 
corpo e o cérebro que resulta no comprome-
timento da parte sensitiva e motora abaixo do 
nível da lesão.

 A anomalia constitui um dos problemas 
mais devastadores na vida de uma pessoa  de-
vido à importância da medula espinhal, não 
apenas como elemento de ligação entre o cé-
rebro e o resto do corpo, mas também como 
centro nervoso que controla várias funções 
vitais, como movimentos voluntários, função 
miccional (urinar), digestiva, sexual, regula-
ção de temperatura, circulação e respiração. 

Consequentemente, qualquer lesão na 
medula espinhal pode causar sequelas graves 
que afectam a qualidade de vida do indivíduo. 
Existem dois tipos de lesões na medula: a trau-
mática e  não traumática. 

A traumática pode ser causada por aci-
dentes de viação, ferimentos por arma de 
fogo, mergulho em águas pouco profundas 
ou quedas, violência e acidentes laborais. As 
causas não traumáticas podem ser por tumo-
res, infecções (no nosso meio há que destacar 
a tuberculose vertebral), alterações vascula-
res, malformação e processos degenerativos 
ou compressivos na coluna vertebral. O trau-
ma representa a causa mais frequente de aco-
metimento da medula espinhal na população 
adulta.

SINAIS E SINTOMAS 

Os sintomas da lesão medular variam con-
forme a área em que ocorre a lesão. A intensi-
dade dos sintomas depende da gravidade da 
lesão, ou seja, se a medula estiver completa-
mente seccionada ou parcialmente (lesão me-
dular completa ou incompleta), o indivíduo 
pode ter, dependendo do local da lesão, os se-
guintes sinais:

Perda do controlo normal do intestino e 
da bexiga, dormência/ Parestesia, dificuldade 
respiratória, dificuldade em se alimentar, alte-
rações sensoriais, dor, ausência de movimen-
tos voluntários (plegia) ou diminuição da força 
muscular (paralisia) que pode ser nos quatro 
membros, nos membros inferiores ou na me-
tade do corpo direito ou esquerdo.

O impacto geral da lesão medular no indi-
víduo, e também na sociedade em geral, de-

pende de uma gama de factores, incluindo a 
idade em que a lesão ocorre (seja cedo ou tarde 
na vida produtiva de uma pessoa), a extensão 
da lesão, disponibilidade e tempo de recursos e 
serviços, ambiente em que a pessoa vive: físi-
co, social e económico.

Uma lesão medular é uma emergência mé-
dica que requer tratamento imediato para re-
duzir os efeitos a longo prazo. O tempo que se 
leva para iniciar o tratamento após a lesão ter 
ocorrido é um factor fundamental que afecta 
directamente no resultado e na eficácia do tra-
tamento.

Após a lesão medular, seja ela de causa 
traumática ou não traumática, deve-se reali-
zar uma avaliação médica completa de modo a 
detectar todas as funções afectadas e os poten-
ciais remanescentes do paciente. 

Desta forma, é possível programar uma 
reabilitação personalizada, visando a recu-
peração com o mínimo de sequelas possíveis, 
tendo em conta a reintegração do indivíduo na 
família e na sociedade.

O tratamento envolve uma equipa mul-
tidisciplinar de diversas especialidades a des-
tacar: neurologia, neurocirurgia, reabilitação 
(Medicina Física e de Reabilitação), fisiotera-
pia, terapia ocupacional, logofoniatria, terapia 
da fala, ortoprotesia, psicologia, assistência 
social, entre outras.

A reabilitação é a parte importante da recu-
peração após lesão medular, visando melhoria 
da função e independência como um processo 
activo em que a pessoa trabalha em conjunto 
com sua família e equipa de saúde para atingir 
os objetivos. 

Os programas de reabilitação envolvem 
muitas actividades diferentes, como resolução 
de problemas médicos, desenvolvimento de 
mobilidade e habilidades de vida independen-
tes, adaptação às lesões e planificação de retor-
no à comunidade.

PRIMEIROS SOCORROS

O principal objectivo dos primeiros socor-
ros é manter a pessoa imóvel e segura de modo 
a evitar que o quadro clínico se agrave.

Recomenda-se procurar manter a cabeça e 
o pescoço da pessoa na posição na qual ela foi 
encontrada, não tentar reposicionar o pesco-
ço e permitir que seja flectido ou virado, pois 
qualquer movimento pode piorar a lesão e le-
var a complicações mais graves que poderiam 
ter sido evitadas e procurar imediatamente 
uma unidade sanitária mais próxima. 

Fonte:MISAU

Fonte: ciclovivo.com.br
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Se você pode sonhar, você pode fazer.” 

– Walt Disney (1901- 1966) foi um produtor 

cinematográfico, americano.

QUARTO MINGUANTE - Será amanhã, às 16.18 horas

00.20- FLASH CULTURAL
01.10- É DESPORTO
02.10- SOLIDARIEDADE MOÇAM-

BIQUE
03.05- 100 BARREIRAS
04.30- ENERGIA PARA TODOS
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
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 JOR-

NAL
23.15- INSS
23.30- ÚLTIMO JORNAL

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 8.18 horas e às 
21.01, com 2.80 e 2.90 metros, re-
spectivamente

BAIXA-MAR - Às 20.27 horas e às 
14.35, com 1.12 e 1.10 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

26/19

VILANKULO

25/16

TETE

29/19

QUELIMANE

28/20

NAMPULA

26/16

PEMBA

26/21
LICHINGA

22/9

BEIRA

25/19

XAI-XAI

28/18

CHIMOIO

23/15

MAPUTO

27/19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL 

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA 
A SAÚDE COM ALICE - 
“HIT”   

06.00  BOM DIA MOÇAM-
BIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “CARNA-
VAL INFANTIL ESCOLAR 
2022”  
REPETIÇÃO/ZAMBÉZIA

08.30  PONTOS DE MEMÓRIA: 
CENTRO ARQUEOLÓGI-
CO DE CHIBUENE  
REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS  

09.05  INSPIRAÇÕES: EM CON-
VERSA COM SOL DE 
CARVALHO/CINEASTA  
REPETIÇÃO

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1.ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2.ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  GRANDE DEBATE  
REPETIÇÃO 

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO  
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 ALICE - 
“HIT”   

18.00  PRIMEIRA PÁGINA  
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21.00  JANELA ECONÓMICA  
GRAVADO

22.00  FILME NACIONAL: 
TCHUMA TCHATO 

23.00  A HORA DO CTP - IN-
HAMBANE: “INHAM-
BANE EM DIÁLOGO”  
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02.00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA 
MALTA  
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

05.00  JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL 

A 
TRADUTORA e 
editora moçambi-
cana Sandra Tame-
le faz parte de um 
grupo de  21 tradu-

tores que integram a anto-
logia “Violent Phenomena: 
21 Essays on Translation”, 
editada em Londres, Ingla-
terra.

A obra é pela editora 
Tilted Axis Press, na qual 
tradutores de todo o mun-
do se juntam num livro 
para reflectir sobre as di-
versas formas de separar a 
tradução literária das suas 
raízes na violência impe-
rial.

O artigo da tradutora 
Sandra Tamele, intitulado 
“Desassimilar: Decoloni-
zing a Granddaughter of 
Assimilados” (Desassimi-
lar: Descolonizar a Neta de 
Assimilados) conta com 20 
páginas e parte do princí-
pio defendido por Frantz 
Fanon, em 1961, segundo 
o qual “a descolonização é 
sempre um fenómeno vio-
lento”, o que significa que 

UM desenho atribuído ao 
pintor Pablo Picasso (1881 
- 1973), no valor de 450 mil 
euros (29.375.810,68 meti-
cais), foi apreendido no ae-
roporto de Ibiza, Espanha, 
na mala de um viajante sus-
peito de contrabando, anun-
ciou recentemente a alfân-
dega espanhola.

A obra, intitulada “Três 
Personagens”, de 1966, foi 
descoberta a 5 de Julho na 
posse de um viajante da Suí-
ça, que tentou introduzi-lo 
em Espanha sem o declarar.

Perante as questões dos 
funcionários das alfândegas, 
que tinham sido avisados pe-
los colegas suíços para a pre-
sença de uma obra transpor-
tada em condições suspeitas, 
o viajante garantiu que o de-
senho era uma cópia simples 
e apresentou uma factura de 

1500 francos suíços (cerca de 
99 mil meticais).

No entanto, no fundo da 
mala, os funcionários das 
alfândegas descobriram um 
segundo documento, de 450 
mil francos (mais de 29 mi-
lhões de meticais), de uma 
galeria de arte em Zurique, 
com referência ao desenho 
“Três personagens”, de Pa-
blo Picasso.

De acordo com uma pe-
rícia preliminar realizada por 
especialistas do património, 
trata-se de uma obra origi-
nal do pintor espanhol e “o 
preço facturado pela galeria 
está em linha com o preço de 
mercado”.

Este primeiro relatório 
terá de ser confirmado atra-
vés de uma perícia exausti-
va, com recurso a técnicas 
avançadas, adiantou a mes-

ma fonte, especificando que 
abriram uma investigação 
por actos de contrabando, 
porque o trabalho ultrapassa 
o valor estipulado por lei, de 
150 mil euros (9.791.936,89 
meticais) e porque perante a 
manifestação de dúvidas so-
bre se o passageiro tinha algo 
a declarar, este negou.

A introdução legal da 
obra em Espanha teria im-
plicado o pagamento de di-
reitos aduaneiros e IVA na 
importação, para além da 
declaração administrativa a 
que a mercadoria estava su-
jeita, explicou em comuni-
cado o Ministério das Finan-
ças espanhol.

A obra de arte está à guar-
da do Tribunal de Instrução 4 
de Ibiza, encarregado da in-
vestigação dos factos. (lusa.
pt)

EM ANTOLOGIA EDITADA EM LONDRES

Sandra Tamele discute 
descolonização violenta

a violência do colonialismo 
só pode ser contrariada na 
mesma moeda.

No artigo, a tradutora 
reflecte os problemas de 
raça, colonialismo, línguas 
maternas, entre outros as-
pectos, a partir da sua his-
tória e vida profissional. 

“Venho de uma família 
de assimilados e ao mesmo 
tempo o meu pai pertenceu 
a uma geração particular 
na história de Moçambi-
que, 8 de Março. A minha 
preocupação é compreen-
der como é que estes ele-
mentos tiveram influência 
no meu percurso, desde 
o facto de a minha família 
ter sido constituída por um 
pai machangana (idioma 
do sul do país) e uma mãe 
kimwane (de Cabo Delga-
do) e nós os filhos termos 
sidos educados em língua 
portuguesa”. 

Neste sentido, a tradu-
tora reflecte sobre como 
é que estes diversos ele-
mentos contribuíram na 
formação do seu carácter e 

vida profissional. “Abordo 
como é que esta ânsia por 
uma língua materna mo-
çambicana abriu espaço 
para que continuasse esta 
assimilação, aprendendo 
línguas europeias, portan-
to, colonizadoras”. 

O texto da tradutora 
mostra, em última instân-
cia, o desassimilar e des-
colonizar, processos pelos 
quais um tradutor passa vi-
sando corrigir a desvalori-
zação das línguas africanas 
perante às europeias. 

“O colonialismo deixou-
-nos com isto, valorizamos 
as pessoas com a pele mais 
clara e isto está patente no 
meu trabalho . Abordo tam-
bém a forma como o “mu-
lato” é visto na nossa socie-
dade e como é que isto está 
presente na nossa literatura. 
O elitismo que existe, temos 
uma cultura que permite 
que associemos o raciocínio 
crítico e intelectual a pes-
soas de pele mais clara em 
detrimento de pessoas de 
pele mais escura”.

Autores reúnem lendas urbanas moçambicanas
“LENDAS Urbanas e Con-
tos de Morrer de Medo” é 
o título de uma antologia 
de contos chancelada pela 
Gala-Gala Edições visan-
do homenagear o imagi-
nário popular moderno 

moçambicano.
Com o efeito, a edito-

ra terá inscrições abertas 
entre 25 de Julho e 25 de 
Setembro, para escritos 
inéditos de terror (sobre-
natural ou não, psicoló-

gico, suspense e outros 
subgéneros), que tenham 
Moçambique como cená-
rio.

O livro será constituí-
do por 13 contos baseados 
em mitos rurais de Mo-

çambique, de escritores 
moçambicanos maiores 
de 18 anos a residirem no 
país e sem obra publicada.

De acordo com a Ga-
la-Gala, serão escolhidos 
13 contos, pelos escritores 

Lucílio Manjate e Pedro 
Pereira Lopes, os cura-
dores da iniciativas, em 
referência a um número 
considerado amaldiçoado 
pela crença popular.

A iniciativa conta com 

o apoio da Casa do Profes-
sor, plataforma “Mbenga 
– Artes e Reflexões”, do 
“Diário de uma Qawwi”, 
do sarau Palavras são Pa-
lavras e do Clube de Lei-
tura.

EM MAPUTO

Músico Fayazer explora 
raízes da Ilha Reunião

FAYAZER, um músico da Ilha Reunião, 
cujos trabalhos inspiram-se nas suas raí-
zes e história do seu povo, tem dois con-
certo marcado para este fim-de-semana 
em Maputo.

O artista, que desde cedo apaixonou-
-se por valores culturais que reflectem a 
africanidade, trará uma “perfomance” na 
qual explora o reggae de salão de dança e 
os sistemas de som até refinar a sua pró-
pria vibração. 

Evocará através da música o seu pas-
sado e de vários africanos, necessaria-
mente ligados aos relatos sobre a escra-
vidão, como se percebe no seu último 
álbum “Empire Maron”, lançado em 2021 
e que é o culminar de anos de pesquisa e 

criação. 
O músico actuará na Incubadora de 

Negócios Culturais e Criativos (X-HUB), 
na sexta-feira, e no Museu Mafalala, no 
sábado.

Os concertos são realizados pela 
X-Hub no âmbito de uma parceria com 
a OTHAMA e o Mercado de Música do 
Oceano Índico, visando a dinamização de 
espectáculos musicais e criar intercâm-
bio artístico-musical entre Moçambique 
e Ilha Reunião.

Num passado recente, o músico mo-
çambicano Rajha Ali participou da maior 
montra musical da Ilha Reunião e desta 
vez Fayazer retribui com estes dois con-
certos.  

ESPANHA

Autoridades apreendem 
desenho valioso de Picasso



NECROLOGIA

SUSANA INÁCIO 
AUGUSTO GIL

FALECEU
Inácio Augusto Gil, Anchieta Maposse 
Gil e irmã Iveth Inácio Gil comunicam 
com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico de SUSANA 
INÁCIO AUGUSTO GIL, ocorrido no 
dia 17/7/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 20/7/2022, no Cemitério de Michafutene, às 10.00 
horas, antecedido de velório, às 9.00 horas.

6472
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ANGÉLICA PAÚNDE

FALECEU
O Conselho de Administração do Banco de Moçambique 
e todos os trabalhadores comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento da Srª ANGÉLICA PAÚNDE, 
mãe do Sr. José Fernando Machuanganhe, trabalhador deste 
banco, ocorrido no dia 18/7/2022, cujas cerimónias fúnebres 
se realizaram ontem, terça-feira, dia 19/7/2022, pelas 14.30 horas, no cemitério 
familiar, sito no Bairro Chemane, na cidade de Inhambane. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.         29

ESTÊVÃO MARCOS 
MAHUMANE

FALECEU
Seus filhos Hélder, Júnior e Gerson, nora Hercília, ne-
tos Edna, Ayllan e Taynara comunicam o falecimento 
do seu pai ESTÊVÃO MARCOS MAHUMANE, ocorrido 
no dia 17/7/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 20/7/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 
horas. Paz à sua alma.        6393

PAULO UILIAMO
FALECEU

A Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, Veneran-
dos Juízes-Conselheiros, Secretária-Geral e funcionários em 
geral comunicam o falecimento do Sr. PAULO UILIAMO, pai de 
Sua Excelência Dr. Alberto Paulo, Vice-Procurador-Geral da 
República, ocorrido no dia 18/7/2022, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 20/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido 
de velório, na Igreja Metodista Livre, Paróquia do Benfica, pelas 8.30 horas. À 
família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6395

EUGÉNIO MACAVE
(1º ANO DE ETERNA SAUDADE)

“Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”
Naquele dia não houve tempo nem condições de lhe dizer um último 
adeus, agora, um ano depois, nos despedimos com eterna saudade 
e mais serenidade. Sua esposa Paula Muianga Macave, filhos Lezli 
Macave, Eugénio Júnior, Archer Macave e Dionísio Macave, genro 
Ayrton Menete, nora Marta, netos Kensany, Tsumy, Larson (em me-
mória) e demais familiares recordam com imensa saudade a passagem do 1º ano do 
desaparecimento físico do seu ente querido EUGÉNIO MACAVE, ocorrido no dia 20/7/2021. 
Foi difícil passar este ano sem a tua presença física. Estarás para sempre nos nossos 
pensamentos e corações.        6443

PAULO UILIAMO

(VOVÔ TSAMBO)

FALECEU                                                                                                       

Sua esposa Alice Novele, filhos 
Alberto, Ema, Ivone, Inocência, 
Moisés, Ana, Daniel, Alcídio e Yolanda comuni-
cam o falecimento do seu ente querido PAULO 
UILIAMO, ocorrido no dia 18/7/2022, no HCM, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 20/7/2022, no 
Cemitério de Michafutene, às 11.00 horas, an-
tecedido de velório na Igreja Metodista Livre, 
Paróquia do Benfica, pelas 8.30 horas. Paz à 
sua alma. 

6468

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 
hoje, 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. 

6468

ESTÊVÃO MARCOS 

MAHUMANE

FALECEU

O Comandante Nacional, Coman-
dante Nacional Adjunto, membros 
do Conselho do Comando Nacional 
e funcionários do Comando Nacional do SENSAP 
comunicam com profundo pesar o falecimento do Sr. 
ESTÊVÃO MARCOS MAHUMANE, Inspector Superior 
de Bombeiros, efectivo do Comando do Serviço de 
Salvação Pública da Cidade de Maputo, ocorrido no dia 
17/7/2022, na cidade de Maputo, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 20/7/2022. À família enlutada, 
o Serviço Nacional de Salvação Pública apresenta as 
mais sentidas condolências.        6380

MÁRIO ANTÓNIO 

DIMANDE

(25º ANO DE ETERNA SAUDADE)

Papá, já se passam 25 anos 
do seu prematuro desapa-
recimento físico, mas mes-
mo assim sentimos no nosso quotidiano o 
impacto da sua breve passagem pelo mun-
do. Hoje, além da dor nostálgica desta data, 
recordamos e orgulhosamente celebramos 
a sua vida, o seu legado, a sua saudosa 
presença, com a mais elevada estima. Sua 
esposa Nora Maculube, filhos Ana, Catarina, 
Emídio, Paulo, Ola´Oni, Emanuel, Deborah 
e Samantha, netos Mário, Norma, Alberto, 
Carniela, Nora, Judah, Ariel, Remiel e demais 
familiares relembram a sua memória com 
eternas saudades e gratidão pela indelével 
obra que foi a sua vida. Paz à sua alma junto 
do Senhor.          6354

DELFINA JALANE

(KATAZA)
(50 ANOS DE ETERNA SAUDADE: 20/7/1972 - 

20/7/2022)

Nós, teus filhos David Simango, Alberto Siman-
go Júnior, Lucinda, Amélia, Flora, Paíto, Tevito, 
Zick, Delfina e Betinho, noras, genros, netos e 
bisnetos, com os demais familiares e amigos co-
memoramos o jubileu da tua eterna partida para 
junto do Pai celestial. No dia 23/7/2022, teremos 
uma reunião de oração e celebração em tua me-
mória, precedida de deposição de flores no teu 
túmulo, pelas 9.30 horas, no cemitério familiar, 
em Changanine. Mãe, receba a nossa profunda 
gratidão pelo carinho, amor, por tudo quanto fi-
zeste e nos ensinaste. Vives para sempre, mamã 
Delfina, nos nossos corações, fortificados pela 
maravilhosa lágrima e saudade que jamais se 
apaga! Descanse em paz, mamã!

6457

FRANCISCO 
XAVIER MOIANE

(Buchão)

FALECEU 

Seus filhos Jéssica, Marlon 
e Christian, irmãs Gaela, Linda, Elsa, Ire-
ne e Amélia, cunhados Agostinho, Hélio, 
Rogério e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o fale-
cimento do seu ente querido FRANCISCO 
XAVIER MOIANE (Buchão), ocorrido no dia 
18/7/2022, no HCM, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza em data e local a anunciar 
oportunamente. Paz à sua alma.

6399

   PUBLICIDADE

ENOSSE 
MAZIVILA
FALECEU

O Conselho de Adminis-
tração da Electricidade de 
Moçambique, E.P., Comité da 
Empresa e trabalhadores em geral comuni-
cam com profunda mágoa e consternação 
o falecimento do Sr. ENOSSE MAZIVILA, 
trabalhador reformado, ocorrido no dia 
17/7/2022, cujo funeral se realizou no dia 
19/7/2022, pelas 14.00 horas, em Manzir, no 
cemitério familiar. À família enlutada apre-
sentam as mais sentidas condolências. Paz 
à sua alma.          6398

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO



PUBLICIDADE 41Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

VENDE-SE VENDE-SE

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 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

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; apar-
tamento tipo 3, com suite, garagem 
para 2 viaturas, num prédio pequeno, 
no Bairro da Sommerschield por 12 000 
000,00MT. Contacto: 84/82-8121492.

6416

VIVENDA tipo 8, com anexo tipo 2, 
na Sommerschield, próximo ao Indy 
Village, vende-se por 50 000 000,00MT. 
Contacto: 84-8163981 ou 87-8163981.

6440

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

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

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:                            
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

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

FLAT tipo 3, moderna, com 3wc, eleva-
dor e parqueamento, num 8º andar, no 
Alto Maé, vende-se por 5 500 000,00MT; 
tipo 2, espaçosa, num 1º andar, no 
Alto Maé por 4 500 000,00MT; tipo 3, 
num 3º andar, B. Central por 4 700 
000,00MT; tabacaria no B. Polana por 2 
400 000,00MT; tipo 0, num 2º andar, no 
Alto Maé por 1 600 000,00MT. Contacto: 
84-7234033 ou 82-4433330, Nuvunga.

6448

CASA tipo 2, na Avenida da Malhan-
galene, ao pé do Hospital Shifaa, no 
Bairro da Maxaquene, vende-se por 3 
500 000,00MT. Contacto: 84-4312550 
ou 86-4312550.

6447

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

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

FLAT tipo 2, no B. Central, Rua Timor 
Leste, num 3º andar, vende-se por 3 
450 000,00MT; terreno de 30x30m, no 
Bairro Belo Horizonte, Rua Xindnankila, 
a 90 m da estrada, trespassa-se por 1 
390 000,00MT; propriedade de 67x30m, 
no Belo Horizonte, próximo da estrada 
por 1 980 000,00MT. Contacto: 84/86-
4173030.

6476

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MOÇAMBIQUE, I.P. 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Laboratório de Engenharia de Moçambique, I.P. convida todas empresas nacionais, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas 

para os concursos constantes do quadro abaixo:

Nº. do Concurso Objecto do Concurso

Data e hora 
Prazo de 

Validade das 
propostas

Garantia 
ProvisóriaEntrega de 

propostas
Abertura de 

propostas

Local de Entrega 
e Abertura de 

propostas

N047A002241/
CL/0009/2022

Empreitada para Reabilitação das 
Instalações do LEM,IP, Delegação Provincial 
de Nampula (Namialo)

9/8/2022
9.00 horas

9/8/2022
9.15 horas

Serviços Provinciais 
de Infra-estruturas 

de Nampula, Av.25 de 
Setembro, Nº80,R/C

120 dias N/A

N047A002241/
CL/0010/2022

Fornecimento de Reagentes Químicos e 
Consumíveis de Laboratório 

3/8/2022
9.00 horas

9/8/2022
9.15 horas

Laboratório de 
Engenharia de 

Moçambique, I.P, Av. de 
Moçambique, Km 1.5, nº 

1081 R/C

120 dias N/A

N047A002241/
CL/0011/2022

Fornecimento de Serviços de Transporte 
de Carga Aérea com Destino Nacional e 
Internacional

3/8/2022
10.00 horas

9/8/2022
10.15 horas 120 dias N/A

2 Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos na Tesouraria do Laboratório de Engenharia de Moçambique, 

I.P, localizado na Av. de Moçambique, Km 1.5, nº 1081 R/C, pela importância não rembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), que deve ser depositado na conta: 0016111000674 

– Banco ABSA.

3 Para o concurso N047A002241/CL/0009/2022, os Documentos do Concurso poderão ser adquiridos em formato electrónico nos Serviços Provinciais de Infra-estruturas de 

Nampula,  Av.25 de Setembro, Nº80, R/C.

4 Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 20 de Julho de 2022
A Autoridade Competente

6392

GEMINADA tipo 3, num R/C, zona do 
Ponto Final, arrenda-se por 35 000,00; 
flat tipo 2, num R/C, no B. Central por 
30 000,00; flat tipo 3, num 1º andar, B. 
Central por 35 000,00; flat tipo 1, num 
2º andar, na baixa por 16 000,00; flat 
tipo 2, num 6º andar, no B. Central por 
25 000,00. Contacto: 84-3966886 ou 
82-5754440.

6461

VIVENDA tipo 3, na Matola “C”, EN4, 
atrás da Igreja Universal, Rua Parti-
do Frelimo, perto dos condomínios, 
estrada pavimentada, num espaço 
de 50x150, vende-se por 10 500 000, 
negociáveis e sem intermediários. 
Contacto: 84-2751702 ou 86-4751702; 
flat, na Machava-sede, arrenda-se por 
14 000,00MT.

6312

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Playstore ou Appstore e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!
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A QUENIANA Faith Kipyegon 
venceu, na madrugada de on-
tem, a prova dos 1.500 metros 
nos Campeonatos do Mundo de 
Atletismo, confirmando o seu 
favoritismo, ainda que com al-
guma dificuldade.

Kipyegon, era à partida 
apontada como grandíssima 
favorita, mas o que provavel-
mente não estaria à espera era 
de um ritmo tão alto de Gudaf 
Tsegay, que rapidamente con-
seguiu partir o grupo, primeiro 
em quatro elementos e depois 
em apenas três. Sobreviveram 
Kipyegon, Tsegay e Laura Muir 
e acabou por ser a primeira a le-
var o ouro, mercê de um sprint 
final cheio de poderio. Fechou 
com 3:52.96 minutos, ao passo 
que Tsegay teve de se contentar 
com a prata (3:54.52). Já Laura 
Muir, prata em Tóquio-2020, 
conseguiu a melhor marca da 
época com 3:55.28, naquela que 
foi a sua primeira medalha em 
“Mundiais”.

ROJAS CONFIRMA
FAVORITISMO
A venezuelana Yulimara Ro-

jas não deu chances a concor-
rência no triplo salto, enquanto 
no salto em altura, o qatari Mu-
taz Essa Barshim voltou a ser o 
que voou mais alto, 

Barshim, medalha de ouro 
em Tóquio-2020 e bicampeão 
em título (ganhou em Lon-
dres-2017 e Doha-2019) fez um 
concurso praticamente perfeito, 
passando sempre à primeira de 
cada vez que a fasquia era eleva-

PAULO Dybala é o mais novo reforço da Roma, tendo assinado con-
trato até 2025.

O avançado argentino finda assim a ligação à Juventus e já inte-
grou o estágio dos romanos no Algarve.

A Gazzetta Dello Sport contou segunda-feira que o “chama-
mento” de Mourinho foi decisivo para que Dybala aceitasse o pro-
jecto giallorossi, mas também o contrato proposto por Tiago Pinto 
terá sido bastante atractivo para o avançado.

O jornal italiano adianta que a cláusula de rescisão contratual de 
Dybala será de 20 milhões de euros, valor baixo face à qualidade do 
jogador e que poderá servir para “facilmente” dar o salto para um 
clube de topo do futebol europeu.

Ao contrário do que se escreveu inicialmente, Paulo Dybala não 
irá utilizar a camisola 10 mas sim a 21, que foi oferecida por Nemanja 
Matic. Já o sérvio irá envergar o número 8.

O SHAKHTAR Donetsk recorreu ao Tri-
bunal Arbitral do Desporto (TAD) para 
pedir uma indemnização à FIFA, no va-
lor de 50 milhões de euros, por ganhos 
de transferência perdidos face à permis-
são dos jogadores estrangeiros em sus-
penderem unilateralmente os respecti-
vos contratos, dada a guerra na Ucrânia. 
O The Athletic teve acesso exclusivo aos do-
cumentos que o clube ucraniano — 13 vezes 
campeão desde 1992, na era independência 
pós-soviética desde 1992 — apresentou a 
Matthieu Reeb, director-geral do CAS, na 
Suíça, a justificarem que perderam a possibi-
lidade de transferir quatro jogadores estran-
geiros, pelo valor total de 50 milhões de euros. 
Recorde-se que a FIFA anunciou, a 21 de 
Junho, que jogadores e treinadores es-
trangeiros estavam autorizados a suspen-

der os contratos de trabalho com clubes 
ucranianos até 30 de Junho de 2023, na 
sequência da invasão da Rússia à Ucrânia. 
No caso do Shakhtar, o clube tinha 14 es-
trangeiros no plantel e, no dia seguinte, ao 
anúncio da FIFA, numa carta endereçada 
ao presidente Gianni Infantino, o CEO do 
emblema ucraniano, Sergei Palkin, já havia 
dado conta da situação: “Por causa da deci-
são da FIFA, o Shakhtar perdeu a hipótese de 
transferir quatro jogadores estrangeiros pelo 
valor total de cerca de 50 milhões euros”.

“Todos acreditam que somos uma famí-
lia do futebol, mas esta decisão acabou por 
riscar esse slogan. Não somos uma família do 
futebol porque ninguém se importa com os 
clubes ucranianos. É uma pena, mas a FIFA 
não se importa connosco”, acrescentou 
Palkin, em declarações ao The Athletic.

OS Estados Unidos da 
América (EUA) conquis-
taram na madrugada de 
ontem, em Monterrey, 
no México, a Taça CON-
CACAF (Confederação de 
Futebol da América do 
Norte, Central e Caraíbas)  
ao vencerem o Canadá 
por 1-0.

O golo, de grande pe-
nalidade, foi apontado 
por Alex Morgan, já aos 
78 minutos, naquele que 

foi o seu 118.º tento pela 
selecção.

As norte-americanas 
conquistaram pela nona 
vez a prova, a terceira 
consecutiva, enquanto o 
Canadá tem duas taças.

Além do apuramen-
to das norte-americanas 
para Paris-2024, a com-
petição, de oito selec-
ções, qualificou ainda as 
quatro semi-finalistas 
– Estados Unidos, Cana-

dá, Jamaica e Costa Rica – 
para o “Mundial”-2023, a 
disputar na Nova Zelân-
dia e Austrália.

O Canadá, que é cam-
peão olímpico em título, 
e a Jamaica, segundo e 
terceiro classificados na 
Taça CONCACAF, respec-
tivamente, ainda vão dis-
putar no próximo ano um 
“play-off” de apuramen-
to para os Jogos Olímpi-
cos de Paris-2024.

O SENEGAL e os Camarões são os 
representantes de África no play-off 
intercontinental que atribuirá as últi-
mas duas vagas para o Campeonato do 
Mundo da FIFA de futebol feminino, 
a ser co-organizado pela Austrália e 
Nova Zelândia, em 2023.

As senegalesas e camaronesas 
afastaram, respectivamente, a Tunísia 
e Botswana, por desempate através 
de penaltes por 4-2 e 1-0, respecti-

vamente, em jogos das eliminatórias 
que envolveram os quatro derrotados 
dos quartos-de-final do CAN-2022, 
disputados na noite de domingo, no 
Marrocos.

Assim, as duas selecções africanas 
vão se juntar a outras oito das diferen-
tes confederações e totalizar 10 que 
disputarão um play-off do qual apenas 
duas devem apurar-se ao “Mundial” 
de 2023.

Na primeiro jogo, o Senegal teve 
que ir ao desempate através da marca 
de grandes penalidades para vencer a 
Tunísia, por 4-2, depois do 0-0 no fi-
nal do tempo regulamentar.

Na outra partida, os Camarões so-
freram, mas acabaram por confirmar o 
favoritismo e vencer o Botswana pela 
diferença mínima (1-0), continuando 
na luta pela presença no “Mundial”.

Refira-se que nos quartos-de-fi-

nal o Senegal foi afastado pela Zâm-
bia, igualmente por 4-2 marcação de 
penaltes, depois do 1-1 no final dos 90 
minutos e do prolongamento. Por sua 
vez, a Tunísia foi eliminada pela África 
do Sul (0-1).

Por enquanto, o continente afri-
cano será representado pelas quatro 
equipas que conseguiram chegar às 
meias-finais, nomeadamente Marro-
cos, África do Sul, Nigéria e Zâmbia.

A 
ANFITRIÃ Marrocos e a 
África do Sul vão jogar 
a final da 14.ª edição do 
CAN-2022 em futebol 
feminino, depois de 

terem derrotado terça-feira a 
favorita Nigéria e a Zâmbia, no 
desempate através da marca 
de grandes penalidades, por 
5-4 (depois de 1-1 no final 
do tempo regulamentar 
e prolongamento) e 1-0, 
respectivamente.

Marrocos vai jogar a sua 
primeira final, enquanto a 
África do Sul disputará o quin-
to jogo mais importante do fu-
tebol feminino do continente e 
continua à procura, tal como a 
sua adversária, do primeiro tí-
tulo africano.

No jogo entre marroqui-
nas e nigerianas, a heroína da 
noite foi a guarda-redes Kha-
dujah Er-Rmichi, ao defender 
o penalte da nigeriana Ifeoma 
Onumonu.

Até se chegar às decisões 
pelos penaltes, a Nigéria pode 
reclamar de uma arbitragem 
que expulsou duas jogadoras 
suas, com Halimatu Ayinde e 
Ajibade a irem tomar banho 
cedo, aos 48 e 70 minutos, res-
pectivamente.

Por meio de um auto-golo 
marcado Yasmin Katie Mrabet, 
as Super Falcons adiantaram-
-se no marcador aos 62 minu-
tos, mas o Marrocos empatou 
oito minutos depois, quando 
a estrela do FAR Rabat Sanaa 
Mssoudy aproveitou uma fa-
lha defensiva da guarda-redes 

CAN DE FUTEBOL FEMININO

Marrocos e RAS
em final inédita

Em final inédita, Marrocos e África do Sul farão nascer um novo campeão africano

Senegal e Camarões apurados para play-off

“MUNDIAIS” DE ATLETISMO 

Queniana Kipyegon
campeã nos 1500 metros

da. Aos 2,35 metros já apenas 
restavam quatro adversários e 
dali em diante ninguém mais 
passou além do qatari, que con-
seguiu chegar aos 2,37. Ainda 
fez a fasquia subir aos 2,42, mas 
falhou a primeira tentativa e não 
tentou uma segunda.

E se no ouro não houve sur-
presa, nos outros lugares sim. 
Em especial pela prata, que foi 
para o sul-coreano Sanghyeok 
Woo, com 2,35 metros que ig-

ualaram o seu recorde nacion-
al de Tóquio-2020. A fechar o 
pódio ficou o ucraniano Andriy 
Protsenko, com 2,33 metros, 
o mesmo que foi conseguido 
pela desilusão do dia, o italiano 
Gianmarco Tamberi, ouro de 
Tóquio-2020 juntamente com 
Barshim, que não foi além da 
quarta posição. O italiano, de 
28 anos, continua assim sem 
qualquer título ou medalha nos 
“Mundiais” ao ar livre.

BAIXA NO BORUSSIA

Haller com tumor
O BORUSSIA Dortmund in-
formou, na segunda-feira (18), 
que Sébastien Haller, jogador da 
selecção da Costa do Marfim, foi 
diagnosticado com um tumor 
nos testículos.

De acordo com o clube, o 
avançado, de 28 anos, sentiu-
-se mal após o treino durante a 
manhã e, após exames médicos 
em Bad Ragaz, Suíça, foi confir-
mado o diagnóstico.

Durante os próximos dias, 
Haller, que já viajou de volta 
para Dortmund, irá realizar no-
vos exames num centro médico 
especializado.

“Esta notícia foi um choque 
para Sébastien Haller e para to-
dos nós. Toda a família Borussia 
Dortmund deseja a Sébastien 
uma recuperação total o mais 
rápido possível e que possamos 
abraçá-lo novamente em breve. 
Faremos tudo o que estiver ao 
nosso alcance para garantir que 
ele receba o melhor tratamen-
to”, disse o director desportivo 
do Dortmund, Sebastian Kehl.

Dybala é reforço 
da Roma

EUA conquista
Taça CONCACAF

POR PERMITIR RESCISÕES DOS ESTRANGEIROS

Shakhtar exige 
indemnização à FIFA

Chiamaka Nnadozie que não 
conseguiu aliviar o cruzamen-
to de Fatima Tagnaout.

PENALTE LEVA 
“BANYANAS” À FINAL
Na outra meia-final, um 

penalte decidido pelo VAR 
quando já passava dos 90 
minutos e convertido por 
Linda Motlhalo ajudou as 

“Banyana-Banyana” a che-
garem a sua quinta final do 
CAN. Aos 90+4 minutos, a 
meio-campista atirou de pé 
direito para o canto inferior 
esquerdo e garantiu uma 
vaga na final.

Quanto ao jogo, o do-
mínio foi repartido, com a 
primeira parte a pertencer às 
“rainhas do cobre”, enquan-

to que as “Banyana-Banyana” 
chamaram a si a supremacia 
na segunda metade.

Num jogo tacticamen-
te fechado, escassearam 
as oportunidades de golo, 
mas aos 13 e 27 minutos, a 
Zâmbia podia ter chegado 
ao golo. Primeiro, foi Grace 
Chanda a não conseguir ba-
ter a guarda-redes Amanda 

Dlamini e, depois, o remate 
de Chanda, a corresponder 
ao passe de Evarine Susan 
Katongo, saiu ao lado.

Entretanto, momen-
to que mudou o jogo foi no 
tempo de compensação, 
quando o VAR descortinou 
uma falta sobre Jermaine 
Seoposenwe ao qual Linda 
Motlhalo não desperdiçou.
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Clésio joga hoje
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NAMPULA vai marcar presen-
ça no Campeonato Regional 
Norte de Xadrez, a decorrer de 
21 a 24 de Julho, em Lichin-
ga, no Niassa, com 12 atletas. 
Ontem, os jogadores despedi-
ram-se do governador Manuel 
Rodrigues, de quem receberam 
encorajamento para competi-
rem num ambiente e espírito 
de paz, cordialidade, amizade, 
solidariedade e trazerem me-
dalhas à província.

O chefe do executivo de 
Nampula disse aos atletas que 
para além de trazer alegria para 
os moçambicanos, o desporto 
contribui para a melhoria da 
saúde dos cidadãos e, por con-
seguinte, para a economia do 
país, daí que o Governo aposta 
na promoção de todas as mo-
dalidades desportivas.

Referiu que a província sa-

grou-se campeã em xadrez, na 
categoria infanto-juvenil, em 
2021, e a cidade capital este-
ve representada pela Suzete Jó 
nos jogos de Geórgia. Subli-
nhou a importância do xadrez 
no desenvolvimento e apri-
moramento de conhecimen-
tos científicos no domínio da 
Matemática.

Wine Sexpence, xadrezista 
que ocupou o segundo lugar 
na categoria infanto-juve-
nil, manifestou-se confian-
te na vitória dos atletas e de 
toda a província, em geral, no 
campeonato. Por seu turno, o 
presidente da Associação de 
Xadrez de Nampula, Panhase 
Mutiquia, disse que a equipa 
está preparada para alcançar o 
primeiro lugar na classificação 
geral e trazer medalhas para a 
província.

DEPOIS DA TAÇA COSAFA

“Mambas” viram 
atenções para o CHAN

D
EPOIS de terminar 
no quarto lugar na 21ª 
edição da Taça CO-
SAFA, que terminou 
domingo, na cida-

de sul-africana de Durban, a 
Selecção Nacional de Futebol 
já se prepara para o embate 
frente à Zâmbia, a ter lugar 
domingo no Estádio Nacio-
nal do Zimpeto, inserido nas 
eliminatórias de apuramento 
à fase final do Campeonato 
Africano para jogadores in-
ternos (CHAN), agendado 
para próximo ano, na Argélia.

Os “Mambas” vão treinar 
esta manhã e à tarde. Sem 
tempo a perder, após o jogo 
que Moçambique perdeu para 
o Senegal na marcação de 
grandes penalidades (4-2), 
referente ao apuramento para 
o terceiro e quarto lugares, 
a equipa técnica fez questão 
de assistir à final entre Namí-
bia e Zâmbia, este último que 

acabou conquistando o seu 
sexto título. O objectivo foi 
claro: analisar e identificar os 
pontos fracos que poderão ser 
explorados no duelo de do-
mingo.

“Foi um torneio fantásti-
co para nós! Tínhamos a ideia 
inicial de convocar 23 joga-
dores para poderem competir 
a nível internacional, que é 
completamente diferente do 
nosso campeonato. Isso acar-
retou a alteração de  jogadores 
de jogo a jogo”, referiu o trei-
nador.

No entender do técnico 
dos Mambas, “os jogadores 
do Moçambola precisavam 
de competição internacional 
para perceberem o cenário 
em que nos encontramos. 
Tem um grande desafio pela 
frente já no domingo contra 
a Zâmbia. Nossa intenção era 
também preparar esses jogos 
para o CHAN”.

Depois de terminar em quarto lugar na Taça COSAFA, “Mambas” já se preparam para o desafio com Zâmbia

“NÃO podia não estar feliz depois de ter vestido, 
pela primeira vez, a camisola da Selecção Nacional. 
Agradeço a oportunidade que a equipa técnica me 
deu e aos meus companheiros para pudermos dar o 
melhor de nós em campo. Na verdade, o nosso ob-
jectivo era conquistar o torneio. Sentimos que esti-
vemos muito próximo disso. Foi realmente uma boa 
experiência ter participado COSAFA e poder repre-
sentar o nosso país. A nossa atenção está virada para 
o jogo de domingo frente à Zâmbia e as expectativas 
são maiores, porque queremos ganhar e estamos a 
trabalhar para isso”. 

Queremos
ganhar

LING

Boas expectativas
LAU KING 

“FOI uma experiência úni-
ca ter participado num 
torneio como este. Esteve 
bem organizado, apesar de 
termos tido três jogos em 
cinco dias e isso foi muito 
desgastante para muitos de 
nós. Contudo, o mais im-
portante foi termos com-
petido com selecções muito 
fortes e felizmente conse-
guimos vencer a África do 
Sul, algo que motivou bas-
tante o grupo. Todos os jo-
gos permitiram-nos ganhar 
alguma experiência. Infe-
lizmente não conseguimos 
passar para as meias-finais 
e que isso sirva de aprendi-
zado para as ocasiões futu-
ras. Temos boas expectati-
vas para a partida contra a 
Zâmbia. O facto de termos 
estado na mesma competi-
ção com o mesmo adversá-
rio com quem vamos jogar 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Bruno, Zainadine
e Clésio em acção
BRUNO Langa (Chaves) e Zai-
nadine Jr. e Clésio (Marítimo), 
três dos vários jogadores mo-
çambicanos a jogarem em Por-
tugal, estarão hoje em campo 
em mais um “exame” de pre-
paração para a próxima época.

No Chaves, Bruno Langa 
deve alinhar de início no due-
lo com o Guimarães “B”, cujo 
início está marcado para as 
19.00 horas. 

Será o terceiro jogo de con-
trolo, após empate (1-1) com 
Académico Viseu e vitória (2-
1) frente ao Braga “B”.

Por seu turno, o Marítimo 
bate-se, às 10.30 horas, com o 

Penafiel, naquele que é o pri-
meiro encontro que efectua 
em Lousada. Se Zainadine já 
é considerado indispensável, 
Clésio procura ganhar o seu 
espaço. 

Os maritimistas vêm de 
uma vitória sobre o Nacional, 
de Witi, por 1-0. Ainda na 
Lousada, os madeirenses jo-
gam no sábado com o Casa Pia 
e Leixões a 26 do presente mês. 

SERÁ DESTA MEXER?

Faz muito tempo, mais 
de seis meses, que o central 
moçambicano Mexer nem 

sequer tem sido convoca-
do para alinhar pelo Bor-
déus. Nos dois jogos da pré-
-época ficou de fora e hoje 
espera-se que seja desta vez 
que volte a vestir a camisola 
dos girondinos num jogo de 
controlo frente ao St. Étien-
ne. O pontapé de saída acon-
tece às 19.00 horas. 

Refira-se que o Bordéus 
depois de descer desporti-
vamente à Segunda Divisão 
Francesa, caiu mais um es-
calão (para o Nacional 1, a 
III Divisão) por sanção ad-
ministrativa da liga devido a 
problemas financeiros.

CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE MAPUTO

Atlético bate Iquebal
e recupera liderança
NUM jogo frenético, intenso e 
de nervos, o Atlético Moçam-
bique derrotou o rival Grupo 
Desportivo Iquebal por 2-1 no 
desafio mais importante da oi-
tava jornada do Campeonato 
de Futsal da Cidade de Maputo 
e recuperou a liderança, que 
por uma semana esteve à mer-
cê dos “maometanos”.

Como atesta o resultado, 
o jogo foi equilibrado e deci-
dido ao mínimo detalhe, en-
tre equipas que nos últimos 
anos têm vindo a cultivar uma 
grande rivalidade, sendo ac-
tualmente as mais fornece-
doras de jogadores à Selecção 
Nacional.

Com o triunfo, o Atléti-

co passou a somar 21 pontos, 
mais dois que Iquebal, uma 
vantagem que pode ser alar-
gada para cinco em caso de vi-
tória sobre o ADDECC em jogo 
em atraso que os “atléticos” 
ainda têm.

A Petromoc, por sua vez, 
bateu a equipa da Jovens da 
Comunidade por 5-3. A Liga 
Desportiva voltou a vacilar ao 
perder com a frágil turma da 
ADDECC por 4-3. Os “mu-
çulmanos”, um dos emblemas 
mais titulados do futsal na-
cional, passam por momentos 
complicados, somando desai-
res atrás de desaires.

Naquele que foi o resultado 
mais desnivelado da ronda, a 

Gespetro cilindrou Beula FC 
por 6-2. É uma vitória sur-
preendente dos “petroleiros”, 
que mesmo assim continuam a 
segurar a “lanterna vermelha” 
da prova.

A nona jornada marcou 
o fim da primeira volta des-
ta prova que conta com nove 
equipas. Aliás, devido ao nú-
mero ímpar de equipas, o IS-
CIM ficou de fora esta ronda.

A prova decorre no sistema 
clássico de todos contra todos 
em duas voltas. Os três pri-
meiros classificados ganham 
acesso directo ao Campeonato 
Nacional que terá lugar no fim 
do ano, numa cidade ainda por 
indicar.

no domingo permitiu-nos 
estudá-los, conscientes de 
que não será um jogo fácil. 

Contamos com ajuda do 
público para conseguir os 
três pontos”.

Governador Manuel Rodrigues encoraja os atletas a terem bom desempenho

Nampula com 12 jogadores para “Regional” de Xadrez

Sócios do Maxaquene dizem 
desconhecer data das eleições
SÓCIOS do Maxaquene, representados pela 
respectiva Comissão, disseram ao “Notícias” 
não terem informação oficial que 23 de Julho 
é a data da Assembleia-Geral, cujo ponto de 
agenda é a eleição dos novos corpos sociais 
da colectividade.

O presidente da Comissão de Sócios, 
Efraime Tembe, afirmou que a alteração de 
16 de Julho para o dia 23 foi vista na comuni-
cação social, sem que tenha havido uma in-
formação oficial, referindo que “no passado 
sábado (16 de Julho), os sócios fizeram-se à 
sede do clube, local marcado para a plenária. 
Para o nosso espanto, nem a Mesa da Assem-
bleia-Geral, nem a Comissão Eleitoral chega-
ram a comparecer. Depois de uma chamada à 
presidente da Mesa, ficámos a saber que ela 
se encontrava nos Estados Unidos da Améri-
ca e que havia deixado a missão de conduzir 
o encontro ao seu vice-presidente, que não 
deu qualquer informação da sua ausência, 
deixando os sócios perplexos”, disse Efraime 
Tembe, apelando aos associados a continua-
rem serenos, aguardando pelo pronuncia-
mento dos órgãos competentes sobre a pró-
xima data, que se espera não ferir os estatutos 

do clube “tricolor”.
Recorde-se que o Maxaquene realizou 

uma Assembleia-Geral a 28 de de Maio do 
ano corrente, que, dentre várias delibera-
ções, aprovou o regulamento eleitoral, criou 
uma comissão eleitoral e marcou a data das 
eleições para 16 de Julho.

Sucede que, a 5 de Julho, a Comissão Elei-
toral informou, através de um comunicado, 
a prorrogação da submissão das candidaturas 
até 9 do mesmo mês, quando o regulamento 
eleitoral determina que a referida acção devia 
dar-se até 10 dias antes da Assembleia-Geral 
electiva, ou seja, se as eleições deviam acon-
tecer no passado dia 16, as candidaturas de-
viam ter dado entrada na secretaria do clube 
até dia 6 de Julho.

Foi esse facto justificado pela Mesa da As-
sembleia-Geral para a alteração da data das 
eleições de 16 para 23 de Julho, para evitar 
que o acto fosse impugnado, no entanto, sem 
informar oficialmente os seus associados. 

Lembrar que até ao fim da data das sub-
missão das candidaturas, apenas tinha 
dado entrado uma lista chefiada por Abraão 
Muianga.
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Metanol possível causa 
da morte de 21 jovens 
na RAS
O TÓXICO metanol químico foi identificado como uma 
possível causa da morte de 21 adolescentes num bar na 
cidade sul-africana de East London, no mês passado. 
O metanol foi encontrado em todos os corpos e as in-
vestigações prosseguem para determinar se os níveis 
do produto químico tóxico foram suficientes para os 
ter matado. “O metanol foi detectado em todos os 21 
indivíduos que lá se encontravam, mas ainda há uma 
análise progressiva dos níveis quantitativos de meta-
nol e se este poderia ter sido a causa final da morte”, 
disse Litha Matiwane, vice-director provincial do Cabo 
Oriental para o serviço clínico, numa conferência de 
imprensa  ontem em East London. As autoridades con-
tinuam à espera dos resultados conclusivos que estão 
a ser conduzidos num laboratório na Cidade do Cabo, 
acrescentou. 

Tanzania identifica 
doença misteriosa  
A TANZANIA anunciou na segunda-feira que identificou 
uma misteriosa doença que causou a morte de três pes-
soas no sudeste do país, como leptospirose, uma enfer-
midade bacteriana transportada por roedores e normal-
mente benigna para os humanos. Na semana passada as 
autoridades tanzanianas enviaram uma equipa de médi-
cos e peritos para investigar a doença na região de Lindi, 
onde foram detectados 20 casos. Numa visita à região, a 
Ministra da Saúde, Ummy Mwalimu, disse que a doença 
era causada por uma bactéria excretada por animais sel-
vagens, como ratos ou raposas, e transmitida através da 
água ou alimentos contaminados pela urina destes ani-
mais. “A boa notícia é que esta doença é evitável e tratá-
vel”, disse o ministro, apelando ao público para perma-
necer calmo. A maioria dos doentes recuperou da doença, 
cujos sintomas incluem hemorragias nasais, febre, dores 
de cabeça e fadiga. 

Marrocos condena 
migrantes a 11 meses 
de prisão 
TRINTA e três migrantes foram ontem condenados a 11 
meses de prisão por um tribunal em Marrocos por terem 
tentado forçar a entrada no enclave espanhol de Melilla, 
situado junto à costa marroquina, em Junho passado. A 
deliberação do tribunal da cidade marroquina de Nador 
foi confirmada pelo advogado dos migrantes, Mbarek 
Buyerek, citado pela agência espanhola EFE. Os migran-
tes em questão foram detidos na sequência de uma ten-
tativa em massa de entrar na cidade espanhola de Melilla 
no passado dia 24 de Junho, que ficaria marcada pela 
morte de pelo menos 23 pessoas. Segundo Buyerek, os 
migrantes foram igualmente condenados pelo tribunal 
de primeira instância a pagar uma multa de 500 dirhams 
(47 euros) e uma indemnização de 3500 dirhams (329 
euros) pelos danos causados aos agentes e ao património 
público.

China promete 
“medidas fortes” se 
Pelosi visitar Taiwan
A CHINA afirmou ontem que vai tomar medidas “fortes e 
determinadas” caso a presidente da Câmara dos Represen-
tantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visite Taiwan, a 
ilha reivindicada por Beijing, apesar de operar como en-
tidade política soberana. A visita “minaria gravemente a 
soberania e a integridade territorial da China e teria grave 
impacto na base política da relação entre China e Estados 
Unidos, ao enviar um sinal muito errado às forças inde-
pendentistas de Taiwan”, disse o porta-voz do ministério 
dos Negócios Estrangeiros Zhao Lijiang, em conferência de 
imprensa. “Caso os EUA insistam em seguir o caminho er-
rado, a China vai tomar medidas fortes e decididas, visan-
do salvaguardar a sua soberania e integridade territoriais”, 
acrescentou. O jornal britânico Financial Times avançou 
ontem que Pelosi está a planear visitar Taiwan no próximo 
mês.  

Três candidatos à 
presidência do Sri Lanka
TRÊS políticos, incluindo o actual Presidente interino do 
Sri Lanka e ex-primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, 
apresentaram ontem uma candidatura à liderança do país, 
que será hoje decidida pelo parlamento, em votação se-
creta. O parlamento do Sri Lanka anunciou que, além de 
Wickremesinghe, estão na corrida dois outros deputados: 
o antigo ministro Dullas Alahapperuma, do SLPP, partido
que apoiava o ex-chefe de Estado Gotabaya Rajapaksa; e
Anura Kumara Dissanayake, da coligação de esquerda NPP. 
Outro potencial candidato, o principal líder da oposição,
Sajith Premadasa, anunciou na rede social Twitter, minu-
tos antes da abertura oficial das candidaturas, a desistência 
a favor de Dullas Alahapperuma, “para o bem maior” do
Sri Lanka.

O EX-PRIMEIRO-MINISTRO queniano Raila 
Odinga, um dos principais candidatos às presi-
denciais de   de  Agosto, pediu na segunda-feira, 
eleições “livres e justas” para evitar a violência 
que abalou as anteriores votações no país.

“O povo queniano é pacífico. O desafio aqui é 
para a Comissão Eleitoral garantir que o processo 
eleitoral seja livre e justo”, disse Odinga, prin-
cipal líder da oposição, num evento organiza-
do em Nairobi pela Associação Internacional de 
Imprensa da África Oriental (IPEA, na sigla em 
inglês).

“Se o povo vir que o processo é livre e im-
parcial (...), não deve haver receio que vá haver 
violência. Estou certo de que o povo vai aceitar 
os resultados”, sublinhou o candidato da coliga-
ção ‘Azimio la Umoja’ (‘Procura da Unidade’, em 
swahili).

O ex-primeiro-ministro, de 77 anos, recor-
dou que nas eleições de 2017, que perdeu para o 
actual Presidente, Uhuru Kenyatta, “o processo 
não foi imparcial”.

Odinga impugnou então o resultado junto do 
Tribunal Supremo, que emitiu um veredicto his-

tórico em que anulou o escrutínio, considerando 
que deveriam ser repetidas, mas o líder da oposi-
ção boicotou essa segunda votação.

É a quinta vez que Odinga - filho do primei-
ro vice-presidente do Quénia Jaramogi Oginga 
Odinga - concorre à Presidência desde 1997.

Em 2007, 2013 e 2017, Odinga rejeitou as der-
rotas que averbou e afirmou publicamente que os 
resultados oficiais eram falsos, o que levou mi-
lhares de cidadãos a protestar nas ruas.

As eleições de 2007 foram especialmente 
marcadas pela violência pós-eleitoral, que cau-
sou pelo menos 1.300 mortos e mais de 600 mil 
deslocados, com a crise a ser resolvida com um 
governo de unidade nacional (2008-2013) no 
qual Odinga foi primeiro-ministro e o falecido 
Mwai Kibaki ficou na Presidência.

A tensão política de 2017 entre Odinga e o 
actual Presidente, Uhuru Kenyatta, acalmou em 
Março de 2018, quando ambos anunciaram um 
acordo para resolver as divergências e o líder da 
oposição passou a cooperar com o governo, in-
clusive exercendo funções em assuntos interna-
cionais.- (LUSA) 

A FRENTE Popular de Liberta-
ção de Tigray (TPLF, na sigla em 
inglês) anunciou a nomeação de 
uma delegação de representan-
tes para negociar um acordo de 
paz com o Governo da Etiópia, 
noticiou o jornal sudanês Sudan 
Tribune.

“O Governo de Tigray vai 
escolher uma equipa de nego-
ciação com todos os processos 
de garantia necessários para a 
tomada de decisões”, explicou 
o porta-voz para as Relações
Exteriores da TPLF, Kindeya Ge-
brehiwot. O TPLF respondeu as-
sim ao anúncio de Adis Abeba da
nomeação de uma delegação de

sete membros para negociar com 
o grupo rebelde.

A delegação etíope é liderada
pelo vice-primeiro-ministro e 
ministro dos Negócios Estran-
geiros, Demeke Mekonnen, e 
começou a trabalhar na semana 
passada. O governo de Abiy Ah-
med espera que a União Africana 
(UA) patrocine as negociações de 
paz, mas questionou a neutrali-
dade da organização pan-africa-
na e já solicitou o envolvimento 
do Presidente queniano, Uhuru 
Kenyatta.

Em vez disso, a TPLF de-
nunciou a “proximidade” do 
enviado da UA, o ex-Presidente 

nigeriano Olusegun Obasanjo, 
ao Governo etíope.

Estas apreensões atrasaram 
o início das conversações de paz,
inicialmente marcadas para o fi-
nal de Junho, sendo por enquan-
to desconhecido o local espe-
cífico ou a hora do início destes
contactos. A região de Tigray en-
contra-se na prática isolada pe-
las forças militares, pelo que não 
é possível enviar medicamentos
e outras ajudas humanitárias a
uma população que se encontra
à beira da fome como resultado
do confronto entre o Exército e a 
TPLF que eclodiu em Novembro
de 2020. - (LUSA)

A PROVEDORA de Justiça inte-
rina, Kholeka Gcaleka, anun-
ciou ontem que vai intimar o 
Presidente sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, para responder 
sobre o suposto encobrimento 
do roubo milionário na sua fa-
zenda de caça Phala Phala, na 
província do Limpopo.

A Provedoria disse ontem 
que o PR não respondeu às 
alegações até 18 de Julho e, em 
vez disso, solicitou uma nova 
prorrogação (depois de uma 
primeira oportunidade), que 
ela recusou no mesmo dia.

“A PPSA estará, portanto, 
invocando os seus poderes de 
intimação…”

A Lei da Provedoria da 
Justiça postula que ela pode 
intimar qualquer pessoa a 
apresentar uma declaração 

juramentada, comparecer pe-
rante ela para depor ou forne-
cer qualquer documento com 
a finalidade de conduzir uma 
investigação. 

Cyril Ramaphosa, 69 anos, 
é acusado de ter ocultado à po-
lícia e às autoridades fiscais um 
assalto a uma das suas proprie-
dades, durante o qual foram 
encontradas grandes somas de 
dinheiro escondidas em mo-
biliário. Em Fevereiro de 2020, 
de acordo com uma queixa 
apresentada pelo ex-chefe 
dos serviços secretos, Arthur 
Fraser, assaltantes invadiram 
uma quinta propriedade de 
Ramaphosa, tendo roubado o 
equivalente a quatro milhões 
de dólares (255 milhões de me-
ticais), de acordo com a queixa 
apresentada pelo antigo chefe 

dos serviços secretos.
Arthur Fraser afirmou que 

o Presidente “pagou” aos as-
saltantes “pelo seu silêncio”.

No entanto, Ramaphosa 
nega as acusações, indicando 
que os montantes reclamados 
são exagerados e que o dinhei-
ro retirado foi de uma “transa-
ção financeira clara relaciona-
da com a venda de animais”. 
Acrescentou que as denúncias 
tem “motivações políticas”.  
Os deputados pediram que o 
PR se demitisse devido ao es-
cândalo que consideram uma 
tentativa do chefe de estado de 
lavar dinheiro. 

Na África do Sul, o Pre-
sidente pode ser destituído 
do cargo por uma moção de 
censura do Parlamento. - 
(NEWS24)

O 
ÚLTIMO surto de 
violência tribal no 
Darfur, no Sudão, 
que estalou nova-
mente entre as tribos 

hausa e berta, causou pelo 
menos 105 mortos, informa-
ram as autoridades locais, 
alertando para o alastramento 
dos conflitos. 

O director do Controlo de 
Emergências e Epidemiolo-
gia do Ministério da Saúde do 
Estado do Nilo Azul, Omar 
Adam Omar, disse em comu-
nicado que o balanço das ví-
timas até ontem nesta região 
do país que faz fronteira com 
a Etiópia era de 105 mortos e 
225 feridos.

Este número inclui os ca-
sos que chegaram aos hos-
pitais da região, mas não es-
pecifica se pode haver mais 

OS filhos mais velhos do ex-Presidente ango-
lano José Eduardo dos Santos compromete-
ram-se ontem a colaborar com o Governo na 
realização de um funeral nacional, mas apenas 
após as eleições de 24 de Agosto e pedem um 
mausoléu para acolher os restos mortais.

Numa carta a que a Lusa teve acesso e subs-
crita por cinco dos seus descendentes (Isabel, 
José Filomeno “Zenu”, Welwitschea “Tchizé”, 
Joess e José Eduardo Paulino “Coreon Dú”), os 
filhos do antigo Presidente da República (PR) 
expressam “profunda gratidão ao povo de An-
gola” e a todos os que partilham a sua tristeza, 
pedindo respeito pelo luto.

“Seja qual for o resultado das próximas elei-
ções, no futuro, nós, a família, junto das insti-
tuições e do Presidente eleito, colaboraremos 
na união da Nação e a organizar com tempo 
necessário as condições para homenagem e o 
funeral nacional do Pai da Nação, o nosso pai, 
Eng. José Eduardo dos Santos, para que um dia 
este em dignidade e respeito descanse em paz 
na terra dos seus antepassados”, prometem os 
filhos mais velhos, na carta.

“Apelamos a todos a respeitarem os nos-
sos costumes, os nossos valores ancestrais e as 
nossas crenças religiosas. O nosso pai tem esse 
direito e ninguém o pode contestar”, salien-
tam, acrescentando que na tradição africana o 
tempo de luto é “um tempo de reflexão e re-

conciliação”.
Na carta, os filhos mais velhos  do ex-esta-

dista, alguns dos quais na mira da justiça, de-
fendem também uma lei de amnistia geral e o 
“fim dos processos judiciais e institucionais 
contra muitos angolanos”.

Alguns dos filhos de “Zedu”, nomeada-
mente a mais velha, a empresária Isabel dos 
Santos e o seu irmão “Zenu”, bem como cola-
boradores próximos do ex-PR, enfrentam pro-
cessos nos tribunais angolanos.

Entretanto, Tchizé dos Santos demarcou-
-se do conteúdo da referida carta, salientando
que vai lutar “até ao fim” pela honra do pai e
que é contra amnistias.

“Eu não assinei esta carta. Concordo que o 
meu pai não deve ser enterrado agora porque 
não faz sentido. Concordo que o corpo do meu 
pai seja enterrado em Angola quando houver 
condições”, sublinhou.

“O que quero que fique bem claro é que eu 
lutei pela honra e dignidade o meu pai até as 
últimas consequências e que uma dessas lutas 
inclui não aceitar nem pedir amnistia alguma”, 
vincou. A família de José Eduardo dos Santos, 
que faleceu no passado dia 8 de Julho em Bar-
celona, e o Governo angolano estão envolvidos 
numa disputa judicial quanto à entrega e tras-
ladação do corpo de ex-chefe de Estado para 
Luanda. (LUSA)

Violência tribal no Sudão 
faz mais de 100 mortos

mortos não registados, e entre 
os feridos havia 20 pessoas 
em estado crítico que foram 
transferidas para a capital, 
Cartum, para receber trata-
mento.

Os confrontos resultam de 
disputas entre as tribos hausa 
e berta devido a questões re-
lacionadas com a liderança da 
administração desta região do 
Nilo Azul, e agravaram-se de-
pois da morte de um agricultor 
em circunstâncias ainda não 
esclarecidas.

A tribo hausa está espalha-
da pela maior parte do Sudão e 
está envolvida principalmente 
na agricultura e no comércio. 

Milhares de hausas mar-
charam ontem em várias cida-
des do Sudão gritando “Vin-
gança” e “Os hausas também 
são cidadãos”, ilustrando ain-

da mais a fragilidade de um 
país já à beira do colapso.

Em Cartum, na avenida do 
aeroporto, uma das principais 
artérias do centro da cidade, 
a polícia disparou gás lacri-
mogéneo contra centenas de 
manifestantes que seguravam 
faixas dizendo “Não ao assassi-
nato de husas”, segundo a AFP.

A violência entre as inú-
meras tribos que existem no 
Sudão é comum, embora a 
frequência tenha aumentado 
nos últimos meses devido à 
grave crise económica e polí-
tica, esta última causada pelo 
golpe militar de Outubro de 
2021 e que interrompeu um 
processo de transição demo-
crática iniciado em 2019, na 
sequência do derrube de Omar 
al-Bashir, por pressão popu-
lar. - (LUSA) População da tribo hausa foge da violência no Estado do Nilo Azul
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A 
Confederação das As-
sociações Económi-
cas de Moçambique 
(CTA) assume que o 
aumento da produ-

ção e da produtividade é um 
factor que pode concorrer para 
fazer face a actual alta de pre-
ços, habilitando o país a re-
sistir aos choques externos. 
A posição foi avançada em 
Nampula, norte de Moçam-
bique, pelo vice-presidente 
da CTA, Prakash Prehlad, que 
representou os empregadores 
na recém-terminada reunião 
anual do Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS).

A CTA propõe ao Gover-
no uma série de medidas, 
entre elas a manutenção da 
estabilidade da taxa de câm-
bio, facto que o Banco de Mo-
çambique tem alcançado ao 
longo dos últimos meses. 
A criação de mecanismos para 
impulsionar a produção inter-
na; a revisão da carga tributária 
que incide sobre os principais 
bens de consumo; a concessão 
de subsídios para os transpor-
tadores ou uma política de pre-
ços diferenciados na aquisição 
de combustíveis, são parte das 
medidas propostas e anuncia-
das por Prehlad.

Numa outra esfera de in-
tervenção, a CTA, segundo a 
fonte, propõe um maior inves-
timento do Governo na comu-
nicação, a população sobre a 
actual conjuntura macroeco-
nómica, “no qual somos toma-

CTA aponta produção como
chave para queda de preços

dores de preços”.
O vice-presidente da CTA 

afirmou, por outro lado, que a 
conjuntura vigente desafia a to-
dos os actores para a necessida-
de de assegurar a coesão social 
em Moçambique o que remete 
para uma intervenção daqueles 
no contexto da Comissão Con-
sultiva do Trabalho (CCT).

“Neste sentido, no quadro 
da manutenção da paz social, 

somos de opinião que é neces-
sária uma reflexão a nível da 
CCT como plataforma que con-
grega os actores sociais sobre as 
suas atribuições e competên-
cias de forma a evitar a disper-
são de esforços na busca da al-
mejada paz social”, defendeu.

A fonte entende ainda ser 
necessária uma maior coor-
denação na actuação entre 
os actores do diálogo pú-

blico privado para monito-
rar e evitar a agitação social. 
“Advogamos um diálogo per-
manente entre os ministérios 
sectoriais e as suas contrapar-
tes no sector privado, deixando 
a responsabilidade de coorde-
nação das matérias transversais 
a nível laboral para o Ministé-
rio do Trabalho e Segurança 
Social, como coordenador do 
fórum de concertação social”, 

concluiu.
Na última sexta-feira, a 

ministra do Trabalho e Segu-
rança Social, Margarida Talapa, 
anunciou para breve a reali-
zação de uma sessão da CCT. 
Explicou que devido aos últi-
mos eventos que decorreram 
no país é urgente que os par-
ceiros sociais avaliem a situa-
ção para que sejam tomadas 
medidas adequadas.
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PARA O MERCADO DE TRABALHO 

Jovens beneficiam de capacitação 

Fitch Ratings revê 
critérios do "rating" 

A 
agência de nota-
ção financeira Fitch 
Ratings vai rever os 
critérios de atribui-
ção da nota CCC a 

11 países, entre os quais Mo-
çambique, podendo manter, 
subir ou descer o ‘rating’ em 
um nível nos próximos seis 
meses.

“A Fitch Ratings colocou o 
"rating" CCC de Moçambique 
e os instrumentos de dívida 
Sob Observação de Critérios”, 
lê-se numa nota divulgada 
pela agência de notação fi-
nanceira, que salienta que o 
"rating" actual não é alterado.

A colocação sob observa-
ção “indica que os "ratings" 
podem mudar como resul-
tado directo do critério final, 
não indica uma mudança no 
perfil de crédito subjacente, 
nem afecta as actuais Pers-
pectivas de Evolução” da 
análise da Fitch Ratings, de-
tida pelos mesmos donos da 
consultora Fitch Solutions. 

A análise será feita nos 
próximos seis meses, e o re-
sultado dependerá “da ava-
liação que a Fitch fará sobre 
a avaliação apropriada, com 
base nos novos critérios”, 
podendo manter-se, subir ou 
descer. 

Argentina, República do 

Congo, Etiópia, Laos, Mo-
çambique, Tunísia, Ucrânia, 
El Salvador, Sri Lanka, Zâm-
bia e Bielorrússia são os paí-
ses que a agência atribui uma 
nota de CCC, podendo, no 
final do prazo de seis meses, 
ver o rating subir para CCC+, 
descer para CCC- ou manter-
-se em CCC.

A última avaliação da Fitch 
Ratings à dívida de Moçambi-
que foi feita a 11 de Março des-
te ano, com a agência a deci-

dir manter o "rating" em CCC 
e prevendo um crescimento 
de 4,5% este ano e 8% em 
2023 e uma descida da dívida 
pública para 104,5% do PIB.

“O "rating" de CCC re-
flecte os elevados níveis de 
dívida pública e as limitadas 
fontes de financiamento, a 
que se juntam as elevadas ne-
cessidades de financiamento 
externas e orçamentais, os 
problemas da dívida do sector 
público ainda não resolvidos, 

o baixo PIB "per capita", os 
fracos indicadores de gover-
nação, uma difícil situação de 
segurança e a vulnerabilidade 
aos desastres naturais”, lê-se 
na nota então divulgada. 

O nível de CCC, três níveis 
acima do Incumprimento 
Financeiro ("default"), sig-
nifica que “o ‘default’ é uma 
possibilidade real”, segundo 
a metodologia desta agên-
cia de ‘rating’ detida pelos 
mesmos donos da consulto-

ra Fitch Solutions. 
O rácio da dívida sobre 

o PIB, disse a Fitch, deverá 
continuar elevado, apesar da 
tendência descendente, de 
112,4%, no final de 2021, para 
104,5% este ano e 97,6% em 
2023.

Ainda sobre o rácio da 
dívida pública, um dos mais 
elevados da África subsaa-
riana, a Fitch Ratings alerta 
novamente que uma adesão 
ao Enquadramento Comum 
para além da Iniciativa de 
Suspensão do Serviço da Dí-
vida (DSSI), criada pelo G20 
em Abril de 2020, fará o país 
entrar em ‘default’.

“O Governo ainda não 
tomou uma decisão relativa-
mente à adesão ao Enquadra-
mento Comum para além da 
DSSI, algo que vemos como 
uma distinta possibilidade; o 
tratamento comparável por 
parte dos credores privados 
deverá ser um dos requisi-
tos do acordo, o que poderá 
afectar a emissão de dívida 
que vence em 2031, e a Fitch 
provavelmente veria a rees-
truturação da dívida aos cre-
dores do sector privado como 
uma ‘troca problemática de 
dívida’ e, consequentemente, 
um ‘default’”, concluem os 
analistas.

O Absa Bank Moçambique ini-
ciou no presente mês (Julho) uma 
campanha acerca do programa pan-
-africano de Capacitação de Jovens 
para o mercado de trabalho - Ready 
to Work, com o objectivo de dotá-
-los de ferramentas estratégicas para 
a transição da vida académica para o 
mundo profissional, promovendo, 
igualmente, o desenvolvimento de 
competências interpessoais, habi-
lidades em comunicação, aptidões 
financeiras, empresariais e profissio-
nais, fundamentais para iniciarem 
a sua carreira. O programa é total-
mente gratuíto, dedicado a todos os 
jovens moçambicanos, dos 16 aos 35 
anos de idade, finalistas do ensino 
secundário, técnico ou universitário, 
com data de início marcada para o 

dia 12 de Agosto, alusivo ao Dia In-
ternacional da Juventude. 

Por ocasião do lançamento da 
campanha, a Directora de Serviço ao 
Cliente do Absa Bank Moçambique, 
Tânia Oliveira, afirmou que “com 
o lançamento da 6.ª edição do pro-
grama Ready to Work, procuramos 
reforçar o nosso compromisso na 
capacitação de jovens contribuindo 
desta forma para o desenvolvimento 
sustentável do país. 

O programa é prático e apostá-
mos numa estratégia integrada de 
módulos, onde os participantes irão 
poder ter a oportunidade de apren-
der as várias etapas da jornada na 
entrada no mundo do trabalho, des-
de criação de um curriculum vitae, 
preparação para uma entrevista de 

trabalho até às competências distin-
tivas que são, nos dias de hoje, facto-
res-chave de sucesso. Para este ano, 
vamos seguir com modelo digital, 
com vista a abranger jovens a nível 
nacional e além fronteiras.”

Por seu turno, Pedro Mendes, Di-
rector da Flow Group, empresa par-
ceira do Absa nesta iniciativa referiu 
que “é extremamente gratificante 
ter Clientes, como o Absa, que parti-
lham um dos nossos maiores desíg-
nios – contribuir para o desenvolvi-
mento de jovens na sua caminhada 
pessoal e profissional. 

O Ready to Work tornou-se des-
de 2016 um programa de referência, 
com uma proposta de valor cla-
ra e única para os jovens que pas-
sam por esta experiência. Para nós, 

Flowgroup, é mais que um projecto, 
é um propósito.” 

O Absa Bank Moçambique subs-
creve e apoia a todas as formas de 
exaltação e promoção do potencial 
juvenil por acreditar que estes são, 
o futuro da nação. Em 2016, no mo-
delo presencial, descontinuado pela 
eclosão da Covid-19, abrangeu cerca 
de 9800 jovens. 

Por seu turno, na edição de 2020, 
com base no questionário de medi-
ção de impacto, dos 1045 inquiridos, 
o Absa constatou que pelo menos 72 
pessoas iniciaram o seu próprio ne-
gócio e 684 procuram por oportu-
nidades. Em termos percentuais, do 
total dos inquiridos, 27,6% conse-
guiram trabalho e 6,9% tornaram-se 
empreendedores.
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Províncias identificam potencialidades
para viabilizar projectos industriais 

Cimentos de Nacala

SÉRGIO FERNANDO

O 
país está em condi-
ções de materializar 
o plano do Governo 
de implantar 50 in-
dústrias em cada 

província, numa acção que 
se enquadra no âmbito do 
programa Industrializar 
Moçambique que visa di-
namizar a cadeia de valor 
das potencialidades locais. 
Para o efeito, os governos 
provinciais têm a tarefa de 
identificar e divulgar as ri-
quezas existentes nos ter-
ritórios sob sua jurisdição 
para atrair os investidores 
nacionais e estrangeiros.

Esta recomendação foi 
deixada,recentemente, 
em Nacala-a-Velha, pro-
víncia de Nampula, pelo 
Ministro da Indústria e Co-
mércio, Silvino Moreno. O 

Melhorar a cadeia de valor

Há redução
da contribuição fiscal

Corrupção mina
ambiente de negócios

A implantação de unidades indus-
triais nas províncias visa dinamizar a 
cadeia de valor da produção agrícola. 
A coordenação institucional joga um 
papel importante, para este objectivo.

Ao Instituto de Cereais de Moçam-
bique (ICM) cabe a responsabilidade 
de intervir como operador de último 
recurso, de modo a promover a es-
tabilidade comercial e a segurança 
alimentar. A Bolsa de Mercadorias de 
Moçambique (BMM) trata do regula-
mento geral das operações e viabiliza 
a implementação integrada de leilões. 

Porém, os conselheiros econó-

micos e comerciais articulam com a 
Agência para a Promoção de Investi-
mentos e Exportação. Todo o esforço 
deverá incidir sobre o objectivo de 
mobilizar mais de 250 projectos de in-
vestimento até o ano de 2024. 

O programa nacional Industria-
lizar Moçambique surge como uma 
luz de esperança, pois cria as condi-
ções para o alargamento e fortaleci-
mento da indústria transformadora 
e o agro-processamento ao nível das 
zonas rurais. O foco é produzir bens 
de maior valor comercial e desenvol-
ver as cadeias de valor, no sentido de 

reduzir os desequilíbrios estruturais e 
sociais. 

No âmbito do programa, os em-
presários passarão a gozar de um 
processo de integração, nos merca-
dos externos e diversificar as expor-
tações. Industrializar Moçambique é 
responsável pelo aumento da produ-
ção industrial nacional, e dinamizar 
o agro-processsamento, porquanto o 
SUSTENTA permite maior seguran-
ça alimentar, rentabilidade agrícola 
e integração da agricultura na cadeia 
industrial.

Nos termos do Código de Benefícios Fiscais, as em-
presas que operam na Zona Económica Especial gozam 
de benefícios fiscais e aduaneiros. O director regional-
-norte da Autoridade Tributária de Moçambique, Os-
valdo da Silva, informou que, nos últimos cinco anos, 
operaram 57 empresas, nos ramos de indústria, hotela-
ria, comércio, construção e serviços.

Indicou que as empresas do ramo industrial impor-
tam matéria-prima e depois de transformada, o produ-
to final pode ser exportado ou vendido às empresas que 
gozam do mesmo regime, livres de imposições, ou para 
o mercado interno com o pagamento das imposições 
devidas.

No período em referência, as imposições fiscais na 
importação da matéria-prima renderam ao Estado 
728.996,11 meticais, referentes à receita cobrada sobre 
os produtos acabados, mas os impostos internos permi-
tiram um encaixe de 8.526.489,72 meticais.

Entretanto, no período de 2017 a 2018, houve decrés-
cimo acentuado na ordem de 67,77 por cento, motivado 
pela cessação de actividades de empresas que presta-
vam serviços na construção do Aeroporto Internacional 
de Nacala e do porto de Nacala-a-velha. A tendência de 
redução de receitas fiscais continuou entre 2020 e 2021, 
devido ao abrandamento das actividades económicas, 
provocado pela pandemia da Covid-19.

A classe dos empre-
sários considera que o 
ambiente de negócios 
está a ser minado pelo 
excesso de burocracia, 
que abre espaço para a 
prática de corrupção. 
Trata-se de um proble-
ma que ocorre em qua-
se todos os sectores de 
actividade, segundo se 
queixam.

O presidente do Con-
selho Provincial de Em-
presários de Nampula, 
Yunnus Gafar, entende 
que a corrupção afec-
ta a qualidade de água, 
de energia, as vias de 
acesso, o ordenamento 
territorial, entre outras 
áreas vitais para a eco-
nomia e desenvolvi-
mento de negócio.

Os factores macroe-
conómicos do país de-
safiam os intervenientes 
da Zona Económica Es-
pecial de Nacala a me-
lhorar a sua actuação, 
com vista a garantir que 
os investimentos reali-
zados surtam os efeitos 
desejados. José Rajola, 
agente económico ba-
seado em Nacala, con-
sidera que a corrupção 
está a afectar a qualida-
de dos bens e serviços. 

Referiu, a título de 
exemplo, que as chapas 
de zinco fabricadas em 
Nacala não oferecem 
qualidade e seguran-
ça às famílias locais, o 
que obriga os cidadãos 
a substituir a cobertura 
das suas casas de dois 

Oportunidades de investimentos

Na Zona Económica Especial de 
Nacala ainda existem oportunida-
des de investimento que merecem 
ser explorados de forma estratégi-
ca. Com a implantação do Parque 
Industrial de Nacala, que integra as 
comunidades de Locone e Minheu-
ene, está prevista a exploração de 
um aterro sanitário, da cidadela ae-
roportuária e da zona franca indus-
trial.

Os investidores são convidados 
a apostar nos projectos de turismo, 
logística, terminais de gás e com-
bustíveis líquidos, indústrias de fer-
tilizantes e de agro-processamento, 
entre outras áreas de actividade, no 
âmbito da iniciativa.

O delegado da Agência para a 
Promoção de Investimento e de Ex-
portação (APIEX) de Nacala, José 
Ferreira, afirma que para o alcance 

dos objectivos pretendidos, é im-
portante garantir energia de quali-
dade, água, comunicações e mitigar 
os impactos da degradação ambien-
tal. De acordo com Ferreira, o orde-
namento territorial desempenha 
papel fundamental na componente 
de reserva de áreas para novas in-
dústrias, aliado à necessidade de 
melhorar a articulação institucio-
nal.

em dois anos. Apelou à 
fiscalização da qualida-
de industrial a desem-
penhar o seu papel neste 
domínio.

A empresária Roberta 
de Carvalho, de Nacala-
-a-velha, afirmou que 
as multinacionais que 
operam na ZEE de Na-
cala não subcontratam 
as pequenas e médias 
empresas nacionais. 
Entretanto, a qualidade 
de energia eléctrica que 
deve alimentar as in-
dústrias é questionável.

Porém, o ministro 
Silvino Moreno defen-
de a adesão ao projecto 
de parques industriais, 
como forma de con-
centrar os recursos que 

visam providenciar o 
investimento público. 
Reconhece que apesar 
de existir a central flu-
tuante, a qualidade de 
energia é um desafio, 
mas revelou que em Na-
cala está em curso um 
projecto específico que 
será finalizado em bre-
ve. 

A despeito de cons-
trangimentos, a indus-
trialização do país é uma 
realidade, comparativa-
mente ao que acontece 
noutros países da região. 
O sector privado está 
empenhado em ampliar 
os investimentos, atra-
vés da diversificação de 
produtos e serviços, se-
gundo afirmou Gafar.

encontro foi oportuno para 
a realização duma mesa-
-redonda sobre negócios 
e investimentos da Zona 
Económica Especial (ZEE) 
de Nacala.

O encontro juntou fun-
cionários do Estado e de 
empresas do sector pú-
blico, empreendedores e 
empresários nacionais e 
estrangeiros. Entre outros, 
o Ministro da Indústria e 
Comércio disse aos parti-
cipantes que o país está em 
condições para a indus-
trialização, sendo neces-
sário, para o efeito, criar 
uma base de dados sobre as 
potencialidades que cada 
província detém.

De acordo com Moreno, 
os investidores necessitam 
de parcelas de terra para 
implantar as indústrias, 
o que desafia os governos 

Yunnus Gafar, presidente do Conselho Empresarial Provincial de Nampula

Roberta de Carvalho, empresária de Nacala-a-velha

Silvino Moreno, Ministro da Indústria e Comércio

provinciais a identificar 
e titular mais de dois mil 
hectares. É necessário, por 
outro lado, instalar par-
ques industriais, para aco-
modar os interesses dos 
empresários.

A equipa que lidera o 
projecto MozPark parti-
lhou as suas experiências 

no evento, atinentes aos 
trabalhos de construções 
de parques industriais, 
uma iniciativa liderada 
pela Mozal em fase de ex-
pansão, estando, neste 
momento, em edificação 
de  infra-estruturas no dis-
trito de Larde, na província 
de Nampula.
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Serviços Bancários
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Os cidadãos podem ter aces-
so a um conjunto de serviços ban-
cários essenciais a custo reduzido. 
Os serviços mínimos bancários incluem a 
abertura de uma conta de depósito à ordem, 
a disponibilização de um cartão de débito 
para movimentação da conta e a realização 
de débitos directos e de transferências in-
terbancárias nacionais.

Os serviços mínimos bancários a serem 
disponibilizados são definidos por lei e co-
mercializados pelas instituições de crédito 
que os prestam. Os direitos dos clientes que 

aderem a estes serviços estão definidos no 
que se designa de Regime dos Serviços Mí-
nimos Bancários e a participação das insti-
tuições de crédito faz-se nos termos de um 
protocolo assinado entre estas instituições, 
o membro do Governo responsável pela 
área da defesa do consumidor e o Banco de 
Moçambique.

Estes direitos visam promover a inclu-
são financeira e permitir a utilização de uma 
conta bancária a custos reduzidos.

Os clientes que acedam aos serviços 
mínimos bancários podem contratar ou-

tros produtos ou serviços bancários. Porém, 
estes produtos ou serviços adicionais estão 
sujeitos às comissões e despesas previstas 
no preçário da instituição de crédito.

Os serviços mínimos bancários são dis-
ponibilizados aos clientes que tenham ape-
nas uma conta de depósito à ordem.

Os serviços mínimos bancários incluem 
os seguintes serviços:

abertura e manutenção de uma conta 
de depósito à ordem – a conta de serviços 
mínimos bancários;

disponibilização de um cartão de débito 

para movimentação da conta;
acesso à movimentação da conta de 

serviços mínimos bancários através de cai-
xas automáticas, serviço de homebanking e 
balcões da instituição de crédito; e

realização de depósitos, levantamen-
tos, pagamentos de bens e serviços, débitos 
directos e transferências interbancárias na-
cionais, sem restrição quanto ao número de 
operações que podem ser realizadas.

FONTE: Banco de Moçambique

Tecnologia: o polegar opositor 
do sector financeiro
RUI RAPOSO*

N
A economia digital, o factor 
diferenciador entre as empre-
sas que lutam para estabilizar 
o seu negócio e aquelas que 
procuram fazer crescê-lo, é a 

digitalização.
O teste à resiliência e necessidade 

de adaptação do Sector Financeiro é 
novamente amplificado pela pande-
mia da Covid-19, onde a expectativa 
dos consumidores e o recurso às novas 
tecnologias para  acesso a serviços di-
ferenciados expõe lacunas na estraté-
gia digital.

Esta crise vem evidenciar uma di-
ferença clara entre as experiências que 
os consumidores esperam encontrar, 
ao interagir com empresas do sector, e 
aquilo que efectivamente encontram.

O recente relatório da Salesforce, 
“Trends in Financial Services”, realiza-
do junto de inúmeras empresas do sec-
tor financeiro em todo o mundo, em 
dois momentos distintos, sendo que 
um deles imediatamente antes da pan-
demia e outro quase um ano depois, 
sobre o modelo de adaptação à crise e 
dificuldades que ainda subsistem, re-
vela que  as principais referências dos 
seus clientes são o enfraquecimento do 
foco no cliente, reportando falhas nos 
serviços, na falta de centralidade no 
cliente e, por último, a necessidade de 
foco a longo prazo no bem-estar e sa-
tisfação do cliente.

Para nós é claro que não podemos 
subestimar a necessidade de estabili-
zação dos negócios e de mitigação de 
riscos, no curto prazo durante a pan-
demia. Mas o objectivo da transforma-
ção digital deve ser o de melhorar as 
relações e os serviços com os clientes a 

longo prazo.
Da mesma forma que as institui-

ções financeiras procuram regressar ao 
crescimento, existem três áreas-chave 
nas quais podem investir na expe-
riência do cliente. Fornecer um servi-
ço 24h por dia e sete dias por semana; 
melhores iniciativas de bem-estar dos 
clientes e investir em intelligence, que 
ajudará as empresas do sector a toma-
rem decisões de forma estruturada e 
sobretudo desenvolver novos produtos 
e serviços que sustentem no longo pra-
zo o seu crescimento.

SERVIÇO A QUALQUER 

MOMENTO E A PARTIR

DE QUALQUER LUGAR

As expectativas digitais dos clien-
tes já estavam em alta quando a pan-
demia veio acelerar sem precedentes a 
procura por serviços online. Ainda que 
66% dos clientes inquiridos tenham 
afirmado que esperam que as empre-
sas compreendam as suas necessidades 
específicas, apenas 27% sentiu que as 
instituições financeiras forneceram um 
excelente serviço e apoio.

Não é de estranhar, visto que a 
priorização da melhoria da experiên-
cia do cliente caiu do primeiro lugar 
em 2019 para o quinto lugar em 2020. 
Enquanto muitas empresas do sector 
sentiram dificuldades em acompanhar 
o ritmo da mudança, outras que se fo-
caram em crescimento de longo prazo 
deram os primeiros passos na expansão 
e inovação dos seus serviços.

Preparar para o “novo normal” 
significa investir na centricidade do 
cliente e na automação – disponibilizar 
um atendimento ao cliente persona-
lizado 24/7, onde quer que os clientes 

estejam e através de qualquer disposi-
tivo que escolham.

O investimento em serviços omni-
canal é um claro exemplo de como isto 
é possível. Mas também a recolha e tra-
tamento de dados é importante, uma 
vez que recolher dados em qualquer 
ponto de contacto ajudará as empre-
sas do sector financeiro a conhecerem 
melhor os seus clientes e a fornecerem 
as experiências personalizadas que es-
tes esperam ter.

Mudar dos telefonemas para cha-
tbots é revolucionar inteiramente as 
estratégias de customer engagement, 
reduzindo os tempos de espera e, por 
outro lado, fornecendo aos colabora-
dores uma só fonte de informação so-
bre qualquer cliente. Isto é melhorar a 
satisfação dos clientes.

PRIORIZAR O BEM-ESTAR

Durante a pandemia, aprendemos 
que as instituições financeiras apenas 
podem chegar ao máximo do seu po-
tencial quando os seus clientes che-
gam ao seu. Felizmente, a tecnologia 
pode ajudar, por exemplo, utilizando 
a informação que dispõem sobre a vida 
pessoal e financeira dos seus clientes, 
antecipando as suas necessidades e 
adaptando o apoio. No que a isto diz 
respeito, todas as empresas com um 
foco de longo prazo nestas áreas estão 
um passo à frente para terem sucesso.

Temos visto excelentes iniciativas 
por parte das empresas do sector fi-
nanceiro ao longo dos últimos meses. 
No setor segurador, por exemplo, vi-
mos empresas permitirem que os seus 
clientes pudessem adiar os pagamen-
tos das apólices de seguros de vida. Ao 
mesmo tempo que isto permite reduzir 

o número de apólices canceladas ou 
com faltas de pagamento, ao oferecer 
a flexibilidade que os clientes procu-
ram de forma ávida e urgente, estão a 
criar espaço para uma maior confiança 
e lealdade por parte do cliente. No sec-
tor da banca também temos visto em-
presas a oferecer maior acessibilidade 
a serviços, graças ao investimento em 
canais digitais.

À medida que os clientes conti-
nuam a mudar as suas transações fi-
nanceiras para o online, as empresas 
têm maiores volumes de dados que 
podem usar. Usando-os corretamente, 
estes dados podem ser utilizados para 
desenvolver uma relação mais profun-
da e conectada entre o cliente e a em-
presa, transformando a experiência do 
cliente e apoiando cada um no lugar 
da jornada onde se encontra.

Ao combinar Inteligência Arti-
ficial (IA) e automação, assim como 
virtualização e personalização, estas 
relações crescem exponencialmente à 
medida que se apresentam novos pro-
dutos, serviços e até novos modelos de 
negócio.

Na economia digital, o fator dife-
renciador entre as empresas que lutam 
para estabilizar o seu negócio e aquelas 
que procuram fazer crescê-lo, é a digi-
talização. A transformação por via de 
novos modelos de negócio, produtos e 
serviços é a melhor garantia de futuro 
para as empresas, deixando-as melhor 
preparadas para sobreviverem e cres-
cerem no novo normal.

*Senior Account Executive & Banking 

Lead Salesforce Portugal

In: https://jornaleconomico.PT/
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Direcção da Segurança Social
promete gestão transparente

O 
Presidente do Con-
selho de Admi-
nistração do Ins-
tituto Nacional de 
Segurança Social, 

(INSS), promete uma ges-
tão transparente e eficaz 
da instituição que dirige.  
Kabir Ibrahimo assumiu o 
compromisso sábado, du-
rante a reunião anual do 
INSS, realizada na cida-
de de Nampula, capital da 
província com o mesmo 
nome, no norte do país. 
Por isso, para os próximos 
tempos, a aposta é centrar a 
acção do INSS, em diversos 
aspectos considerados cru-
ciais como, por exemplo, 
gestão transparente, eficaz 
e eficiente dos recursos, 
entre outros.

“A maximização do 
uso das tecnologias de in-
formação e comunicação; 
rentabilização dos edifícios 
construídos e a adopção de 
actualização, manutenção e 
de mecanismos de protec-

UE com novas regras para mercados digitais

O Conselho da União Eu-
ropeia (UE) deu ontem ‘luz 
verde’ final a novas regras 
para as grandes plataformas 
digitais, regulando a concor-
rência no espaço comunitário 
e prevendo multas até 20% 
do volume de negócios total 
perante violação sistemática.

Em comunicado, a estru-
tura que junta os Estados-
-membros da UE dá conta que 
“deu  a sua aprovação final às 
novas regras para um setor 
digital equitativo e competi-
tivo através do Regulamento 
Mercados Digitais”, notando 

que em causa estão “condi-
ções de concorrência digitais 
equitativas que estabelecem 
direitos e regras claras para 
as grandes plataformas em li-
nha (as “gatekeepers”, como 
a Google) e garantem que 
nenhuma delas abusa da sua 
posição”.

“A regulamentação do 
mercado digital a nível da 
UE criará um ambiente digi-
tal competitivo e equitativo, 
permitindo que as empresas 
e os consumidores possam 
beneficiar das oportunidades 
do mundo digital”, sublinha 

o Conselho.
Previsto está que, se um 

controlador de acesso (“ga-
tekeeper”) violar as regras 
estabelecidas pelo regula-
mento, pode ser alvo de uma 
multa até 10% do seu volu-
me de negócios total ao nível 
mundial, percentagem que 
sobe para 20% em caso de 
reincidência.

Já se um controlador de 
acesso adoptar um compor-
tamento de não cumprimen-
to sistemático, ou seja, se 
infringir as regras pelo me-
nos três vezes em oito anos, a 

ção ao SISSMO”, enumerou. 
Ibrahimo desafia os traba-
lhadores do INSS a cum-
prirem rigorosamente o 
plano de actividades e o or-
çamento do presente ano, 
bem como de 2023. 

“Intensificar a activida-
de de cobrança da dívida de 
contribuições em conjunto 
com a Inspecção-Geral do 
Trabalho e reforçar a cola-
boração institucional com 
os órgãos de administração 
da justiça e os nossos par-
ceiros sociais, analisar com 
profundidade as propos-
tas de investimentos como 
forma de garantir a sus-
tentabilidade do Sistema, 
reflectir sobre a descon-
centração dos processos do 
procurement e reanalisar a 
Proposta do Programa de 
Acção Sanitária e Social”, 
disse.

Sobre o desempenho 
INSS, Ibrahimo manifestou 
a sua satisfação afirmando 
que os resultados apresen-

tados do último exercício 
e do primeiro trimestre de 
2022 são, no geral, positi-
vos e encorajadores”.

“Contudo, desafiam-
-nos a empenharmo-nos 
cada vez mais no próxi-
mo exercício económico, 

elevando paralelamente a 
qualidade dos serviços que 
prestamos aos nossos uten-
tes”, referiu. (AIM)

Comissão Europeia pode abrir 
uma investigação de mercado 
e, se necessário, impor medi-
das corretivas comportamen-
tais ou estruturais.

A adopção  surge após o 
Conselho e o Parlamento te-
rem, em Março passado, al-
cançado um acordo provisó-
rio. O regulamento entrará em 
vigor seis meses depois de ser 
publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Esta Lei dos Mercados Di-
gitais visa a criação de regras 
sobre o que as empresas tec-
nológicas, nomeadamente as 
que têm um estatuto de ‘ga-
tekeepers’ (intermediárias de 
conteúdos), são ou não auto-
rizadas a fazer na UE, uma es-
pécie de lista negra com regras 
estas grandes plataformas.

Apresentada pela Comis-
são Europeia em dezembro de 
2020 e em discussão entre os 
co-legisladores desde então, a 
proposta prevê, precisamen-
te, a regulação do mercado 
digital, no qual actualmente 
intermediárias de conteúdos 
(como a Google) conseguem 
obter uma quota de merca-
do superior à de entidades de 
menor dimensão, numa con-
corrência que não é equitati-
va.

A nova Lei dos Mercados 

Digitais vai, então, aplicar-se 
aos “gatekeepers”, empresas 
que, por vezes, criam barrei-
ras entre empresas e consu-
midores e controlam ecossis-
temas inteiros, constituídos 
por diferentes serviços de 
plataforma, tais como merca-
dos em linha, sistemas opera-
tivos, serviços em ‘cloud’ ou 
motores de busca ‘online’.

Para o evitar, as platafor-
mas intermediárias de con-
teúdos estarão sujeitas a no-
vas obrigações e proibições 
claramente definidas.

O pacote digital proposto 
pelo executivo comunitário 
em dezembro de 2020 en-
globa também uma nova Lei 
dos Serviços Digitais, que de-
fine que o que é crime ‘offli-
ne’ também o é no “online”, 
como incitamento ao ódio e o 
racismo.

O Conselho deverá adop-
tar, em Setembro de 2022, o 
acordo provisório sobre o Re-
gulamento dos Serviços Di-
gitais, que foi alcançado pelo 
Conselho e pelo Parlamento 
Europeu em Abril passado.

O quadro jurídico da UE 
relativo aos serviços digitais 
não sofria alterações desde 
que a diretiva sobre o comér-
cio electrónico foi adotada, 
em 2000.
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PME impulsiona consumo
de produtos nacionais

U
ma porção crescente 
da população moçam-
bicana tem demons-
trado, nos últimos 
anos, grande interesse 

pela adopção de um estilo de 
vida saudável, o que é consubs-
tanciado pela crescente procura 
e consumo de produtos natu-
rais, particularmente alimen-
tos e cosméticos, no país. Esta 
circunstância levou, em 2017, 
à criação da Mozambique Good 
Trade, uma Pequena e Média 
Empresa (PME) que se dedica 
à promoção e comercialização 
de diversas marcas de produtos 
alimentares naturais, saudáveis 
e nacionais, com certificação 
biológica pela Ecocert, líder 
global em certificação agrícola 
orgânica e cosméticos orgâni-
cos. 

Com um volume médio de 
vendas mensais estimado em 
três toneladas de produtos va-
riados, esta pequena empresa é, 
igualmente, representante de 
produtos cosméticos naturais, 
produzidos em Moçambique, 
designadamente óleos, cremes, 
bálsamos, esfoliantes e outros 
para a pele, cabelo e barba.

O negócio foi criado por 
Diogo Cunha Lucas (director-
-geral), em 2017, quando pres-
tava serviços como consultor 
para as pequenas empresas que 
operam na área do agro-negó-
cio. Nessa altura, ele constatou 
que havia, no mercado, muito 

Farinha de coco - É produzida à base de 
coco, após a extracção do seu óleo. Não con-
tém glúten, é 100% natural, sem aditivos e de 
produção biológica certificada. Produzida em 
Inhambane a partir de coco fresco adquirido di-
rectamente das comunidades locais. É uma fa-
rinha com elevado conteúdo de fibra e contém 
também proteínas e minerais. Tem um baixo 
índice glicémico, podendo ser consumida por 
diabéticos. Contém ácidos gordos de cadeia 
média, que são digeridos de forma mais rápida 

que os outros lípidos saturados e reduz o arma-
zenamento na forma de gordura.

Farinha de amêndoa de caju crua – É um 
excelente substituto para a farinha de amêndoa 
vulgar. É rico em proteínas. 

Trata-se de um produto nacional, proces-
sado na província de Gaza.

Farinha de mandioca - Produzida pela se-
cagem e moagem da raiz crua da mandioca. Não 
contém glúten e é 100% natural, sem aditivos. 
Pode ser usada para cozinha ou pastelaria.

Farinhas saudáveis

interesse dos consumidores por 
produtos naturais, no país. Mas, 
o seu aprovisionamento era de-
ficiente.

Com efeito, os produtos 
naturais produzidos em vários 
pontos do país não chegavam 
a Maputo, nem aos supermer-
cados, o que constituiu uma 
oportunidade para a criação de 
um negócio para explorar este 
mercado de produtos naturais 
nacionais: “uma empresa que 
fosse às províncias seleccionar 
o que de melhor se produz no 
país, garantir a sua qualida-
de, melhorar e promover a sua 
imagem, e gerir a sua distribui-
ção pelo comércio formal – até 
então dominado pelos produtos 
importados.”, explicou Diogo 
Cunha Lucas.

Um dos elementos caracte-
rísticos da agricultura nacional, 
conforme ajuntou, é que não 
utiliza muitos agroquímicos na 
produção, nem aditivos du-
rante o processamento, obede-
cendo apenas a procedimentos 
simples e naturais. Deste modo, 
os alimentos conservam o sabor 
original dos alimentos e são, 
igualmente, mais ricos em nu-
trientes e saudáveis, reduzindo 
a ingestão de substâncias noci-
vas à saúde. 

 “Nós sabíamos que se tra-
tava de uma boa oportunidade 
devido ao aumento do interesse 
dos consumidores por produtos 
naturais e saudáveis, sendo que 

Vendas atingem três toneladas mensais

to se houver uma alternativa, 
opta por um produto natural”, 
enfatizou.

NEGÓCIO ENVOLVE 
130 PRODUTOS
Conectada a uma extensa 

rede de fornecedores (agricul-
tores e agro-processadores) na-
cionais de todas as províncias do 
país, a Mozambique Good Trade 
continuamente desenvolve novos 
produtos: “Actualmente comer-
cializamos uma gama de 130 pro-
dutos naturais nacionais”, disse, 
acrescentando que “somos muito 
exigentes na selecção de fornece-
dores como forma de garantir a 
qualidade dos produtos”.

Em consequência disso, a 
empresa tem realizado sistema-
ticamente avaliações aos fornece-
dores no que diz respeito às suas 
competências, seriedade, poten-
cial de produção e aos cuidados 
relativos à garantia da qualidade.

“Testamos regularmente os 
produtos adquiridos no labora-
tório, para apurar se estão dentro 
dos requisitos necessários. Daí, 
efectuamos a sua limpeza, selec-

ção e, posteriormente, o empaco-
tamento, de acordo com as boas 
práticas do processamento e de 
higiene e segurança dos alimen-
tos”, realçou.

A Mozambique Good Trade é 
certificada para o empacotamen-
to e venda de produtos biológicos 
de acordo com os requisitos da 
União Europeia pela Ecocert, uma 
entidade internacional de certifi-
cação independente. Grande par-
te dos seus produtos é comercia-
lizada no mercado nacional, com 
particular destaque para as cida-
des de Maputo e Matola, assim 
como as capitais provinciais. Pre-
vê, a breve trecho, exportar parte 
dos produtos para os mercados da 
África do Sul, Europa e Ásia.

“Trabalhamos, essencial-
mente para o mercado nacional 
e temos produtos alimentares e 
cosméticos naturais, para a pele 
e o cabelo. Os alimentos consti-
tuem o maior volume de vendas, 
como o mel, café, arroz da Zam-
bézia e vários tipos de farinha sem 
glúten, nomeadamente de bata-
ta- doce, mandioca, coco e caju”, 
concluiu. 

acabamos por fazer desta ape-
tência do mercado um critério 
da nossa actuação, e actual-
mente trabalhamos exclusiva-
mente produtos naturais e mo-
çambicanos”, indicou. 

Nesta empreitada, o gestor 
da Mozambique Good Trade 
tem tido a percepção de que 
há cada vez mais consumido-
res preocupados com a saúde: 
“Sentimos que o consumidor, 
quando vai adquirir um produ-
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