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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode 
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e 
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor 
das quais é lavar as mãos com frequência. 
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AO fim de aproximadamente 20 meses de vigência 
da Situação de Calamidade Pública, na sequência da 
pandemia da Covid-19 no país, o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, anunciou esta semana aquilo a 
que chamaríamos de “boa nova” para os moçambi-
canos: a declaração que encerra este período, marca-
do por um pacote de medidas excepcionais e até sem 
precedentes na nossa história.

Não temos dúvidas que se tenha tratado de me-
didas que, embora difíceis e até dolorosas, com im-
pacto negativo na economia e nos nossos hábitos 
culturais e sociais, contribuíram, sobremaneira, para 
evitar muito mais perdas de vidas humanas por con-
taminação pela doença, bem assim o colapso do Sis-
tema Nacional de Saúde, como aconteceu em vários 
países.

Na verdade, a comunicação do Chefe do Estado era 
aguardada com expectativa, atendendo aos eventos 
em curso no mundo, principalmente na região Aus-
tral de África, que apontam para a desaceleração dos 
índices da doença, cerca de dois anos depois da sua 
eclosão e início do isolamento social. 

Faz todo o sentido, quanto a nós, a decisão tomada 
pelo mais alto magistrado da nação, principalmen-
te se tomarmos em linha de conta que Moçambique 
passou de uma fase de crescimento exponencial da 
doença para um apreciável ritmo de abrandamento, 
sobretudo nos últimos dois meses, numa tendência 
de redução progressiva de casos. 

Esta inversão, animadora, sublinha um compor-
tamento generalizado são, influenciado ainda pelo 
sucesso na vacinação, tendo em conta que estão 
imunizados mais de 13 milhões de moçambicanos do 
grupo-alvo. A administração da vacina traduziu-se 
em menos internamentos nos cuidados intensivos e 
na estabilização do número de óbitos.

O estágio que ora se inaugura é resultante, em 
grande medida, do bom comportamento dos mo-
çambicanos, que souberam cumprir, à risca, as re-
comendações emanadas das autoridades da Saúde no 
que diz respeito aos conselhos sobre a prevenção da 
doença.

Ora, volvido o período de pico do novo coronaví-
rus, cenário que implicou o encerramento, quase na 
plenitude, do funcionamento da cadeia socioeconó-
mica e o isolamento transfronteiriço, o país inicia a 
sua caminhada de abertura rumo à normalidade.

Embora o quadro clínico que se nos apresen-
ta seja indicativo de melhoria substancial do estado 
da doença, impõe-se que a interpretação da medi-
da não seja de que estamos diante do fim da doença. 
Até porque, na sua comunicação à nação, o Chefe do 
Estado anunciou a transição para a Emergência de 
Saúde Pública, o que significa uma nova etapa nos 
esforços de gestão da doença.

É importante que haja esta percepção, atenden-
do que o país e o mundo vão continuar a conviver 
com a Covid-19, seja como endemia. Vai daí que a 
transição da Situação de Calamidade Pública para a 
Emergência de Saúde Pública não liberta ninguém 
do seu dever cívico de continuar a gravitar a sua vida 
em torno dos bons hábitos de saúde. E isso passa por 
manter a higiene sanitária como a lavagem constan-
te das mãos, o distanciamento físico, o uso da más-
cara de protecção facial e todas as outras regras que 
configurem garantia de prevenção desta e de outras 
doenças.

No entanto, se, por um lado, é facto que estamos 
perante um cenário motivador, por outro, é lícito 
afirmar que, diante de eventual mau comportamen-
to, não haverá outra alternativa se não recuar e, outra 
vez, “apertar o cerco” em prol do supremo interesse 
nacional, que é a preservação da saúde pública. Isto 
equivale a dizer que a confiança gerada hoje precisa 
de ser mantida e, quiçá, perpetuada.

Estatísticas indicam que em Moçambique existe 
1,5 milhão de pessoas do grupo-alvo, de um total de 
15,2 milhões, que ainda não tomou a vacina. O nosso 
apelo é no sentido de que todas as pessoas elegíveis 
se dirijam aos postos de vacinação, tendo em conta 
que a imunização previne as formas graves da doença 
e contribui para o controlo da pandemia no país.

O comportamento de cada um de nós em relação 
à prevenção continuará, tal como sublinhou o Chefe 
do Estado, determinante para a evolução favorável 
da pandemia ao longo dos próximos tempos.

CÉSAR LANGA

M
OÇAMBIQUE pre-
tende aumentar 
neste quinquénio a 
capacidade de ge-
ração de energia em 

600MW, tendo em consideração 
os recursos disponíveis em ter-
mos de hidrocarbonetos, hídri-
cos e energia solar.

Falando no primeiro aper-
to da torre principal da linha 
que vai transportar a energia 
de Moçambique para o Ma-
lawi, a partir da subestação 
de Matambo, província de 
Tete, o Chefe do Estado, Filipe 
Nyusi, afirmou que esta pre-
tensão poderá ser completada 
com a construção de linhas de 
transporte cruciais nas liga-
ções entre norte, centro e sul 
do país, num contexto em que 
o Malawi aparecia, no merca-
do energético da Comunidade
de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), como um seg-
mento fora da Southern Afri-
can Power Pool (SAPP), uma
cooperação da rede das com-
panhias nacionais de electrici-
dade na África Austral.

O projecto de construção da 
linha de transporte de energia 
de Moçambique para o Malawi 
começou no ano passado, com 
o lançamento da primeira pedra
do lado malawiano, na subesta-

NESTE QUINQUÉNIO

Moçambique pretende aumentar
a produção de energia em 600 MW

ção de Pombeya, no distrito de 
Balaka. Volvidos menos de seis 
meses, o processo prossegue, já 
do lado moçambicano, no dis-
trito de Changara, num evento 
que contou com a presença do 
Presidente da República do Ma-
lawi, Lazarus Chakwera.

“A nossa presença conjunta 
é um sinal inequívoco de que 
as decisões que tomamos são 
permanentemente seguidas, 
para que não se tornem palavras 
mortas. A nossa presença aqui 
representa a importância es-
tratégica que atribuímos à coo-

peração económica, alicerçada 
não só na contiguidade geográ-
fica, mas, acima de tudo, numa 
história e valores culturais parti-
lhados com longevidade ances-
tral”, disse o Presidente Nyusi, 
lembrando que Moçambique e 
Malawi partilham a mesma his-

tória e a mesma cultura. 
Até este momento, o Ma-

lawi é um dos três países, à se-
melhança da Tanzania e Angola, 
ainda não interligados com a 
região da SADC ao nível da rede 
de transporte de energia. Por 
isso, segundo o estadista mo-

çambicano, o lançamento da 
primeira pedra em Matambo 
constitui um verdadeiro mar-
co histórico nas relações entre 
os povos dos dois países, bem 
como para a região, na medida 
em que Moçambique e Malawi 
passarão a ser actores relevan-
tes no mercado regional de 
energia.

“Fica assim fortalecida a 
imagem sólida de uma região 
como um bloco económico 
com mais de 300 milhões de 
consumidores de energia eléc-
trica, cujos empreendimentos 
vão beneficiar o desenvolvi-
mento e os interesses dos res-
pectivos povos”, vaticinou.

Por seu turno, Lazarus 
Chakwera considerou o mo-
mento “inédito, que concorre 
para a supressão das necessida-
des energéticas” do Malawi, o 
que irá impulsionar os sectores 
da indústria e comércio do país.

“Aprecio este esforço do 
Presidente Nyusi, por isso, em 
nome do nosso povo e em meu 
pessoal, apresento os mais sin-
ceros agradecimentos”, disse o 
estadista malawiano, lembran-
do que os dois países sofreram, 
num passado recente, efeitos 
devastadores do ciclone Ana, 
que impôs algum retrocesso no 
seu desenvolvimento socioeco-
nómico.

AS medidas de reestruturação 
e reforço de supervisão do sec-
tor empresarial do Estado estão 
a contribuir para o aumento das 
receitas do Estado, tendo este 
arrecadado, em 2021, cerca de 6 
mil milhões de meticais contra 
512 milhões de meticais em 2016.

Os dados foram partilhados 
pelo Primeiro-ministro, Adriano 
Maleiane, respondendo ontem 
às perguntas de insistência dos 
deputados da Assembleia da Re-
pública. Segundo o governante, 
as reformas não significam a pri-
vatização das empresas públicas 
e participadas e explicou que, 
com base nos critérios fixados 
por lei, estas estão divididas em 
estratégicas, estruturantes e não 
estratégicas. 

“Estamos a reestruturar as 
empresas estratégicas e estru-
turantes, com vista a torná-las 
rentáveis e sustentáveis. As não 
estratégicas estão em processo 
de venda ou liquidação, como é o 
caso da empresa Correios de Mo-
çambique”, clarificou.

Disse que no caso desta em-
presa foi criada uma comissão 
liquidatária com o objectivo de 

REFORMAS DO SECTOR EMPRESARIAL
Estado encaixa cerca de 6 mil milhões de Mt

HÉLIO FILIMONE

OS juízes moçambicanos continuam a viver em insegurança, facto 
que afecta a sua integridade psíquica e de seus familiares, segundo 
Carlos Mondlane, presidente da Associação Moçambicana de Juí-
zes.

Por isso, Mondlane defende a aprovação, pelo Estado, de um 
estatuto para os juízes e magistrados do Ministério Público, esta-
belecendo mecanismos claros de segurança nas suas residências, 
locais de trabalho e externos. 

“É preciso que se fixem rudimentos para reger a segurança pes-
soal e deslocamento do magistrado, no uso de telefone e outras fer-
ramentas de comunicação e informação, incluindo de seus familia-
res. Impõe-se a segurança no tribunal, nomeadamente o registo de 
quem acede, o que porta, o tempo que permanece e as condições de 
acesso às instalações do tribunal”, observou.

Porque o estabelecimento de um estatuto securitário para os 
juízes faz parte das prioridades das acções da AMJ, Mondlane acres-
centa que, em coordenação com o Conselho Superior da Magis-
tratura Judicial, foi criada uma comissão para trabalhar na revisão 
dos estatutos dos magistrados judiciais nesse aspecto e acredita que 
ainda este ano será definido um quadro desta matéria.

“A segurança dos juízes é um elemento primordial para a ga-
rantia da independência do poder judicial. Não se trata de privilé-
gio ou prerrogativa da classe, mas de responsabilidade estatal para 
habilitar o juiz a julgar honesta e imparcialmente com base na lei e 
consciência, sem se deixar dominar por pressões externas ou in-
fluências e sem medo”, disse.

Falou dos casos do assassinato do juiz Dinis Silica e do procura-
dor Marcelino Vilanculos.

CARLOS MONDLANE, PRESIDENTE DA AMJ

Magistrados continuam
a sentir-se inseguros

apurar os activos e passivos para 
depois liquidar as dívidas, priori-
zando o Estado, os trabalhadores 
e os credores. É com base nesta 
realidade que, segundo o PM, o 
Governo vai continuar a pautar 
pelas medidas de reestruturação, 
assentes nas dimensões finan-
ceira, operacional, de gestão dos 
recursos humanos e de governa-
ção corporativa, com o intuito de 
viabilizar e rentabilizar o sector 
empresarial do Estado.

Reiterou, igualmente, a con-
tinuidade do reforço dos meca-

nismos de supervisão e controlo 
destas unidades de modo a ga-
rantir que tenham uma melhor 
gestão e prestação de serviços. 

No que se refere à melhoria 
da qualidade do atendimento 
nas unidades sanitárias, o Pri-
meiro-ministro afirmou que o 
Executivo continuará a privile-
giar, por um lado, a premiação 
e o reconhecimento dos funcio-
nários exemplares e, por outro, a 
responsabilização dos que enve-
redarem por práticas não abona-
tórias ao exercício da sua função.

Reiterou, igualmente, a con-
tinuidade de investimentos na 
melhoria dos sistemas de aqui-
sição de medicamentos e artigos 
médicos, bem como na criação 
de um ambiente favorável para 
o desenvolvimento da indústria
farmacêutica nacional.  Na sua
intervenção, Maleiane renovou
o compromisso do Governo de
continuar focado na implemen-
tação de acções de adaptação e
resiliência a eventos climatéricos
extremos que têm assolado o país 
nos últimos tempos. 

As empresas não estratégicas estão em processo de venda ou liquidação, como é o caso dos Correios de Moçambique

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, e o seu ho-
mólogo do Malawi, Lazarus Chakwera, vão manter esta 
amanhã conversações oficiais, no Gabinete da Presi-
dência da República. O encontro insere-se na visita de 
Estado que Chakwera realiza ao país, a convite do es-
tadista moçambicano, no âmbito das relações de ami-
zade e cooperação entre os dois países. Entretanto, La-
zarus Chakwera vai manter ainda hoje um encontro de 
cortesia com a presidente da Assembleia da República, 
Esperança Bias.

ESTÁ interrompida a ligação terrestre entre os distri-
tos de Inharrime e Panda, na província de Inhambane, 
devido à chuva intensa que cai desde o último sábado. 
A rodovia sofreu um corte na região de Chicodone, de-
vido à fúria das águas que abriram uma cratera enor-
me, não permitindo a circulação de viaturas nos dois 
sentidos. 

Nyusi e Chakwera
em conversações oficiais

A ESPOSA do Presidente da República, Isaura Ferrão 
Nyusi, participa hoje na cidade de Maputo no Simpó-
sio sobre o Papel das Confissões Religiosas na Preven-
ção e Combate à Violência Doméstica Praticada contra 
Mulher e as Uniões Prematuras. O evento pretende re-
flectir sobre a violência doméstica, bem como a prática 
de uniões prematuras, com vista a identificar possíveis 
soluções que permitam melhor acção por parte dos di-
ferentes intervenientes.

Primeira-dama no simpósio
sobre violência doméstica

Interrompida ligação 
rodoviária Inharrime-Panda

Mulheres usam redes sociais
para combater a violência

Ainda não há fundos para
barragem sobre rio Megaruma

Governo quer mais interacção
com parceiros internacionais

Presidentes Nyusi e Chakwera apertando a torre principal da futura linha Moçambique-Malawi
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Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais 
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de preven-

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

DISCUTINDO LEIS
DIDIER MALUNGA

BASE de referência:  ainda na exaltação 
comemorativa da mulher, olharemos hoje 
a questão da igualdade, numa dimen-
são procurando demonstrar o seu lado de 
equilíbrio jurídico entre o homem e a mu-
lher, mas considerando a pertinência das 
especificidades que cada sujeito repre-
senta nas relações familiares. A pergunta 
de partida alcança o objectivo de aferir até 
que medida o papel dos dois pode ser equi-
librado no contexto das responsabilidades 
pelo harmonioso crescimento dos filhos?

DISCUTINDO

O ponto de partida para uma análise 
jurídica do tema assenta na Constituição 
da República (artigo 35), fixando a igual-
dade como critério de aferição da digni-
dade só pelo facto de se ser humano. Ne-
nhum outro factor se leva em conta para 
que um ser humano seja igual ao outro, 
nivelando-se, desta hierárquica orienta-
ção legal, toda a conjuntura operacional 
das relações sociais.

No concreto do desenvolvimento das 
relações sociais, o princípio da igualdade 
deve, necessariamente, ser aplicado em 
função das especificidades tanto da natu-
reza típica do homem e da mulher, como 
do conteúdo realístico das situações de 
vida a que se encontrem os sujeitos.

A nossa atenção incide nas respon-
sabilidades parentais, muito particular-
mente em tenra idade dos filhos, res-
saltando-nos verificar até que ponto a 
igualdade se deva encaixar quando em 
causa está o direito de residência do filho 
(sua guarda), não havendo comunhão ha-
bitacional entre os progenitores.

Algumas linhas de apoio para elaborar 

uma tese sobre o assunto descortinam-se 
da Lei da Família e da Lei da Promoção e 
Protecção dos Direitos da Criança. De co-
mum, entre estas duas fontes assinalamos 
o direito de contacto do filho com ambos
os pais e o dever de afectividade dos pais
para com os filhos.

No contexto do contacto entre pais e 
filhos, fixam os artigos 29 (Lei da Promo-
ção e Protecção dos Direitos da Criança) 
e 302 (Lei da Família) o imperativo de 
serem mantidas regularmente relações 
pessoais e contactos directos entre pais e 
filhos. No que respeita à afectividade, será 
da Lei da Família (artigo 301) a orientação 
de a atitude dos pais corresponder sempre 
às necessidades afectivas dos filhos.

Como se nota do articulado legal aci-
ma citado, a igualdade entre homem 
e mulher quanto à residência de filhos 
menores, especialmente de tenra idade, 
na situação de não comunhão de vida 
dos pais, deve fixar-se no bem-estar da 
criança, com incidência esmagadora nos 
aspectos emocionais e afectivos, visan-
do ao seu crescimento harmonioso. Esta 
capacidade parental não é estanque para 
uma preferência materna ou paterna, mas 
seja razoável pensar que em tenra idade a 
mãe tem potencialidades pelo indiscutí-
vel papel na procriação e amamentação, 
a não ser que se demonstre a sua inabili-
dade.

Ponto de reflexão contínua: não basta 
a posição jurídica de igualdade, mas, an-
tes, a avaliação casuística da possibilida-
de e potencialidade de se darem à criança 
bases de efectivação do seu superior inte-
resse: o afecto, a compreensão e a trans-
missão de valores concorrentes à cons-
trução da sua personalidade.

Dignidade e direitos (59)
(A igualdade, a residência de filhos menores e a dignidade)

COMBATE À VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO 

Mulheres lusófonas 
investem nas redes sociais

des que impedem o seu de-
senvolvimento, como violên-
cia baseada no género, uniões 
precoces e o analfabetismo.

Segundo Alice Banze, di-
rectora-executiva da Acade-
mia das Mulheres Africanas 
(WAFA), o fórum visava revi-
talizar o movimento feminis-
ta, criar espaço para reinven-
tar alternativas e reunir vozes 
das mulheres para defender a 
igualdade de género e o em-
poderamento de mulheres e 
raparigas, e advogar em prol 
de maior representatividade 
(paridade zebra), poder, alo-
cação de recursos e conside-
ração das realidades diferen-
ciadas no processo decisório.

Alice Banze explicou que 
a WAFA é um órgão que tem 
como objectivo advogar e tra-
balhar com os partidos políti-
cos sobre o avanço da agenda 
do género e liderança política 
pelas mulheres.

O país prepara-se para a 
sextas eleições autárquicas 
(em 2023) e as sétimas ge-
rais (2024). Para Alice Banze, 
estes escrutínios devem ser 
oportunidades para se asse-
gurar maior representação de 
mulheres e raparigas em dife-
rentes órgãos. 

Lembrou que o Gover-
no alcançou a representação 
igualitária, cumprindo alguns 
instrumentos e convenções, 
como o Protocolo da SADC 
sobre Género e Desenvolvi-
mento, os Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável, 
entre outros.

JOANA MACIE

M
ULHERES de Mo-
çambique, Ango-
la, Cabo Verde, São 
Tomé e Príncipe e 
Guiné-Bissau, reu-

nidas esta semana em Maputo 
no Fórum Feminista Lusófono 

Africano, recomendam maior 
investimento nas redes sociais 
para empoderar maior número 
de senhoras e combater a vio-
lência baseada no género, assim 
como a necessidade de se usar o 
activismo na disseminação das 
mensagens de combate a este 
mal que persiste nos respectivos 

países.
São ainda recomendações 

do encontro, realizado dias 18 
e 19 do mês corrente, a neces-
sidade de incentivar o coope-
rativismo para criar capacidade 
financeira das mulheres e a ré-
plica das discussões e conclu-
sões, que devem ser traduzidas 

em línguas locais para facilitar 
a compreensão por todos os ci-
dadãos, em todas as províncias e 
distritos.

As representantes de dife-
rentes organizações dos países 
lusófonos apelaram à coesão por 
forma a caminharem juntas na 
luta contra todas as adversida-

As lutas 
que unem

GRAÇA Machel, presidente da Fundação 
para o Desenvolvimento da Comunidade 
(FDC), saudou a presença das mulheres da 
lusofonia no fórum, explicando que elas 
não estão unidas apenas pela língua co-
mum, mas pelas lutas que cada uma trava 
no seu quotidiano, baseadas na busca de 
valores concretos.

Para Graça Machel, activista dos direi-
tos da mulher e da criança, os principais 
valores que as mulheres procuram alcançar 
são a igualdade, em qualquer espaço onde 
estejam, e dignidade humana. “Indepen-
dentemente do seu estrato social, ela deve 
ser respeitada e valorizada”. 

Segundo Graça Machel, é aqui onde co-
meça o desafio dos movimentos feminis-
tas, porque são eles que devem reconhecer 
que a dignidade de toda e qualquer mulher 
tem de ser reconhecida, respeitada e valo-
rizada. “Isso significa que nós somos ape-
nas pontes e vozes daquelas que não têm 
voz nem espaço”, salientou. 

Graça Machel centralizou a sua inter-
venção na importância da ponte e da voz, 
explicando que “somos ponte porque, ao 
reunirmos e falamos das mulheres, temos 
de ter consciência clara e profunda de que 
estamos a falar em nome de milhões de 
mulheres. Somos a ponte daquelas que in-

clusive não estão nas nossas organizações, 
mas temos a obrigação de conhecer as suas 
lutas, as suas aspirações e desafios, incluin-
do os mais profundos”.

De acordo com a activista, qualquer que 
seja a organização, sua legitimidade só será 
possível quando for capaz de exprimir e 
expressar as lutas, desafios aspirações, de-
sejos e até os sonhos de todas as mulheres 
de cada um dos países presentes no fórum.

Para Graça Machel, o segundo desafio 
é a capacidade de inclusão de todas as vo-
zes de mulheres nas diferentes categorias 
em que elas se encontram. “Eu fico feliz de 
ver representadas aqui neste fórum várias 
organizações, incluindo a Ichikanwe (or-
ganização de mulheres vivendo com HIV/
Sida), com voz, espaço e sobretudo terem 
vencido a discriminação, o estigma”, afir-
mou, considerando que esta associação se 
afirmou perante a sociedade e disse: “Mar-
chamos até que sejamos livres, mexeu com 
uma, mexeu com todas”.

Segundo Graça Machel, a mensagem 
desta organização diz respeito a milha-
res de milhões de mulheres que ainda não 
têm espaço de se exprimir e convida todos 
os movimentos feministas a lutarem para 
o reconhecimento e valorização de toda a
mulher.Países Baixos 

fortalecem 
sociedade civil
A EMBAIXADORA do Reino dos Paí-
ses Baixos (Holanda), Henny de Vries, 
reconheceu, por sua vez, o papel que 
as organizações da sociedade civil de-
sempenham no cumprimento dos di-
reitos humanos. 

Henny de Vries, convidada a dis-
cursar na cerimónia de abertura do 
evento, disse que o seu país possui 
um quadro de políticas para o forta-
lecimento da sociedade civil, com o 
objectivo de proteger e aumentar as 
forças em prol da igualdade e direitos 
humanos nos processos democráticos.

Foi neste âmbito que sua embaixa-
da em Maputo lançou, recentemente, 
o programa “Igual”, com o objectivo

de fortalecer as capacidades de “lo-
bby” e advocacia das organizações da 
sociedade civil que actuam nas áreas 
dos direitos humanos e coordenação, 
com enfoque na mulher e juventude. 

Congratulou a realização do en-
contro, com o objectivo de discutir 
assuntos de igualdade de género. “É 
inspirador e encorajador ver grupos 
compostos por mulheres de várias ida-
des reunidos pela mesma causa”, dis-
se, considerando que o evento foi mais 
uma confirmação de que a caminhada 
em prol da igualdade ainda é longa, 
mas muito bem norteada.

Henny de Vries lamentou a actual 
conjuntura nacional e global, carac-

terizada pelo aumento de violações 
dos direitos das mulheres, redução 
do espaço cívico e silenciamento de 
forças críticas. “Este contexto clama 
por acções urgentes coordenadas”, 

sublinhou.
O encontro foi organizado pelo 

Fórum Mulher, Observatório das 
Mulheres e a WAFA, com financia-
mento dos Países Baixos.

Declaração final do fórum
APÓS dois dias de dis-
cussão profunda sobre 
fortalecimento dos mo-
vimentos e colectivo de 
mulheres dos PALOP, 
estas comprometeram-
-se a fortalecer a rede
de fóruns feministas 
dos Países Africanos de
Língua Oficial Portu-
guesa - Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São Tomé
e Príncipe -, através da
consolidação dos movi-
mentos nacionais, união
de vozes e reinvenção de
alternativas na base de
criação de “task-forces”
nacionais, constituídas
por companheiras das
áreas de litigância, in-
vestigativa e comunitá-

ria.
Comprometeram-se 

ainda a representar as 
diferentes gerações de 
defensoras em sistema 
de quotas, com a defini-
ção de um prazo de três 
meses para a apresenta-
ção do plano de trabalho 
para o estabelecimen-
to de um mecanismo de 
resposta rápida às de-
núncias de violência e 
estabelecer um grupo 
virtual de articulação 
nos PALOP com o enga-
jamento de diferentes 
actores.

Ainda se comprome-
teram a aprofundar o 
debate sobre como res-
ponder à crise do movi-
mento e reinventar al-

ternativas, valorizando 
a história anterior, para 
construir pontes en-
tre gerações, ao mesmo 
tempo que se permite 
a ascensão de novas al-
ternativas para dar voz 
e dialogar com as bases, 
assim como sistemati-
zar as contribuições das 
oficinas temáticas para 
conceber uma estratégia 
do movimento capaz de 
assegurar maior repre-
sentatividade, prestação 
de contas e inclusão das 
prioridades das mulheres 
na agenda governativa.

Na declaração final, 
reconhece-se que o sis-
tema patriarcal e capi-
talista é estruturante 
das desigualdades que as 

mulheres enfrentam no 
seu dia-a-dia e impede a 
realização plena dos seus 
direitos, enquanto a pa-
ridade de género não é 
uma vitória acabada, mas 
parte de um processo que 
precisa de ser alimentado 
pela transformação polí-
tica de relações de poder.

As participantes no 
Fórum de Maputo rea-
firmaram também a ne-
cessidade da construção 
de uma plataforma per-
manente e robusta de 
produção de dados sobre 
todas as temáticas que 

afectam a vida das mu-
lheres e raparigas, no-
meadamente violência, 
saúde, direitos sexuais 
e reprodutivos, acesso à 
terra e economia.

Manifestaram igual-
mente preocupação com 
a prevalência da vio-
lência, assédio sexual, 
uniões prematuras e for-
çadas, mortalidade ma-
terna, aborto inseguro, 
discriminação contra a 
identidade sexual, con-
trolo do vestuário como 
limitante para o acesso 
aos serviços públicos.

Mulheres reunidas no Fórum Feminista Lusófono Africano 

Graça Machel, presidente da FDC

 Embaixadora do Reino dos Países Baixos

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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

Bolsa de Valores de Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº3, do artigo 33, conjugado com o nº2 do artigo 64, do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-
se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Valor de 

Adjudicação

Ajuste Directo
24A002141/AD/15/2021

St Projectos e 
Comunicação

Parceria de Imprensa com o 
Jornal “O Dossier Económico”

312.000,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/16/2021

Dois Business, SA
Prestação de Serviços de Insta-
lação de Equipamento 
Biométrico

787.143,24MT

Concurso Limitado
03/UGEA-BVM/2020

Dois Business, SA
Automatização de Boletim de 
Cotações 

1.853.982,00MT

Ajuste Directo n° 
24A002141/AD/01/2022

MKW3 Consultoria & 
Projectos

Consultoria para Elaboração 
de Termos de Referência para 
Obras.

174.798,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/02/2022

Revista Ídolo
Prestação de Serviços de publi-
cação 

720.000,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/03/2022

Pangolim Multimédia Fornecimento de Jornais 22.500,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/04/2022

Canal i, Limitada Fornecimento de Jornais 32.500,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/05/2022

Sociedade de Noticias 
SA

Fornecimento de Jornais 75.738,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/08/2022

Sociedade Novo Rumo 
Lda.

Fornecimento de Jornais 21.000,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/09/2022

Jornal Zambeze Fornecimento de Jornais 22.500,00MT

Concurso Público
24A002141/CP/01/2021

Premier Group Lda.
Fornecimento de Produtos 
Alimentícios e de Higiene e 
Limpeza

4.900.068,00MT

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
3473

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto Nacional de Segurança Social
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. A Delegação da Provincia de Maputo convida empresas interessadas e que
reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o
fornecimento de Equipamento Informático.

Modalidade de Contrtação
Objecto de 

contratação

Data e hora- 
limite de 

entrega das 
propostas

Data-limite 
de abertura 

das 
propostas

Garantia 
Provisória

Concurso Público nº 04/INSS/
DPM/UGEA/042.21/2022

Fornecimento 
de equipamento 
informático

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.30horas

104.500,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou adquirí-los no edifício da Delegação da Província
de Maputo, Av. Governador Raimundo Bila, n˚ 25, UGEA, Cidade da Matola,
pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), o valor deve
ser depositado na conta nº 83512248 Milleniuim BIM.

3. O período de validade das propostas é de 120 dias, a contar da data-final de
entrega.

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

Matola, Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
Delegação da Província de Maputo: Av. Governador Raimundo Bila n˚25, Tel:21722772/5/6, Fax: 21722773- Cidade da Matola 260

DUAS pessoas morreram e 
outras duas ficaram feridas, 
na manhã de ontem, na se-
quência de um acidente de 
viação, envolvendo um au-
tocarro que perdeu os tra-
vões na avenida 24 de Julho, 
no bairro Alto Maé “B”, na 
cidade de Maputo.

O autocarro, da mar-
ca Yutong, com a chapa de 
inscrição AHV 724 MC, em-
bateu num semáforo, antes 

de imobilizar-se numa ár-
vore.

Cremildo Macave, po-
lícia de trânsito, apontou 
para a falta de inspecção 
como a principal causa do 
acidente, mas o cobrador 
do autocarro defendeu que 
o veículo  passou pela revi-
são recentemente.

“Nós, como Polícia de 
Trânsito, pedimos a boa co-
laboração dos proprietários 

dos carros para que façam 
a manutenção em tempo 
útil, para não acontecer o 
que assistimos hoje”, refe-
riu Macave.

Este acidente ocorre um 
dia depois de um outro au-
tocarro, da rota Zimpeto-
-Baixa, ter sido consumi-
do pelas chamas no bairro
George Dimitrov (Benfica),
na cidade de Maputo, sem
causar vítimas humanas.

F
AMÍLIAS residen-
tes nas proximidades 
da bacia de retenção 
de águas pluviais no 
bairro de Maxaquene 

“C” estão com os quintais 
inundados, na sequência do 
transbordo da lagoa, oca-
sionado pelas chuvas per-
sistentes que caíram du-
rante cinco dias na capital.

“A água entrou no inte-
rior da casa e danificou os 
electrodomésticos e mobi-
liário”, disse Nelly Jacinto, 
residente, que pede a inter-
venção do município para 
reverter a situação.

Percina Pondja, por sua 
vez, indicou que a água 
trouxe lixo que estava na 
rua para a sua casa, uma vez 
que o muro caiu por causa 
da humidade. Assim, estou 
a limpar tudo para recome-
çar a vida”, contou. 

Cristina Matete apontou 
que o município leva muito 
tempo para retirar as águas 
das ruas e residências.

“A chuva parou, mas 
os trabalhadores só vieram 
remover as águas duas ve-
zes, num  tractor com um 
tanque pequeno, depois de 
termos tido garantia que 
esta seria bombeada sem-
pre que chovesse”, afirmou 
Matete.

Na Costa do Sol, o ce-
nário repete-se. Os resi-
dentes tentam retirar as 
águas com baldes, um tra-
balho penoso e sem resul-
tado aparente.

“É complicado retirar 

A ÁGUAS da Região Metropolitana de Ma-
puto (AdRMM) prevê colocar, até final do 
ano em curso, acima de cem mil conta-
dores pré-pago na região metropolitana 
do Grande Maputo, em substituição dos 
actuais convencionais.

O projecto, que conta actualmente 
com cerca de quatro mil contadores ins-
talados na região metropolitana de Ma-
puto, desde o seu lançamento, em 2018, 
se enquadra no plano de  melhoria na 
arrecadação de receitas, gestão da água e 
redução do custo do negócio.

Segundo Joaquim Bié, director do 
Programa Acelerado e Integrado de Re-
dução de Perdas (PAIRP), a iniciativa 

ainda está a ser implementada de forma 
paulatina, devido aos custos envolvidos, 
pois os contadores pré-pago são cerca 
de cinco vezes mais caros em ralação aos 
convencionais.

“No entanto, a nossa perspectiva é 
avançar com a tecnologia, visto que apre-
senta vantagens”, destacou.

Acrescentou que, dos contadores já 
instalados se privilegiou os clientes com 
dívidas elevadas, por forma a proceder-se 
aos descontos à medida que compram a 
recarga. 

“É uma das estratégias para a cobran-
ça da dívida e também de redução das fi-
las nas lojas”, vincou. 

Continua o dilema 
das inundações

Famílias ainda se ressentem das consequências das últimas chuvas

J.
 M

ac
h

el

ATÉ  FINAL DO ANO

Capital prevê 
instalar cem mil 
contadores pré-pago

Dois mortos e feridos 
em acidente de autocarro

a água para a rua, pois as 
valas de drenagem estão 
obstruídas por causa do 
lixo”, comentou Joana Pe-
dro.

Para além de residên-
cias, algumas rodovias 
continuam com o trânsito 
condicionado devido às 
enchentes. 

Entretanto, é notório 
o trabalho de sucção das
águas nas valas de Costa 
do Sol, na avenida Cândido 
Mondlane e na rua da Bei-
ra, no bairro de Mavalane.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  004/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Abril
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,15 4,23      4,19
  Botswana Pula 5,38 5,49      5,44
  eSwatini Lilangueni 4,15 4,23      4,19
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,63 3,70      3,66

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 493,36 503,20    498,28
  Malawi Kwacha 78,14 79,70     78,92
  Tanzânia Shilling 27,28 27,82     27,55
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,67 13,95     13,81
  Canada Dolar 50,58 51,58     51,08
  China/Offshore Renminbi 9,77 9,97      9,87
  China Renminbi 9,81 10,00      9,91
  Dinamarca Coroa 9,25 9,43      9,34
  Inglaterra Libra 82,44 84,09     83,27
  Noruega Coroa 7,18 7,32      7,25
  Suécia Coroa 6,71 6,85      6,78
  Suíça Franco 66,60 67,93     67,27
  União Europeia Euro 68,84 70,21     69,53

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,6745700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.948,16000
Venda..............  1.948,93000

Maputo,  22.04.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

A ASSOCIAÇÃO Moçambi-
cana de Empresas Petrolífe-
ras (AMEPETROL) defendem 
uma revisão, dentro de um 
mês, dos preços de combus-
tíveis actualmente em vigor 
no país. Segundo sustentam, 
este posicionamento visa 
evitar dias piores no forneci-
mento ao mercado nacional.

O presidente da AMEPE-
TROL, Michel Ussene, afir-
mou que das trinta empresas 
gasolineiras associadas ape-
nas dezasseis estão activas, 
enquanto que as restantes  
pararam de importar com-
bustíveis ou o fazem com di-
ficuldades.

A fonte, que falava on-
tem, numa conferência de 
imprensa em Maputo, frisou 
ainda que as gasolineiras ape-
nas dispõem de um “stock” 
de combustível suficiente 
para abastecer o mercado na-
cional nos próximos 20 a 29 

dias.
“A situação financeira das 

empresas vai piorar, por isso, 
apelamos ao Governo para 
encontrar um mecanismo de 
ajuste do preço de uma forma 
gradual com benefícios para 
as gasolineiras, consumido-
res, a economia, bem como a 
competitividade do mercado 
moçambicano. Antevemos 
um mês de Maio muito com-
plicado”, afirmou.

Acrescentou que a situa-
ção é também agravada por 
uma dívida de cerca de 120 
milhões de dólares que o Go-
verno tem para com as gaso-
lineiras valor que, segundo 
sustenta, caso fosse disponi-
bilizado, aliviaria o problema 
de tesouraria das petrolíferas.

Na conferência de im-
prensa, Michel Ussene alertou 
para o facto de Moçambique 
estar  a subsidiar o combustí-
vel de alguns países vizinhos, 

OITO consórcios interna-
cionais manifestaram in-
tenção de estabelecer uma 
parceria estratégica com 
o Governo no projecto de
construção da barragem de
Mphanda Nkuwa, na pro-
víncia de Tete.

Trata-se da Power China 
e Longyuan Power  (chi-
nesas), Sumitomo e Kansai 
( Japão), Scatec (Noruega) 
, EDF (França) e dois que 
juntam empresas de di-

ferentes nacionalidades,  
sendo um deles associado 
às Ilhas Maurícias e a Zâm-
bia (liderado pela ETC Hol-
dings Mauritius) e outro 
que inclui firmas de Itália e 
Zimbabwe (com a Webuild 
Group como membro prin-
cipal).

Segundo um comuni-
cado de imprensa, os oito 
consórcios responderam ao 
concurso lançado em De-
zembro e entregaram den-

tro do prazo, que terminou 
segunda-feira, os docu-
mentos de pré-qualificação.

O gabinete de imple-
mentação do projecto Hi-
droeléctrico de Mphanda 
Nkuwa explica que, ini-
cialmente, o prazo para a 
submissão da declaração 
de qualificação havia sido 
fixado para o dia 28 de Fe-
vereiro de 2022, tendo sido 
prorrogado para 18 de Abril 
de 2022, devido a múltiplos 

pedidos dos concorrentes 
(e 34 empresas nacionais e 
internacionais adquiriram 
o caderno de encargos de
pré-qualificação).

“A assinatura do acordo 
de desenvolvimento e im-
plementação do projecto 
será assinado entre a Ele-
tricidade de Moçambique 
(EDM) e a Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), que re-
presentam o sector público, 
e o parceiro estratégico se-

leccionado”, frisa o comu-
nicado.

De referir que, a barra-
gem de Mphanda Nkuwa, 
cujas obras de construção 
poderão arrancar em 2024, 
com a duração de pelo me-
nos sete anos, tem um in-
vestimento estimado em 
cerca de 5 mil milhões de 
dólares norte-americanos, 
devendo ter uma capacida-
de de geração de 1500 me-
gawatts de energia.

USO DO PORTO DE NACALA

NA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO

Moçambique define 
Malawi como cliente 
prioritário

Governo quer
mais interacção 
com parceiros
O MINISTRO da Econo-
mia e Finanças, Max To-
nela, defendeu ontem, em 
Washington, Estados Uni-
dos da América, um maior 
envolvimento dos parceiros 
de cooperação bilaterais e 
multilaterais na implemen-
tação da agenda de desen-
volvimento do nosso país.

O governante fez o apelo 
num encontro com o presi-
dente do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), 
Akinwumi Adesina, onde 
manifestou o desejo do 
Governo moçambicano de 
trabalhar com esta insti-
tuição financeira multila-
teral, com vista a retomar 
as operações de apoio or-
çamental.

“Continuamos a tra-
balhar em estreita colabo-
ração com os nossos par-
ceiros e, neste contexto, 
chegámos a um acordo ao 
nível do corpo técnico com 
o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) para apoiar
a implementação da agen-

da de reformas do Gover-
no”, disse.

Segundo o ministro, 
a agenda de reformas do 
Executivo visa alcançar 
um crescimento inclusivo 
sustentado, fortalecer a 
gestão macroeconómica, 
construir resiliência e en-
frentar os desafios estru-
turais.

“O nosso envolvimento 
com o FMI, embora im-
portante para atender às 
necessidades imediatas de 
financiamento ao orça-
mento do país, desempe-
nhará também um papel 
catalisador ao liberar o 
apoio de outros parceiros 
de desenvolvimento, in-
cluindo o Banco Mundial 
e a UE. Esperamos traba-
lhar com o BAD com vista 
a retomar as operações de 
ajuda orçamental”, disse.

O Ministro Max Tonela 
afirmou, igualmente, que 
as perspectivas de cres-
cimento de Moçambique 
continuam positivas, ape-

sar dos riscos decorrentes 
do aumento da frequência 
e intensidade de desastres 
naturais, a pandemia da 
Covid-19, os ataques ter-
roristas na região norte e, 
mais recentemente, os po-
tenciais efeitos das tensões 
geopolíticas resultantes 
do conflito militar entre a 
Rússia e a Ucrânia.

No encontro, o minis-
tro da Economia e Finan-
ças lembrou que o BAD é 
um parceiro estratégico de 
desenvolvimento do país e 
tem contribuído através de 
uma vasta gama de instru-
mentos de financiamento 
para satisfazer as necessi-
dades de Moçambique.

“O Governo agradece a 
resposta firme do BAD aos 
esforços de reconstrução 
do país após o impacto de-
vastador dos ciclones Idai 
e Kenneth, bem como na 
ajuda aos países-membros 
a lidar com o impacto eco-
nómico e social da pande-
mia da Covid-19”, frisou.

Max Tonela considera primordial um maior envolvimento do BAD na agenda de desenvolvimento de Moçambique

Gasolineiras querem revisão 
dos preços de combustíveis

MPHANDA NKUWA

Oito consórcios concorrem
à construção da barragem

M
O Ç A M B I Q U E 
considera o Ma-
lawi como cliente 
prioritário no uso 
do Porto de Naca-

la, na província de Nampu-
la,  para o manuseamento 
de mercadoria diversa.

Este posicionamento foi 
defendido ontem, pelo Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, durante uma visita 
que efectuou àquela infra-
-estrutura, acompanhado
do seu homólogo malawia-
no, Lazarus Chakwera.

A visita às instalações 
portuárias visava aferir o 
grau de execução das obras 
de reabilitação em curso no 
recinto que os dois Estados 
pretendem  que seja um 
vector de desenvolvimen-
to. As referidas obras vão 
permitir o aumento da ca-
pacidade de manuseamen-
to do volume de carga dos 
actuais  100 mil TEU (con-
tentores) por ano para 252 
mil TEU,  o que representa 
um crescimento na ordem 
de 152 por cento. Espera-
-se, ainda, um aumento da
capacidade de armazena-
mento em 8 mil TEU, bem
como atracação de navios
de grande porte.

 O manuseamento de carga contentorizada  é o principal negócio do Porto de Nacala
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De acordo com o Presi-
dente Filipe Nyusi, o Porto 
de Nacala move as econo-
mias de Moçambique e do 
Malawi, sendo que a es-
tratégia do nosso país cir-
cunscreve-se em envolver 
o utilizador na busca de
soluções para os desafios
actuais.

“É preciso acarinhar no 
máximo o Malawi, por-
que dos 800 quilómetros 
de Nacala a Blantyre, cerca 
de 600 são da parte de Mo-
çambique e a outra encon-
tra-se neste país vizinho”, 
disse.

Por seu turno, o esta-
dista malawiano, Lazarus 

Chakwera, mostrou-se li-
sonjeado pelo facto do seu 
país merecer uma atenção 
privilegiada de Moçambi-
que, sobretudo, no uso do 
Porto de Nacala.

Para Chakwera, Nacala 
oferece soluções na com-
ponente de transporte de 
pessoas e bens, o que po-

derá estar melhor depois do 
aumento da capacidade de 
manuseio de mercadorias.

O estadista malawiano 
apontou os fertilizantes e o 
clínquer usados no fabrico 
de cimento de construção 
civil, como sendo produtos 
manuseados para o seu país 
através do Porto de Nacala, 
manifestando, igualmen-
te, intenção de alargar os 
negócios, introduzindo o 
transporte de combustíveis.

“Estamos gratos por ter 
esse tratamento especial”, 
afirmou Chakwera, refe-
rindo-se, igualmente, do 
projecto de linha eléctrica  
cujo lançamento da pri-
meira pedra do projecto de 
integração regional entre 
os dois países teve lugar na 
localidade de Matambo, no 
distrito de Changara, em 
Tete.

O projecto  visa interli-
gar os sistemas de energia 
de ambos os países, inter-
conectando o Malawi ao 
mercado bilateral e regional 
do recurso, o que repre-
senta uma oportunidade 
acrescida para Moçambique 
exportar a energia exce-
dentária para os países vi-
zinhos. 

visto que motoristas oriundos 
da região preferem abastecer 

os seus camiões e adquirir o 
produto aqui, devido aos bai-

xos preços praticados pelas 
gasolineiras.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Necessários 1.1 mil milhões para 
reconstrução pós-Ana e Gombe

A 
RECONSTRUÇÃO 

das infra-estruturas 
públicas e privadas 
destruídas este ano 
maioritariamente na 

cidade da Beira, à passagem 
das tempestades Ana e Gom-
be, está calculada em mais de 
1.161 mil milhões de meticais.

A informação foi tornada 
pública quarta-feira, no final 
da VII Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo Provincial 
de Sofala, orientada pelo go-
vernador Lourenço Bulha.

Fundamentalmente, os 
custos de reposição são nas 
áreas da saúde, educação, 
água e saneamento, energia, 
estradas e insumos agrícolas. 

Basicamente, o encontro 
fez balanço da época chu-
vosa e ciclónica 2021-2022, 
cujo impacto foi considerado 

UM indivíduo identifica-
do por A. Tiane, de 38 anos 
de idade, residente no 12.° 
bairro, Maraza, na cida-
de da Beira, encontra-se a 
contas com o Serviço Na-
cional de Investigação Cri-
minal (SERNIC) indiciado 
de rapto e roubo agravado.

De acordo com o por-
ta-voz do SERNIC, Alfeu 
Sitoe, o indivíduo, apre-
sentado ontem a jornalis-
tas, foi detido na sequência 
de um mandado de captura 
emitido pelo Tribunal Judi-
cial da Província de Sofala 
por fazer parte de um grupo 
que, em Dezembro de 2021, 
tentou raptar um empresá-
rio no bairro da Ponta-Gêa, 

nesta urbe.
Segundo o porta-voz do 

SERNIC, fazem igualmente 
parte deste grupo S. Ayob 
e M. Chico, detidos na Ca-
deia Central, enquanto os 
outros integrantes da qua-
drilha, cujos nomes não fo-
ram identificados, estão a 
monte.

O porta-voz recordou 
que os assaltos ocorreram 
nas imediações do mercado 
Maquinino, onde, por duas 
vezes, dispararam contra 
uma loja de um cidadão de 
nacionalidade chinesa fe-
rindo um trabalhador que 
mais tarde veio a perder a 
vida no hospital.

Alfeu Sitoe assegurou 

que diligências estão em 
curso para a neutralização 
dos demais integrantes do 
grupo que se encontram 
ainda a monte, de modo 
a responsabilizá-los pelos 
crimes cometidos.

A. Tiane confessou o
seu envolvimento no rap-
to. Contou que para a sua 
vinda de Chimoio para a 
cidade da Beira recebeu do 
seu amigo 500 meticais de 
transporte. 

O indivíduo é confesso 
ainda no crime de roubo 
agravado, tendo revelado 
que para a execução deste 
acto era ele a pessoa que 
identificava os estabeleci-
mentos a serem assaltados.

MEDIDAS preventivas como sensibilização das 
comunidades sobre a necessidade de tratamen-
to da água, lavagem frequente das mãos, cuida-
dos com os alimentos, distribuição de cloro ou 
“Certeza” e limpeza dos poços contribuíram 
para a redução de casos de diarreias em 23 por 
cento na cidade da Beira, no primeiro trimestre 
deste ano.

A avaliação foi feita há dias pelo médico-
-chefe da cidade, Manuel Seco, elucidando que, 
graças a essas medidas, reduziram para 6434
os episódios desta doença de Janeiro a Março
do corrente ano, contra os 8716 notificados em
igual período de 2021.

O nosso entrevistado congratulou-se pelo 
facto de se estar a registar considerável aceitação 
da população às mensagens deixadas nas comu-
nidades pelos técnicos e activistas de saúde.

Recordou que durante as suas intervenções 
nos bairros os agentes têm aconselhado os cida-
dãos, sobretudo, a cumprirem com rigor as me-

didas preventivas, considerando que, se coloca-
das em prática, contribuirão para a promoção da 
saúde pública.

Manuel Seco adiantou que tal situação cons-
titui grande ganho para o sector, principalmen-
te por terem conseguido conter os casos, numa 
altura em que se verificou muita quantidade de 
precipitação.

De acordo com o dirigente, todos os episó-
dios de diarreias foram tratados em regime am-
bulatório.  

O médico-chefe congratulou-se igualmen-
te por não se terem sido registado neste período 
casos sugestivos de cólera, diarreias agudas nem 
óbitos pela doença.

Entretanto, garantiu que os agentes de saú-
de vão continuar a realizar palestras de sensibi-
lização nas comunidades e apelou ao contínuo 
cumprimento das medidas preventivas tanto 
das doenças diarreicas como da malária e cólera, 
para evitar possíveis surtos. 

bastante severo, com chuvas 
abundantes e ventos fortes 

que resultaram em inunda-
ções, principalmente na Beira.

Na globalidade, foram 
afectadas 6137 famílias, o 

equivalente a 30.937 pessoas, 
tendo provocado a morte de 
sete pessoas.

A porta-voz do encontro, 
Graciana Pita, adiantou que 
2096 casas ficaram totalmen-
te destruídas e 2803 outras 
parcialmente, além de 4288 
inundadas.

Em termos de infra-es-
truturas públicas, foram atin-
gidas 80 escolas, das quais 
17 parcialmente danificadas, 
num conjunto de 160 salas. 
62.902 alunos e 1247 professo-
res ficaram afectados e quatro 
unidades sanitárias e 288 qui-
lómetros de estradas terrapla-
nadas danificados.

Já no sector da agricultu-
ra, foram inundados 145.422 
hectares de diversas culturas 
alimentares, sendo que 42.662 
se perderam totalmente. 

Prevenção reduz diarreias

Detido por
rapto e roubo 

Agente do SERNIC apresentando o indiciado

Assim ficaram alguns bairros na sequência das intempéries

Graciana Pita, porta-voz da sessão
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A máscara evita que os vírus que se encontram nas gotas de saliva e secre-
ções nasais de pessoas com COVID-19 infectem outras pessoas ou conta-

minem os objectos ao redor. 

O 
MINISTÉRIO das 
Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH) 
ainda não dispõe de 

fundos para operacionalizar 
o projecto de construção de
uma barragem sobre o rio Me-
garuma, no distrito de Mecufi, 

em Cabo Delgado, para suprir 
o défice no fornecimento de
água à cidade de Pemba, que 
neste momento é alimentada 
a partir de furos abertos em 
Metuge.

De acordo com o director 
geral do Fundo do Investi-
mento e Património do Abas-

tecimento de Água (FIPAG), 
Victor Tauacale, concluída a 
fase de estudos geofísicos e 
de viabilidade,  decorre, neste 
momento, a busca de finan-
ciamento para a construção 
da infra-estrutura.

O rio Megaruma escoa, 
anualmente, mais de 883 

FORNECIMENTO DE ÁGUA A PEMBA

Governo ainda sem
fundos para barragem
sobre rio Megaruma

Megaruma tem potencial de escoamento para a construção de uma barragem
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Monica Chakwera (à esquerda) e Isaura Nyusi interagindo com os pais das recém-nascidas

OFERTA DE ISAURA NYUSI E MONICA CHAKWERA

Kits alimentares
para reassentados
de Chimbonde
AS esposas dos chefes de Estado 
de Moçambique e do Malawi, 
Isaura Nyusi e Monica Chakwe-
ra, respectivamente, consolaram 
ontem as famílias reassentadas 
em Chimbonde,  bairro Matun-
do, na cidade de Tete, com kits 
alimentares.

Isaura Nyusi garantiu, na in-
teracção com os reassentados, 
que o Governo vai providen-
ciar os serviços necessários para 
melhorar as condições de vida 
no local, para que as vítimas da 
depressão tropical Ana possam 
viver condignamente.

“Em poucos anos a província 
de Tete foi afectada por intempé-
ries por duas vezes. As mudanças 

climáticas são uma realidade, 
por isso precisamos de viver em 
locais seguros. Por essa razão não 
podemos regressar para as zonas 
de onde fomos retirados”, ad-
vertiu.

Convidou, também, a socie-
dade civil para manter o espírito 
de solidariedade com as vítimas 
das intempéries que têm assola-
do o país.

Por sua vez, Monica 
Chakwera disse que a população 
do seu país também foi vítima 
da depressão tropical Ana, mas 
conseguiu ver que em Moçam-
bique há avanços em termos de 
assistência às vítimas.

“Iremos levar a experiência 

de assistência às famílias afec-
tadas para o nosso país, a fim de 
aprimorarmos a resposta a esta 
situação. Aconselho a todos a 
não voltarem para as zonas ri-
beirinhas, porque a qualquer 
momento podemos sofrer novas 
intempéries”, recomendou.

Isaura Nyusi e Monica 
Chakwera ofereceram, também, 
um enxoval ao casal Luís Cam-
pira e Norberta Fernando, que 
teve, a 31 de Janeiro, gémeas no 
centro de acomodação da Esco-
la Industrial de Matundo, onde 
se encontravam enquanto se 
preparava o reassentamento. Às 
meninas serão dados os nomes 
das ilustres visitantes.

CERCA de 14.135 alunos ma-
triculados em 10 escolas do 
município de Massinga, em 
Inhambane, passam, a partir 
de hoje, a ler o jornal “no-
tícias” nas suas bibliotecas 
graças a um contrato de for-
necimento deste matutino 
assinado entre o Conselho 
Municipal local e a Socieda-
de do Notícias (SN).

A oferta do jornal com 
maior circulação no país, 
que completou 96 anos no 
passado dia 15 de Abril cor-
rente, constitui também 
um dos melhores presentes 
oferecidos pelo Conselho 
Municipal às crianças de 
Massinga pela celebração 
dos 58 anos da elevação da-
quela urbe à categoria de 
vila, assinalada ontem.

O contrato para o for-
necimento do “notícias” 

foi rubricado na Praça dos 
Heróis da vila de Massinga, 
como parte das celebrações.

Para além dos alunos, o 
jornal também vai servir a 
362 professores e mais de 
50 funcionários das escolas 
abrangidas.

A autarca de Massinga, 
Medy Jeremias Neves, dis-
se que o município colocou 
o “notícias” nas bibliotecas
das escolas pelo reconhe-
cimento do seu contributo
na elevação da qualidade do
ensino, sobretudo no me-
lhoramento das habilidades
de leitura e escrita nas  clas-
ses iniciais.

“O jornal ‘notícias’ é 
uma fonte de consulta e de 
material didáctico para os 
professores. Esperamos que 
contribua para o aprofun-
damento da cultura geral 

das crianças que, vezes sem 
conta, se esquecem do sig-
nificado de algumas datas 
históricas do país”, comen-
tou.

O delegado da SN em 
Inhambane, Victorino Xa-
vier, pediu aos directores das 
escolas contempladas para 
capitalizarem a disponibili-
dade do jornal “notícias”.

Recorde-se que a Socie-
dade do Notícias, proprie-
tária dos jornais “notícias”, 
“domingo” e “desafio”, está 
a implementar um projecto 
denominado “Uma Escola, 
Um Jornal”, com o objectivo 
de contribuir para incutir o 
gosto pela leitura nos alunos.

Este é o quarto municí-
pio, dos cinco da província 
de Inhambane, que coloca 
jornais nas escolas da sua 
área de jurisdição.

“Notícias” nas escolas
de Massinga

NO ÂMBITO DO PROASME

Imprimida celeridade na 
manutenção de estradas
A IMPLEMENTAÇÃO do Progra-
ma Auto-Sustentado de Estradas 
(PROASME) introduziu maior 
flexibilidade no desembolso de 
recursos financeiros para a ma-
nutenção periódica e reparação 
da rede viária nacional.

Desde 2021 foram investidos 
mais de 690 milhões de meticais 
na reparação de rotina de troços 
abrangidos pela iniciativa. Com 
efeito, mais de 1800 quilómetros 
de estradas nacionais e regionais 
beneficiaram de manutenção, 
facto que melhorou a transitabi-
lidade e mobilidade de pessoas e 
bens.

O coordenador do PROASME 
em Gaza, Moisés Dzimba, disse 
ontem que a disponibilidade dos 
fundos, resultantes da arreca-
dação de receitas das portagens, 
permitiu intervir em troços que 
se apresentavam em avançado 
estado de degradação.

“Conseguimos flexibilizar 
os pagamentos e impulsionar 

a rápida reparação de estradas, 
sobretudo nas secções críticas. 
Estamos a fazer um levanta-
mento e criar condições para a 
reparação dos buracos criados 
durante a presente época chu-
vosa. Esta é uma das vantagens 
de ter portagens, porque com 
a receita conseguimos aplicar o 
montante na manutenção das 
vias. Isto melhora a transitabili-
dade e comodidade dos utentes 
da via”, disse.

Revelou que o sector está a 
mobilizar mais recursos para a 
reabilitação de alguns troços da 
Estrada Nacional Número Um 
(N1), sendo que as negociações 
com os parceiros de cooperação 
decorrem a um ritmo satisfató-
rio.

Acrescentou que a desloca-
ção da portagem na ponte sobre 
o rio Limpopo, à entrada da ci-
dade de Xai-Xai, para Chicum-
bane, contribuiu para uma maior
fluidez no trânsito de viaturas,

ao mesmo tempo que reduziu a 
pressão sobre estas obras de arte.

“Sabemos que as pontes 
foram concebidas para cargas 
dinâmicas, e nesse caso estáva-
mos a ter constrangimentos com 
cargas estáticas, principalmente 
de viaturas pesadas que podia 
comprometer a durabilidade da 
infra-estrutura, que foi reabili-
tada recentemente”, afirmou.

A N1, na província de Gaza, 
tem projectadas duas portagens, 
estando a segunda localizada em 
Chidenguele. As obras de cons-
trução estão na fase conclusiva, 
prevendo-se que entre em fun-
cionamento nos próximos dias.

Por seu turno, o presidente 
da Associação dos Transpor-
tadores de Gaza (ASTROGA-
ZA), Fabião Chongo, disse que 
o programa permitiu melhorias
na transitabilidade na província
e defendeu a necessidade dos
condutores contribuírem para a
manutenção da rede viária.

Portagem de Chicumbane

Seis pessoas 
acusam positivo 
para Covid-19

SEIS pessoas acusaram positivo para o novo coronaví-
rus e uma foi internada por complicações associadas à 
Covid-19, segundo informação partilhada ontem pelo 
Ministério da Saúde (MISAU).

O comunicado de actualização da situação da Co-
vid-19 indica que os infectados foram detectados em 
729 amostras analisadas em território nacional, o que 
equivale a uma taxa de positividade diária de 0,82 por 
cento e acumulada de 17,22 por cento.

A maioria dos contaminados foi registada na pro-
víncia de Gaza, com três, seguido de Cabo Delgado, 
com dois, e Maputo, com um episódio. Dois dos infec-
tados têm idade igual ou superior a 50 anos. 

Os dados da Saúde mostram que, com o paciente 
internado, sobe para três o número de doentes que ac-
tualmente recebem cuidados nos centros de tratamen-
to da Covid-19, sendo que um encontra-se nos cuida-
dos intensivos. 

Ainda de acordo com o documento do MISAU, entre 
quarta-feira e ontem, o país não registou nenhuma alta 
hospitalar, óbito por Covid-19, nenhum recuperado da 
infecção pelo Sars-CoV-2, permanecendo em 223.088 
curados, dos 225.351 casos notificados desde a confir-
mação do primeiro episódio, em Março de 2020.

Deste modo, o país contabiliza um cumulativo de 
2201 óbitos por Covid-19 e 58 casos activos, dos quais 
13 na província de Gaza, igual número em Cabo Delga-
do, 11 em Nampula, sete na cidade de Maputo e cinco 
em Sofala. 

No período em referência, foram vacinadas 35.150 
pessoas contra a Covid-19, o que eleva para 13.723.138 
o cumulativo de indivíduos que completaram a vacina-
ção, uma taxa de imunização de 90,2 por cento.

milhões de metros cúbicos 
de água, quantidade consi-
derada suficiente para jus-
tificar a construção de uma 
barragem que servirá não 
só para o abastecimento de 
água, como também para a 
irrigação. Tauacale disse que 
o lençol freático do cam-
po de furos de Metuge, que
abastece Pemba, não con-
segue satisfazer a demanda
crescente.

O director geral do FIPAG 
fez este pronunciamento há 
dias, em Metuge, no quadro 
da visita às obras de reabili-
tação e ampliação do sistema 
de abastecimento de água de 
Pemba. 

Tauacale disse ter cons-

tatado que as obras foram 
executadas em 15 por cento, 
sendo que o empreiteiro e o 
fiscal garantem entregar a 
obra a tempo, isto é, em De-
zembro próximo.

“Estão a colocar betão nas 
secções de bombagem, trata-
mento de água e de lama. No 
que tange à extensão da rede 
de distribuição, já foram exe-
cutados mais 40 quilómetros. 
Estão em preparação os terre-
nos onde vão ser construídos 
centros distribuidores, além 
da reabilitação dos reserva-
tórios existentes”, revelou 
Tauacale.

Depois de concluída a 
reabilitação do sistema de 
abastecimento de água de 
Pemba, a capacidade passa-
rá dos actuais 15 mil metros 
cúbicos, para 30 mil metros 
cúbicos por dia, para além da 
ampliação do tempo de aces-
so, de 12 para 20 horas.

“Portanto, a capacidade 
actual de fornecimento vai ser 
duplicada, mas, como disse, 
não iremos passar de 80 por 
cento da demanda”, explicou 
Tawacale.

Por conta das  interven-
ções, o número de novas liga-
ções passará para 1500.

“Com estas interven-
ções, iremos melhorar, sig-
nificativamente, o forneci-
mento de água aos bairros 
considerados críticos, no-
meadamente Cariacó, Natite e 
Ingonane”, explicou Tauaca-
le.  As obras de reabilitação e 
ampliação do referido sistema 
estão avaliadas em 47 milhões 
de dólares, financiados pelo 
Banco Mundial. 

A primeira fase da emprei-
tada consistiu na colocação da 
tubagem numa extensão de 
cerca de 40 quilómetros do 
ponto de captação, no distri-
to de Metuge, onde já foram 
abertos e equipados 20 furos 
dos 30 previstos.

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

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 22 de Abril de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

“Nunca sabemos se a pessoa que está ao 
nosso lado tem Covid-19”, disse.

Joaquim Boxe considerou a medida como 
tendo sido tomada pelo Chefe do Estado de-
pois de avaliados e ponderados todos os fac-
tores de risco. No entanto, apelou aos muní-
cipes para que mudem de comportamento, 
de modo a que não sejam forçados a usar a 

máscara, sobretudo no interior dos transpor-
tes semicolectivos de passageiros.

Jojó Matias disse, por seu turno, que o fim 
da Situação de Calamidade Pública abre espa-
ço para maximizar as trocas comerciais entre 
as províncias, alavancando assim a economia 
do país, embora a Covid-19 ainda constitua 
uma ameaça. 

Fim da Situação de Calamidade 
Pública é decisão justa

Minane cresce
lento por falta
de infra-estruturas

O 
POVOADO de Mi-
nane, no bairro de 
Marrere, no pos-
to administrativo 
de Natikiri, não 

cresce a ritmo desejado por 
falta de infra-estruturas 
sociais básicas e transpor-
te público. Factores como 
estes são tidos como res-
ponsáveis pelo desenvolvi-
mento lento daquela zona.

Por falta de transpor-
te semicolectivo de pas-
sageiros, a mobilidade de 
pessoas para o centro ur-
bano tem sido um entra-
ve. Grande parte dos resi-
dentes tem na agricultura 
como a principal fonte para 
o seu sustento.Faltam ser-
viços sociais básicos, como
escola secundária, merca-
do, água e energia.

 O “Notícias”, que visi-
tou a zona, soube que ape-
nas duas viaturas de caixa 
aberta, vulgo “my love”, é 
que arriscam a desenvolver 
a actividade de transporte 

de pessoas e bens na rota 
mercado de Waresta-Mi-
nane.

As duas viaturas circu-
lam todos os dias da sema-
na e o valor cobrado é de 
20 meticais por passageiro. 
Os habitantes de Minane 
consideram o custo sufo-
cante, tendo em conta as 
suas condições de vida. Por 
isso muitos deles prefe-
rem caminhar até ao mer-
cado grossista do Wares-
ta, onde fazem a maioria 
das compras, e deste local 
apanharem o “chapa” ou 
moto-táxi para o centro da 
cidade para realizarem as 
suas actividades diárias.

Há três anos o Conse-
lho Municipal destacou um 
transporte semicolectivo 
de passageiros para facili-
tar a mobilidade de Mina-
ne para o centro da cidade 
e vice-versa a dez meti-
cais, segundo contaram os 
moradores. Esta medida 
foi vista pelos residentes 

ESTÁ em curso a expansão de 
energia eléctrica da rede na-
cional para o povoado de Mi-
nane. Com esta boa nova os 
habitantes da região nutrem 
muita expectativa por um 
crescimento franco da zona.

A nossa Reportagem cons-
tatou que a chegada de energia 
eléctrica a Minane está para 
breve. 

Postes e cabos de transpor-
te de corrente eléctrica foram 
colocados até aos arredores do 
bairro de Marrere, uma zona 
que dista cerca de 500 metros 
da zona habitacional.

Neste momento, os re-
sidentes de Minane abaste-
cem-se de corrente eléctrica 

produzida na base de painéis 
solares, que segundo eles, não 
é de qualidade desejada.   

Lucinda Manuel disse es-
perar que com a chegada da 
energia eléctrica da rede na-
cional seja introduzido o curso 
nocturno na Escola Primária 
Completa de Napueia, único 
estabelecimento de ensino 
que se localiza nas proximi-
dades deste povoado, onde 
ela pretende concluir o ensino 
primário.

Contou que devido à falta 
de energia eléctrica, os co-
merciantes locais não vendem 
produtos frescos, como peixe 
e outros, porque não há como 
garantir a sua conservação.

“Quando pretendemos o 
peixe fresco, temos que recor-
rer às mercearias que estão lo-
calizadas no bairro de Marrere. 
Os comerciantes não podem 
usar congeladores, porque a 
energia eléctrica ainda não 
chegou a Minane”, afirmou.

Samuel Benjamim, resi-
dente da zona, pediu à empre-
sa Electricidade de Moçambi-
que para acelerar os trabalhos 
de instalação para que os mo-
radores de Minane desfrutem 
dos benefícios que a corrente 
eléctrica traz.

“Não bebemos água nem 
cerveja gelada porque não te-
mos energia neste povoado”, 
lamentou.

Energia poderá 
mudar tudo

Degradação da rodovia 
afugenta transportadores

Falta policiamento comunitário

O ESTADO avançado de de-
gradação em que se encontra 
a via de acesso a Minane, ori-
ginada pelas chuvas que caí-
ram na sequência do ciclone 
Gombe é motivo para a de-
sistência dos transportadores 
semicolectivos de passagei-
ros em operar naquela rota.

Antes da degradação, se-
gundo descreveram os resi-
dentes, havia cerca de cinco 
operadores de transporte que 
garantiam a mobilidade de 
pessoas e bens. Neste mo-
mento,  as duas carrinhas de 
caixa aberta fazem “chapa” 
de forma esporádica.

De acordo com Ancha Es-
tevão, residente de Minane, a 
atracção de mais operadores 
de transporte para explorar 
a rota Waresta-Minane passa 
necessariamente pela reabi-
litação da rodovia. Segundo 
a fonte, devido às condições 
precárias da estrada, carri-
nhas de baixa suspensão têm 
enfrentado sérias dificulda-
des para circular neste troço.

Carlos Bonifácio, um 

Molde Graciano

Joaquim Boxe

Agira Ismael

Jojó Matias

O ANÚNCIO do fim da Situação 
de Calamidade Pública no país 
feito quarta-feira pelo Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
foi acolhido de bom agrado pe-
los citadinos de Nampula, que 
consideram uma decisão justa 
e acertada, tendo em conta os 
progressos registados, no âmbi-
to da implementação das medi-
das de prevenção da Covid-19. 
Molde Graciano disse que com 
a passagem da Situação de Cala-
midade Pública para a Emergên-
cia de Saúde Pública, a vida dos 
citadinos irá voltar à normalida-
de, embora não signifique o fim 
ou o alívio total das medidas de 
prevenção da pandemia. 

Segundo Graciano, é preci-
so que os cidadãos continuem a 
privilegiar o uso da máscara em 
locais fechados e de aglomera-
ção pública, como, aliás, frisou o 
Chefe do Estado na sua comuni-
cação à nação.

Agira Ismael afirmou que, 
apesar de a máscara ser consi-
derada por muitos como algo 
irritante, alegadamente porque 
dificulta a respiração, é preciso 
que seja usada sempre em lo-
cais de aglomeração de pessoas, 
como mercados, paragens de 
transportes semicolectivos de 
passageiros, estabelecimentos 
comerciais, igrejas, entre outros.

APESAR de aparentemente paca-
to, o povoado de Minane clama 
por policiamento comunitário e 
a razão é simples: há ladrões na 
zona, uma prática que tem esta-
do a se intensificar nos últimos 
tempos.  Além de roubo de aves e 
animais, os indivíduos em causa, 
ainda desconhecidos, estão a in-
vadir machambas dos campone-
ses, roubando produtos diversos, 
o que pode ter implicações nas
suas reservas alimentares. Entre

as culturas produzidas na zona, 
destacam-se milho, mandioca e 
feijão.

Lúcia Macário defendeu que a 
instalação de um posto policial na 
zona deve seguir vários aspectos 
burocráticos, diferentemente do 
policiamento comunitário, cujo 
processo, segundo afirmou, pode 
ser flexibilizado pelas estruturas 
locais.

A entrevistada disse acreditar 
que o policiamento comunitá-

rio venha eliminar a insegurança 
que se vive em Minane. Agostinho 
Mazula afirmou, por seu turno, 
que a criminalidade que se regista 
nos últimos tempos está relacio-
nada com a falta de oportunida-
des de emprego para jovens. 

 “Quando amanhece os jovens 
só deambulam pela zona, sem fa-
zer nada. É por isso que lhes apa-
rece a ideia de roubar para ganhar 
algum valor monetário”,  acusou 
Mazula.        

dos residentes de Mina-
ne e comerciante disse que 
dificilmente tem adquiri-
do mercadoria em grandes 

quantidades, por falta de 
transporte público.

 “É difícil transportar 
grandes quantidades de sa-

cos de farinha, arroz e outros, 
numa carrinha que também 
transporta pessoas ”, susten-
tou.

Troço Marrere-Minane
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Moradores vivem atormentados por causa de ladrões

Com a energia eléctrica, muitos poderão melhorar as condições de vida

como um balão de oxigé-
nio, uma vez que o tempo 
de deslocação ao centro 
da cidade havia reduzido 
substancialmente.

Entretanto, embora o 
povoado esteja a registar 
um crescimento conside-

rado bastante lento, al-
guns residentes já come-
çaram a construir casas 
com recurso a material 
convencional o que sina-
liza a esperança de desen-
volvimento da zona nos 
próximos tempos.

Assim é a vida em Minane

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

PERGUNTAS AO GOVERNO NA AR

Bancadas
parlamentares
divididas

A
S bancadas parlamen-
tares estão divididas 
quanto às respostas 
dadas pelo Governo às 
perguntas colocadas 

pelos deputados. A Frelimo faz 
avaliação positiva do posicio-
namento governamental na 

Casa do Povo, o mesmo não 
acontecendo com a Renamo e 
o MDM, que se mostram insa-
tisfeitos.

A Frelimo justificou o seu 
posicionamento dizendo que 
o Governo apresentou todas
as respostas detalhadamente

e partilhou os programas em 
curso que visam desenvolver 
o país. A oposição afirma que, 
durante os dois dias de deba-
te, o Governo somente “des-
filou” a classe e não soube ir
ao encontro das perguntas
formuladas pela oposição.

De um modo geral, as três 
bancadas queriam saber do 
Governo a actual situação do 
Sistema Nacional de Saúde, 
expansão da rede eléctrica, 
disponibilização dos serviços 
de transporte e violação dos 
direitos dos cidadãos. 

O GOVERNO trouxe informações 
que espelham o trabalho que está a 
desenvolver no terreno visando so-
lucionar os múltiplos problemas que 
apoquentam os moçambicanos. 

Segundo Conceita Sortane, de-
putada da AR pela bancada da Freli-
mo, foi gratificante ouvir do Governo 
a reafirmação do compromisso com a 
paz e estabilidade, os progressos que 
o país regista, bem como os desafios
que se apresentam pela frente.

Por exemplo, com o programa 
presidencial “Energia para Todos”, 
todas as sedes distritais e muitos 
postos administrativos se encontram 
hoje ligados à energia eléctrica, ha-
vendo assim mais moçambicanos 
a usufruir deste recurso para vários 
fins, disse a deputada.

Outro sector destacado pela de-
putada foi a saúde, onde frisou que 
o Governo tem feito grandes inves-
timentos para garantir cuidados e 
prestação de serviços de qualidade a 
todos os cidadãos. 

Apontou a iniciativa presidencial 
“Um Distrito, Um Hospital”, no âm-
bito da qual foram construídos e re-
qualificados muitos hospitais distri-
tais. Para garantir o funcionamento 
destas unidades sanitárias, decorre 
paralelamente o programa acelera-
do de formação de profissionais de 
saúde, que visa formar até 2025 mais 
de seiscentos médicos especialistas 
em diversas especialidades e ainda 

setecentos técnicos de saúde, entre 
anestesistas, instrumentistas e en-
fermeiros intensivistas.  

“É o trabalho deste sector que, 
como todos sabemos, foi crucial na 
fase mais critica da Covid-19 no nos-
so país. Vimos profissionais de saú-
de desdobrarem-se dia e noite para 
assistir os nossos concidadãos asso-
lados pela doença. Não temos outras 
palavras a não ser saudar o Governo 
e encorajar a continuar a trabalhar 
para o bem do povo moçambicano”, 
felicitou.

Na mesma ocasião, saudou o Go-
verno pelo trabalho que está a de-
senvolver em todo o país para a con-
servação e promoção da nossa rica 
biodiversidade. 

Afirmou que os crimes ambien-
tais como caça furtiva de espécies 
protegidas devem ser condenados e 
os seus praticantes severamente pu-
nidos. 

“A flora e a fauna devem ser pre-
servadas para o desenvolvimento 
sustentável, garantia das gerações 
vindouras”, sublinhou a deputada.

Informação espelha 
trabalho no terreno

Deputada Conceita Sortane

A RENAMO considera crítica a situação 
empresarial do país e continua a questio-
nar os critérios das remunerações, desti-
no do património e aplicação dada aos 
fundos resultantes das operações nalgu-
mas empresas públicas, como Correios 
de Moçambique, Telecomunicações de 
Moçambique, Empresa Moçambicana 
de Seguros (EMOSE), entre outras.

Segundo o deputado Venâncio 
Mondlane, a Moçambique Telecom foi 
considerada uma empresa estruturante 
e, por essa razão, devia ter sido manti-
da, mas isso não aconteceu.  O deputado 
questiona ainda qual é o ganho da liqui-
dação da empresa Correios de Moçam-
bique. 

O parlamentar foi mais longe, ques-
tionando o que foi feito do património 
dos Correios e interroga porque é que 
as instalações desta empresa não estão 
a ser usadas para a operacionalização de 
alguns projectos do Governo.

Outra questão que preocupa a Re-
namo está relacionada com os gestores 
que levaram empresas públicas à fa-

lência. Para o deputado, a fusão entre a 
Mcel e a TDM foi uma catástrofe porque 
o volume de vendas baixou mais de 50

por cento, o endividamento da empresa 
cresceu e não se conhece o destino do 
património.

Situação do sector 
empresarial é preocupante

Deputado Venâncio Mondlane

MESMO depois das respostas do Governo, o 
Movimento Democrático de Moçambique 
(MDM) afirmou não estar satisfeito e conti-
nuou a questionar o Executivo encabeçado 
pelo Primeiro-ministro, Adriano Maleiane.

O deputado Elias Impuiri perguntou 
sobre os prazos da conclusão do Hospital 
Geral de Nampula, em construção. 

Sobre a segurança pública, o deputado 
afirmou que a ministra do Interior, Arsé-
nia Massingue, garantiu que os aeroportos 
estão equipados com elementos humanos 
e electrónicos para fazer face a eventuais 
situações de tráfico de diamantes nestes 
locais e na área rodoviária. Na área rodoviá-
ria, avançou que para um prevaricador não 
ser multado deve dar “refresco” ao chefe e, 
diante desse cenário, questiona o plano do 
Governo para acabar com essa prática.

Sobre minas, o deputado disse ter es-
cutado com agrado as formações em curso, 
porém quer saber dos critérios usados para 
selecção dos estudantes, sobretudo os das 
regiões de exploração mineira.

Ainda na sua explanação, Elias Impuiri 

mencionou o sector de grafite em Ancuabe, 
onde o ministro deste pelouro, Carlos Zaca-
rias, disse existirem contratos com empre-
sas concessionárias porque o produto exis-
te em pequenas quantidades. “Queremos 
saber como é que essas empresas chegaram 

lá, como é feita a relação das empresas com 
o Estado e como são canalizados dinheiros
decorrentes dessa exploração. “Ficámos
com a impressão de que as nossas inquieta-
ções não foram cabalmente respondidas”,
disse o deputado do MDM.

MDM continua a questionar

Deputado Elias Impiri

A sessão de perguntas ao Governo terminou ontem

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

FO
TO

S 
D

E 
CA

R
LO

S 
U

Q
U

EI
O

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



POLÍTICA Sexta-feira, 22 de Abril de 2022 9

PUBLICIDADE

O Socremo Microbanco S.A. convida empresas de construção com alvará igual ou 
superior a 3ª classe de obras publicas, cópia de cadastro único ou equivalente, a 
apresentarem propostas para a realização de obras de construção, conforme descrito 
abaixo:

Os documentos do concurso poderão ser adquiridos no endereço abaixo ao custo de 
1.000,00MT( mil meticais). O mesmo endereço deverá ser usado para a submissão das 
propostas.

Av. 24 de Julho, nº426, Maputo
Att. Tamara Catela
Telefone: 21499543

Prazo de Submissão das Propostas: Até ás 16:00h do dia 30 de abril de 2022.
As propostas, indicando o número do lote a que se propõem concorrer, devem vir 
acompanhadas da seguinte informação: 

· Cópia do BR em que foi publicada a criação da empresa;
· Cópia de alvará da empresa;
· Declaração da empresa concorrente comprovativa de que possui instalações,

equipamentos e equipa profissional para execução do lote a que se propõe
concorrer.

· Referências comerciais e fiscais.

Maputo, 19 de Abril de 2022

Lote Descrição do Serviço Local 
1 Sede do Socremo: Obras de construção de uma 

guarita, fachada do muro frontal, salas de escritório 
e de reunião, copa e paisagismo. 

Av. 24 de julho nº 426 
R/C, Cidade Maputo 

2 Agência Beira: Obras de eliminação de infiltrações 
e pinturas.  

Rua Correia de Brito nº 
2264, Cidade da Beira 

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infra-estruturas Pesqueiras, IP

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infra-estruturas Pesqueiras, IP, abreviadamente designado por

INFRAPESCA, IP, convida empresas elegíveis interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para os

seguintes concursos:

Nº do Concurso Modalidade Objecto de Concurso
Data e hora-final 

de entrega
Data e hora 
de abertura

Garantia Pro-
visória

02/INFRAPESCA/

CP/UGEA/2022

Concurso 

Público

Montagem do edifício da fábrica de 
gelo em pré-fabricado constituído por 

estrutura metálica e painéis e a insta-

lação dos equipamentos de produção 

de gelo

17/5/2022 às

10.00 horas

17/5/2022 às

10.15 horas
Não Aplicável

03/INFRAPESCA/

CP/UGE/2022

Concurso 

Público 

Fornecimento de combustíveis líquidos 

(gasóleo e gasolina)

17/5/2022 às

11.15 horas

17/5/2022 às

11.30 horas
Não Aplicável

04/INFRAPESCA/

CP/UGEA/2022

Concurso 

Público 

Fornecimento de duas (2) viaturas 4x4 

cabina dupla

17/5/2022 às

14.10 horas

17/5/2022 às

14.25 horas
40,000.00

01/INFRAPESCA/

CL/UGE/2022

Concurso 

Limitado

Fornecimento de material de limpeza 

(desinfectantes e detergentes)

6/5/2022 às

14.10 horas

6/5/2022 às

14.25 horas                            
Não Aplicável

02/INFRAPESCA/

CL/UGEA/2022

Concurso 

Limitado
Fornecimento material de escritório

6/5/2022 às

10.00 horas

6/5/2022 às

10.15 horas
Não Aplicável

03/INFRAPESCA/

CL/UGEA/2022

Concurso 

Limitado

Fornecimento de consumíveis de infor-

mática 
5/5/2022 às

10.00 horas

5/5/2022 às

10.15 horas                            
Não Aplicável

04/INFRAPESCA/

CL/UGEA/2022

Concurso 

Limitado

Fornecimento de equipamentos de 

tecnologias de informação 

5/5/2022 às

14.10horas

5/5/2022 às

14.25horas                            
Não Aplicável

05/INFRAPESCA/

CL/UGEA/2022

Concurso 

Limitado
Fornecimento de géneros alimentícios 

5/5/2022 às

11.15 horas

5/5/2022 às

11.30 horas
não Aplicável

2. Os concorrentes interessados, poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos e/ou

adquirí-los no endereço: Praça vinte e cinco de junho – Recinto do Porto de Pesca de Maputo, pela importância não

restituível de 1.000,00MT (mil meticais), apresentando o respectivo talão de deposito na conta: Banco: Millennium
BIM; Denominação da Conta: Comissão Instaladora do Porto de Pesca de Maputo; N° da Conta: 623614; NIB:

000100000000062361457

3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias no mínimo, após a abertura das mesmas e estas

deverão ser entregues no endereço acima, até às 10.00 horas do dia 22/4/ 2022 e serão abertas às 10.30 horas
do mesmo dia, na Sala de Reuniões do INFRAPESCA, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

4. A visita de reconhecimento ao local das obras é obrigatória e dirigida. Para o efeito, deverão efectuar a visita ao local

das obras no dia 5/5/2022, pelas 10.00 horas, no Porto de Pesca de Maputo.

Maputo, aos 20 de Abril de 2022 

Autoridade Competente

(Ilegível)
3456

3799

A 
ANTIGA base mi-
litar da Frelimo lo-
calizada no posto 
administrativo de 
M’saize, distrito de 

Mavago, no Niassa, apresenta 
sinais de abandono. Algumas 
infra-estruturas erguidas com 
recurso a material local e de al-
venaria estão a ruir progressiva-
mente.

Esta situação entristece os 
antigos combatentes. É que se 
trata de um dos marcos da his-
tória da Luta de Libertação Na-
cional que corre alto risco de 
desaparecer devido à falta de 
manutenção.

Dos restantes imóveis que 
segundo nos foi dado a conhecer 

serviram para acomodar vários 
departamentos do comando 
local da Frelimo enquanto mo-
vimento de Luta de Libertação 
Nacional que culminou com a 
proclamação da independência, 
a 25 de Junho de 1975, apenas 
restam escombros. 

Germano Ntaula, comba-
tente da luta de libertação na-
cional, disse que Mavago con-
tribuiu para o sucesso da guerra 
contra o jugo colonial português 
com a criação de cerca de 35 ba-
ses da Frelimo. 

Nas referidas bases, confor-
me o interlocutor, foram forma-
dos diversos quadros que pos-
teriormente assumiram cargos 
de chefia em diferentes frentes 

de combate no Niassa e noutras 
províncias. 

“O Presidente Samora Ma-
chel e Josina Machel passaram 
pelas bases de Mavago e orien-
taram encontros de motivação e 
encorajamento a jovens militan-
tes para nunca recuarem na luta 
contra o regime colonial.

No entanto, o nosso interlo-
cutor lamenta o facto de as anti-
gas bases militares apresentarem 
aspecto de abandono, havendo 
risco de alguns vestígios da luta 
desaparecerem.

Ainda de acordo com Ger-
mano Ntaula, as vias de acesso 
para os locais históricos loca-
lizados no distrito de Mavago 
constituem um grande cons-

trangimento, sobretudo para 
promover o turismo e não só, 
no contexto da valorização dos 
locais do percurso da luta de li-
bertação nacional.

Por seu turno, o secretário de 
Estado no Niassa, Dinis Vilancu-
lo, que escalou recentemente a 
antiga base militar da Frelimo 
em M’saize, reconheceu haver 
dificuldades orçamentais vi-
sando assegurar a manutenção 
e conservação dos locais ligados 
à história e identidade dos mo-
çambicanos. “No entanto, o Go-
verno procura alternativas para 
suprir a exiguidade orçamental 
que enfrenta decorrente da con-
juntura económica mundial”, 
explicou.

MAVAGO

Antiga base militar de M’saize 
com sinais de abandono

O PRIMEIRO secretário do 
Comité Provincial do partido 
Frelimo em Sofala, Luís Nhan-
zozo, enalteceu ontem o papel 
da Sociedade do Notícias na 
sociedade moçambicana pelo 
facto de, apesar dos desafios e 
restrições, conseguir apurar e 
apresentar informação credível 
à população.

Nhanzozo fez este pronun-
ciamento durante uma visita de 
trabalho que efectuou à dele-
gação da empresa na cidade da 
Beira, que tinha como objectivo 
inteirar-se do funcionamento 
da instituição, desafios, pers-
pectivas e constrangimentos.

O político considerou o ma-
tutino um “parceiro directo” 
por acompanhar todos os pas-
sos e actividades do órgão polí-
tico na província de Sofala, em 
particular, e no país, em geral.

Reconheceu, igualmente, o 
trabalho que o “Notícias” tem 
feito na sociedade apesar dos 
poucos quadros existentes na 
cidade da Beira para fazer face 
aos diversos acontecimentos.

Encorajou os profissionais 
deste matutino a continuarem 
a correr atrás da informação 
para garantir que as pessoas 
estejam informadas dos prin-
cipais assuntos da sociedade. 
“Não desistam”, aconselhou.

Manifestou, por outro lado, 

SOFALA

Frelimo enaltece papel do “Notícias”

prontidão e disposição do seu 
partido para prestar qualquer 
apoio de que o jornal precisar 
para fazer face aos diversos de-
safios e constrangimentos que 
estiver a enfrentar.

“Nós temos estado atentos 
aos entraves que o vosso jornal 
tem vivido e reconhecemos 
que não tem sido fácil, mas 
sempre que precisarem esta-
remos aqui para ajudá-los a ul-
trapassar”, prometeu.

O delegado do “Notícias” 

de Sofala, Eliseu Bento, expli-
cou na ocasião ao primeiro Se-
cretário do Comité Provincial 
do partido Frelimo o funcio-
namento da instituição, como 
também apresentou os desa-
fios e constrangimentos que o 
matutino enfrenta para chegar 
a cada cidadão.

Eliseu Bento referiu que um 
dos grandes constrangimentos 
é a chegada tardia do jornal fí-
sico à cidade da Beira, facto que 
influencia a distribuição diária 

das publicações da sociedade, 
nomeadamente o “Notícias”, o 
“Domingo” e o “Desafio”.

Revelou que uma das solu-
ções encontradas pela institui-
ção para reverter este cenário 
foi a introdução dos jornais di-
gitais, que os leitores podem ler 
a qualquer momento.

Assim, Eliseu Bento apontou 
que uma das apostas da institui-
ção nos próximos tempos é pre-
cisamente massificar este servi-
ço, angariando mais clientes.  

Primeiro secretário do Comité Provincial da Frelimo, Luís Nhanzozo, visita delegação da Sociedade do Notícias na Beira

A INSPECÇÃO-GERAL 
da Administração Pú-
blica (IGAP) deve ser 
implacável e exemplar 
na sua actuação, para o 
combate à corrupção e 
todos os comportamen-
tos desviantes dos servi-
dores públicos.

A instrução foi dada 
pela ministra da Ad-
ministração Estatal e 
Função Pública, Ana 
Comoane, durante a 
abertura ontem do II 
Conselho Consultivo da 
IGAP, evento de dois dias 
que termina hoje na ci-
dade de Maputo.

Na ocasião, Ana Co-
moane assumiu que a 
consolidação da descen-
tralização, a morosidade 

no atendimento ao pú-
blico e na tramitação de 
expedientes, bem como 
os actos de corrupção 
continuam os principais 
desafios da administra-
ção pública no país.

Com efeito, a go-
vernante exigiu acções 
enérgicas daqueles que 
têm a função de assegu-
rar o cumprimento das 
normas que regem a or-
ganização e funciona-
mento do sector, desta-
cando o papel dos órgãos 
de controlo interno, ins-
pectores e as comissões 
de ética pública, a todos 
os níveis.

Ana Comoane enal-
teceu a colaboração en-
tre a IGAP e o Gabinete 

Central de Combate à 
Corrupção (GCCC), mas 
alertou para a necessida-
de de haver acompanha-
mento dos processos que 
são encaminhados a esta 
instituição como resul-
tado dessa parceria.

“É necessário que se 
verifique, nas institui-
ções, se haverá acções. 
Não basta remeter os 
processos ao GCCC, há 
acções que devem ser 
feitas dentro das institui-
ções, como sindicâncias, 
inquéritos e, se neces-
sário, levantamento de 
processos disciplinares”, 
orientou.

Por outro lado, a mi-
nistra disse que os cida-
dãos podem estar cada 

COMBATE À CORRUPÇÃO

Inspectores instruídos a serem implacáveis
vez mais a depositar con-
fiança nas instituições 
fiscalizadoras do Estado, 
usando como indicador 
o aumento do número de
petições, queixas e recla-
mações tramitadas pela
Administração Pública,
que subiu de 1.220.786
no segundo semestre de
2020 para 1.730.430 em
igual período de 2021.

O II Conselho Consul-
tivo da Inspecção-Geral 
da Administração Pública 
junta quadros da insti-
tuição e do ministério de 
tutela, técnicos de con-
trolo interno de algumas 
autarquias das províncias 
de Sofala e Inhambane, 
além de representantes 
de outras instituições 
inspectivas, como é o 
caso da Inspecção Nacio-
nal das Actividades Eco-
nómicas (INAE).

Do evento, que de-
corre sob o lema “Pela 
consolidação dos órgãos 
de controlo interno no 
processo de governa-
ção descentralizada e no 
combate à corrupção”, 
Ana Comoane espera 
que resultem as premis-
sas para a elaboração de 
uma Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção, 
que neste momento não 
existe. 

Participantes no II Conselho Consultivo da IGAP
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

5ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumu correm éditos de trinta (30) 
dias, citando a executada BRTZ - CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS, LDA, localizada em parte incerta, para, no 
prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois 
de findo o de éditos, tudo a contar da data referente 
à segunda e última publicação deste anúncio, pagar 
ou nomear bens à penhora, podendo também 
deduzir oposição em sede da Acção Executiva para 
Pagamento da Quantia Certa, com Processo Comum, 
Forma Ordinária nº 130/20-C, na qual a move a 
exequente SOMOTOR - SOCIEDADE DE VEÍCULOS 
MOTORIZADOS, SA, pelos fundamentos constantes da 
petição inicial, conforme o duplicado que se encontra 
à disposição no Cartório desta Secção, onde o poderá 
levantar dentro das horas normais de expediente, sob 
cominação de vir a ser devolvido à exequente o direito 
de nomeação de bens à pehonhra.

KaMpfumu, aos 10 de Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Cesár Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe

3463

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO DE MAPUTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ARRENDAMENTO DE TRÊS IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO

1. O Tribunal Superior de Recurso de Maputo convida todos os interessados
que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas
fechadas para o arrendamento de três imóveis para habitação.

2. Os imóveis devem estar situados dentro dos seguintes bairros: Polana
Cimento, Museu, Triunfo, Central ou Coop

3. Os Concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações
no Tribunal Superior de Recurso de Maputo, UGEA, Av. 25 de Setembro,
Edifício do Palácio da Justiça da Cidade de Maputo, 7ºAndar, durante as
horas normais de expediente.

4. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de Propriedade do Imóvel;

b) Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de
pessoa singular;

c) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias
autenticadas, tratando-se de pessoa colectiva;

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra
em nenhuma das situações de impedimento de contratar com o
Estado;

e) Documento comprovativo de situação fiscal regularizada.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2, até às
10.00 horas do dia 9/5/2022, seguido da abertura das mesmas no mesmo
dia pelas 10.30 minutos.

6. A contratação 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 08 de Março.

Maputo, aos 21 de Abril de 2022

A Entidade Competente

(ILEGÍVEL)

3498

Verba nº 1

Uma estante de cor preta, com quatro portas, pegas prateadas, 
avaliada em 12 000,00MT (doze mil meticais);

Verba nº 2

Uma estante de cor preta, pegas prateadas, de três prateleiras e 
duas gavetas, avaliada em 8 000,00MT (oito mil meticais);

Verba nº 3

Um rack, de cor preta, duas gavetas e uma prateleira, pegas 
prateadas, avaliado em 7 000,00MT(sete mil meticais);

Verba nº 4

Uma mesinha de centro, cor castanho-escuro, com uma gaveta e 
uma prateleira, avaliada em 5 000,00MT( cinco mil meticais);

Verba nº 5

Um plasma de cor preta, de 55 polegadas, marca Samsung, 
avaliado 40 000,00MT(quarenta mil meticais);

Verba nº 6

Um sofá “L”, de cinco lugares, de cor castanho-escuro, avaliado 
em 80 000,00MT (oitenta mil meticais);

Verba nº 7

Um sofá de dois lugares, acompanhado de poltrona, de cor 
castanho-escuro, avaliado em 2 000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 8

Uma aparelhagem, de cor preta da marca JBL, avaliada em 15 
000,00MT(quinze mil meticais);

Verba nº 9

Uma mesa, de cor preta e castanha, de oito lugares, com as 
respectivas cadeiras, avaliada em 100 000,00MT (cem mil 
meticais);

Verba nº 10

Um armário de quatro portas, cor castanho-escuro, avaliado 10 
000,00MT(dez mil meticais);

Verba nº 11

Um espelho de parede, com barras castanho-escuro, avaliado em 
2 000,00MT( dois mil meticais);

Verba nº 12

Uma estante de quatro prateleiras, de vidro, cor castanho-escuro, 
avaliado em 10 000,00MT (dez mil meticais);

Verba nº 13

Uma geleira da marca KIC, cor cinza, duas portas, avaliada em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 14
Um micro-ondas, da marca DEFY, cor cinza, avaliado em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 15

Um fogão da marca ORIMA, quatro bocas a gás e duas eléctricas, 
avaliado em 15 000,00MT( quinze mil meticais);

Verba nº 16

Uma mesa de centro, com quatro armários, de cor preta, avaliada 
em 40 000,00MT(quarenta mil meticais);

Verba nº 17

Um televisor, da marca LG, cor preta, de 32 polegadas, avaliado 
em 7 000,00MT(sete mil meticais);

Verba nº 18
Um plasma, da marca Samsung, cor preta, de 42 polegadas, 
avaliado em 10 000,00MT( dez mil meticais);

Verba nº 19
Um computador da marca HP, cor preta, avaliado em 12 
000,00MT(doze mil meticais);

Verba nº 20
Dois computadores da marca HP, avaliados em 24 
000,00MT(vinte e quatro mil meticais);

Verba nº 21

Uma impressora da marca HP-3015, avaliada em 30 
000,00MT(trinta mil meticais);

Verba nº 22
Uma impressora da marca HP Deskjet 1005, cor creme, avaliada 
em 2 000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 23

Um scannerjet, da marca HP, cor creme, avaliado em 4 
000,00MT(quatro mil meticais);

Verba nº 24

Uma impressora da marca HP-1105, cor cinza, avaliada em 2 
000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 25

Uma mesinha para computador, de cor castanho-escuro, avaliada 
em 1 000,00MT(mil meticais);

Verba nº 26

Uma secretária de cor castanho-claro, com duas gavetas, avaliada 
em 2 000,00MT(dois mil meticais);

Verba nº 27

Um ar-condicionado da marca Yonan, 18 mil BTUs, cor branco, 
avaliado em 15 000,00MT(quinze mil meticais);

Verba nº 28

Quatro ar-condicionados da marca Super-General, 9mil BTUs, 
cor branca, avaliado em 40 000,00MT(quarenta mil meticais);

Verba nº 29

Um ar-condicionado da marca Super-General, 24mil BTUs, cor 
branca, avaliado em 20 000,00MT(vinte mil meticais);

Verba nº 30

Um plasma da marca Samsung, cor preta, de 40 polegadas, 
avaliado em 20 000,00MT(vinte mil meticais);

Verba nº 31

Um congelador, de duas portas, marca Horion, cor branca, 
avaliado em 24 000,00MT(vinte e quatro mil meticais);

Verba nº 32

Uma máquina de lavar da marca Samsung, cor branca, avaliada 
em 17 000,00MT(dezassete mil meticais);

Os móveis podem ser examinados nos dias úteis, das sete horas 
e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel 
depositário obrigado a mostrar os móveis que se pretendem 
examinar, nos termos do artigo 891, do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda 
acima e da data e horas descritas.

Matola, aos cinco dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão

Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO PARA VENDA JUDICIAL
Faz saber que nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Carta Precatória, registados sob o 
nº 10/22/C, em que o exequente FNB Moçambique, SA, move contra os executados Dina Sófia Mogne 
Issá Mussá, EI e Ahmid Mussá, para o pagamento da quantia exequenda no valor de 1 985 360,00MT 
(um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos e sessenta meticais), foi designado o dia 3 
de Maio de dois mil e vinte e dois, pelas 12.00 horas, para a abertura de propostas a serem apresentadas 
no Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em 
primeira praça, dos bens abaixo indicados:

3492
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

SECRETARIA DISTRITAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Anúncio de Concurso
Concurso Público N.° 01/04K020041/GDB/SD/2022 

O Governo do Distrito de Boane convida pessoas singulares, nacionais ou estrangeiras, micro, pequenas 
e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens 
e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela 
abaixo: 

Número do 

Concurso

Modalidade 
de Contrata-

ção
Objecto do Concurso

Data e Hora de En-
trega de Documen-

tos de Qualificação e 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura de Docu-
mentos de Qualifi-
cação e Propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia
Provisória

Valor Validade

CONCURSO
Nº01/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Aquisição de material 
de consumo para escri-

tório

10 de Maio de 2022
9.00 horas

10 de Maio de 2022
9.30 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº02/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso Limi-
tado

Aquisição de equipa-
mento informático

10 de Maio de 2022
11.00 horas

10 de Maio de 2022
11.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº03/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Aquisição de material 
de consumo para infor-
mática (tonner, tintei-

ros e afins)

10 de Maio de 2022
14.00 horas

10 de Maio de 2022
14.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº04/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso por 
Cotações

Aquisição de diversas 
peças e acessórios para 
viaturas e motorizadas

11 de Maio de 2022
9.00 horas

11 de Maio de 2022
9.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº06/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso por 
Cotações

Aquisição de mobiliário 
para escritório

11 de Maio de 2022
11.00 horas

11 de Maio de 2022
11.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº10/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de serviços 
de recolha de resíduos 

sólidos

11 de Maio de 2022
14.00 horas

11 de Maio de 2022
14.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº11/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de serviços 
de reparação e manu-
tenção de viaturas, ge-
radores e motorizadas

12 de Maio de 2022
9.00 horas

12 de Maio de 2022
9.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº12/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de serviços 
de catering e forne-

cimento de refeições 
para SD

12 de Maio de 2022
11.00 horas

12 de Maio de 2022
11.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº13/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de serviços 
de catering e forneci-
mento de refeições ao 
Posto Administrativo 

da Matola-Rio e Locali-
dades

12 de Maio de 2022
14.00 horas

12 de Maio de 2022
14.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº14/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
por Cotações

Contratação de serviços 
de reparação e manu-
tenção de computado-

res e internet

13 de Maio de 2022
9.00 horas

12 de Maio de 2022
9.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

CONCURSO
Nº09/

GDB/SDB/
UGEA/2022

Concurso 
Limitado

Obras de reparação do 
tecto do edifício da ROA

13 de Maio de 2022
11.00 horas

13  de Maio de 2022
11.15 horas

Agosto de
2022

Não 
Exigida

N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los no Governo do Distrito de Boane-Secretaria Distrital, sita na Localidade de Gueguegue, Rua Julius 
Nyerere, EN2, Tel: 87843335, pela importância não restituível de 500,00MT (quinhentos meticais), a
partir do dia 27 de Abril a 11 de Maio de 2022, durante a hora normal de expediente. O prazo de validade
das propostas será de 90 dias.

2. Os concorrentes deverão ter um mínimo de 1 ano de experiência e apresentar comprovativos de terem nos
últimos 12 meses prestado serviços ou fornecido bens similares ao Estado.

3. 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,
incluindo toda a legislação aplicável.

4. Os Anúncios de posicionamento serão divulgados a partir de 6 até 10 de Junho de 2022, nas horas
normais do expediente, com a notificação antecipada aos visados.

Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

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

COMISSÃO PROVINCIAL DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE 
IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO Nº 04/CPAAIHE/2022

Os Serviços de Avaliação e Alienação de Imóveis do Estado, torna público que em 
conformidade com o Decreto 2/91 de 16 de Janeiro e do Diploma 5/96, de 17 de 
Janeiro do Decreto 25/95, de 6 de Junho respectivamente, os inquilinos abaixo 
indicados apresentaram junto a estes Serviços requerimentos de compra dos imóveis 
em que habitam, convidando-se aos cidadãos a denunciarem qualquer irregularidade 
que possa existir nos processos referidos neste aviso, num prazo de 15 dias a contar 
da data de publicação do mesmo.

Nº NOME DO REQUERENTE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

 01 Shelina Kassamaly Patol Rua da Unidade nº 70,  
Moradia Banda Continua-I. Moç.

 02 Regina Maria da Trindade  Rua dos Combatentes nº 55,
e Mota Duarte Rafael Bairro Museu Bloco XVIII-I. Moç.

Nampula, aos 21 de Abril de 2022

O CHEFE DA COMISSÃO
Gil Jacinto de Carvalho

(Técnico Sup. N1)

135

Serviço Provincial de Infra-Estruturas-Nampula 
Av. 25 de Setembro nº 80, caixa Postal 25
Telefax: 26213580 Email: spinpl20@gmail.com 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Nos termos da alínea a) do nº 2 do Artigo 28º dos Estatutos, convoca-se os membros desta 
Cooperativa para reunir em Assembleia Geral Ordinária, na sede, sita na Av. Zedequias 
Manganhela, 267 – 1º Andar – Porta 5, Maputo, pelas 16.00 horas do dia 10 de Maio de 
2022, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º -  Apreciar e votar o balanço, o relatório e contas da Direcção referentes 
aos exercícios de 2019/2020/2021, bem como o respectivo parecer do 
Conselho Fiscal.

2º -  Apreciar e votar o Orçamento e Plano de Actividades para 2022.

3º -  Eleger os titulares dos Órgãos Sociais da Cooperativa para o triénio 
2022/2023/2024.

Nos termos do nº 2 do Artigo 31º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente 
o número legal de sócios, a Assembleia reunirá uma hora depois com qualquer número
de membros cooperadores.

Os documentos estarão à disposição dos membros, na Secretaria, a partir do dia 
3/5/2022.

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(António João Pereira Quelhas)

3457

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 DELTA FORÇA SEGURANÇA, LDA, 
com última sede na Rua do Alba, nº 13, R/C, nesta cidade de 
Maputo, para, no prazo de DEZ (10) DIAS, posteriores àqueles 
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 o imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial na 
Cidade de Maputo, registado sob o nº 51 240 a fls. 141 verso, do 
livro B/155, inscrito sob o nº 85 087 a fls. 60, do livro G/125, 
a favor da DELTA FORÇA SEGURANÇA, SARL, nos Autos de 
Execução Ordinária nº 45/20-N, movidos pelo exequente 
BIM - Banco Internacional de Moçambique, SA.

Maputo, aos 23 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
3490

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

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
COMISSÃO DA CIDADE DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO Nº 01/2022
A Comissão da Cidade de Avaliação e Alienação de Imóveis de Habitação do Estado torna público que em  conformidade com o 
artigo 1 do Decreto nº 2/91, de 16 de Janeiro, os inquilinos abaixo indicados apresentaram junto a esta Comissão, requerimentos de 
compra de imóveis em que habitam, convidando-se os cidadãos a denunciar qualquer irregularidade  que possa existir nos  processos 
referidos neste aviso, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo.

Nº NOME DO INQUILINO ENDEREÇO DE IMÓVEL

01 Wilson Rafael da Conceição Cossa Rua do Tembe nº 16, moradia Bairro da Munhuana

02 Mobina Osman Av. Eduardo Mondlane nº 2057, cave

03 Eunice Vasco Cossa, António Vasco Cossa e José Gonçálves Patrício Rua da Imprensa nº 288, 11º andar esquerdo

04 Joaquim João          a) Rua Godinho de Mira nº 161, 3º andar único

05 Joaquim Mangrasse Av. Do Zimbabwe nº 1302, moradia

06 Angelina Nhaca Guebuza Rua da Imprensa nº 288, 11º andar Direito

07
Judite Albino Mutombene, Luísa Albino Mutombene e Macedo 
Albino Mutombene

Av. Martires da Machava nº 541, moradia

08 Ermelinda Alberto Rungo Rua G, nº 97 moradia Bairro Ferroviario Novo

09 Ronaldo Augusto Júlio de Sousa Av. Frederich Engels nº 1045. 3º andar

10 Cosme Crisanto Nyusi Av. Ahmed Sekou Toure nº 2906, 1º andar Esquerdo

a) Repete-se por publicação errada do endereço.

Maputo, a 1 de Abril de 2022
  O Chefe da Comissão

_________________
(Hamzate Aly H. Hámido)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DA MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos 

A Direcção Provincial de Saúde de Maputo, através de Fundos do CDC CoP 21 convida empresas interessadas a 
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento dos bens, de acordo com o seguinte:

N°
Número do 
Concurso

Modalidade 
de 

Contratação

Objecto do 
Concurso

Data e 
hora para 

entrega 
das 

Propostas

Valor da 
Garantia 

Provisória

Custo do 
caderno de 

encargo

Anúncio de 
Posicionamento

Validade 
das 

Propostas

Data e 
hora de 

abertura 
das 

propostas

1
58K13461/
CL n°0006/
DPSM/2022

Concurso 
Limitado

Contratação para 
Fornecimento de 1 
viatura com tracção 

à quatro rodas, dupla 
cabina, de quatro 

portas para Direcção 
Provincial de Saúde 

de Maputo

5/5/2022 
às 9.00   
horas

N/A 1.500,00MT
10/5/2022

 às 10.00 horas
120 dias

5/5/2022
 às 9.15 
horas

2
58K13461/
CL n°0007/
DPSM/2022

Contratação para 
fornecimento 

de equipamento 
informático (6 

laptops)

5/5/2022
às 10.00 

horas
N/A 1.000,00MT

10/5/2022
 às 10.00 horas

120 dias
5/5/2022
 às 10.15 

horas

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
adquirí-los, no endereço abaixo indicado deste anúncio, pela importância não reembolsável por cada. O pagamento
deverá ser em depósito directo no Banco (conta: DPSM – Receitas, Banco Millennium Bim n.º 0486721266),

2. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de qualificação actualizados e au-
tenticados definidos no documento do concurso.

3. A abertura das propostas vai decorrer na actual instalação da Direcção Provincial de Saúde de Maputo, sita na Ma-
tola G, Rua n.º 12232, Telefone n.º 21644255, 1.º Andar, Sala de Reuniões, próximo ao Auditório Municipal Carlos
Tembe, Matola 700.

4. Os concursos serão regidos pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Abril de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
257

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE VILANKULO
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-
se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Modalidade
Nome do 

Concorrente
Objecto do Concurso

Valor de 
Adjudicação com 

iva

01/04/130241/
SDSMAS-V/2022

LIMITADO Daniel Agostinho João Géneros Alimentícios 471.410,00MT

02/04/130241/
SDSMAS-V/2022

LIMITADO Daniel Agostinho João
Material de Higiene e 
Limpeza

588.960,00MT

03/04/130241/
SDSMAS-V/2022

LIMITADO 
Kompasso 
Moçambique Lda

Material de Consumo 
para Escritório

471.884,00MT

01/04/130241/
SDSMAS-V/2022

PEQUENA 
DIMENSÃO 

Garagem Souto

Manutenção, Reparação e 
Aplicação de Acessórios 
para Veículos e 
Motociclos

398.640,00MT

De acordo com o n°2, do artigo 275 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, o concorrente tem o prazo de cinco dias úteis, a contar 
da data de recepção de notificação de adjudicação para apresentar a sua reclamação.

O Director de Serviço

_____________________
/Técnico Sup. N2/

República de Moçambique

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

FIPAG Nacala

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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 o objecto do concurso abaixo foi adjudicado  as seguintes empresas:  

Nº do Concursos Objecto Empresa Valor Modalidade

01/FIPAG/AON/CL/22
Fornecimento Material 
de Equipamento 
Informático

FAST BUSINESSE 
SERVICES 
SOCIEDADE 
UNIPESSOAL,LDA 

962.910,00 Limitado

02/FIPAG/AON/CL/22
Material de Escritório e 
Consumível

GRÁFICA SÃO 
PAULO,LDA

1.529.347,95 Limitado

03/FIPAG/AON/CC/22
Fornecimento Material 
do Laboratório

AQUAREL,LDA 258.057,54 Por Cotações 

04/FIPAG/AON/CL/22
Fornecimento Material 
de Canalização 

AFN, CONSTRUÇÕES 
$ SERVIÇOS

1.486.000,00 Limitado

05/FIPAG/AON/CC/22

Serviços de 
Manutenção e 
Reparação de 
Aparelhos de Ar-
Condicionado

FAST CLEAN 
SOCIEDADE

242.365,50 Por Cotações 

06/FIPAG/AON/AD/22

Serviços de 
Reabilitação e Pintura 
da Infra-Estrutura da 
Barragem

AFN, CONSTRUÇÕES 
$ SERVIÇOS

652.965,30
Ajuste 
Directo

07/FIPAG/AON/AD/22
Fornecimento de sacos 
vazios e saibro

VICTAB,LDA 66.105,00
Ajuste 
Directo

08/FIPAG/AON/AD/22
Fornecimento de 
Material de Higiene e 
Segurança no Trabalho

AFN, CONSTRUÇÕES 
$ SERVIÇOS

591.320,00
Ajuste 
Directo

09/FIPAG/AON/AD/22
Fornecimento 
de Mobiliário de 
Escritório

GRÁFICA SÃO 
PAULO,LDA

694.980,00
Ajuste 
Directo

10/FIPAG/AON/AD/22
Fornecimento de 
Produtos Alimentares  
e Leite

KS 
MULTISERVICES,LDA

597.735,45
Ajuste 
Directo

Autoridade Competente

(Ilegível)

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

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL: SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DE 
MAPUTO - AID 8420

Convite para Reunião de Consulta Pública

Apresentação do Relatório do Estudo Ambiental Simplificado

O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direcção Nacional de Abastecimento 
de Água e Saneamento (DNAAS) contratou a empresa STUDIO FC & RR ASSOCIATI S.r.l para elaboração do 
projecto técnico de engenharia, do estudo de impacto ambiental e assistência técnica, que por sua vez esta 
nomeou o Consultor Arsénio J. R. Banze para a realização de uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para 
o Projecto de Construção de um Sistema de Drenagem de Águas Pluviais da Cidade de Maputo.

De acordo com o Decreto nº 54/2015 de 31 de Dezembro sobre Processo de AIA, o licenciamento ambiental 
para projectos de categoria B está condicionado à realização de pelo menos uma consulta pública,

Como parte do Processo de Participação Pública, o Consultor pretende apresentar o rascunho do Relatório 
de Estudo Ambiental Simplificado (EAS) do Projecto de Construção de um Sistema de Drenagem de Águas 
Pluviais da Cidade de Maputo e receber os comentários das partes interessadas e afectadas. É nestes termos 
que convidamos as V.Excias a participar na reunião de consulta pública, a realizar-se pelas 9.00 horas do dia 
9 de Maio de 2022, na sala de reuniões do Instituto Industrial de Maputo, Rua da Resistência, Bairro 
Maxaquene C.

O rascunho do Relatório do Estudo Ambiental Simplificado esta disponível para consulta e comentários em 
cópias impressas nas seguintes instituições:

• Serviços de Actividades Economicas da Cidade de Maputo - SAECM

• Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento - DNAAS

• Administração do Distrito Municipal KaMaxaqueni

• Escritórios da STUDIO FC&RR ASSOCIATI S.r.l (Rua da Alegria, nº 183, Cidade de Maputo)

As partes interessadas que desejam receber informação sobre o projecto ou estabelecer contacto com a 
equipa de Consulta Pública do projecto a respeito de qualquer questão adicional sobre o mesmo, poderão 
fazê-lo através dos meios abaixo indicados:

Consultor Proponente

Arsénio Jordão
Celular: +258846997574
Rua da Alegria, nº 183, Cidade de Maputo
Email: abconsultoria07@gmail.com

MOPHRH-DNAAS - Gabinete de Implementação do 
Programa de Saneamento Ambiental (GIPSA)
Rua da Imprensa nº162, 3 andar, Cidade de Maputo
Email: geral@dnaas.gov.mz

3503

3479

PROJECTO DE RESILIÊNCIA RURAL DO NORTE DE MOÇAMBIQUE( MozNorte)

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
ESPECIALISTA DE BIODIVERSIDADE NO NORTE 

(CONSULTOR INDIVIDUAL) 

Data: 22 de Abril de 2022

Identificação do Projecto: P174635 
Referencia: Concurso Nº16/ANAC/MOZNORTE/IC/21

1. O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial está a implementar o Projecto
de Resiliência do Norte de Moçambique (MozNorte ). O Projecto terá a duração de 5 anos
(2021- 2026) e com impacto nas três províncias do Norte de Moçambique, nomeadamente:
Cabo Delgado, Nampula e Niassa.

2. O MozNorte será implementado pela Fundação para Conservação da Biodiversidade
(BIOFUND) em coordenação com três Ministérios (MADER,MTA, MIPAIP) e Instituições
públicas  FNDS e ProAzul com o objectivo de melhorar o acesso aos meios de subsistência
das comunidades vulneráveis e a gestão dos recursos naturais em áreas rurais selecionadas
do Norte de Moçambique e pretende aplicar parte do financiamento para Contratação de
um  Consultor Individual – Especialista de Biodiversidade no Norte.

3. Neste sentido, a BIOFUND convida consultores individuais interessados e elegíveis a enviarem 
as suas manifestações de interesse para a posição. O Especialista de Biodiversidade será
responsável por entre outros:
• Assessorar o MTA a definir e implementar uma agenda e narrativa para a conservação da

biodiversidade;

• Trabalhar com as unidades orgânicas relevantes do MTA para mobilizar recursos que
concorram para materialização das prioridades do MTA, particularmente no domínio da
conservação da biodiversidade e áreas interrelacionadas;

• Assessorar o MTA a identificar e materializar as oportunidades de reformas legislativas
e institucionais para acelerar o potencial da conservação da biodiversidade de contribuir
para o desenvolvimento rápido e inclusivo de Moçambique;

• Ser o ponto focal do MTA na relação com a equipa do Ambiente e Biodiversidade da Delegação 
do Banco Mundial em Moçambique, participando activamente no acompanhamento de
projectos relevantes para as atribuições legais do MTA, particularmente os projectos
PERS e MozNorte;

• Participar nas deliberações relevantes da ANAC que envolvam os projectos PERS e
MozNorte;

• Apoiar a Direcção de Planificação e Cooperação do MTA na relação com doadores e
instituições financeiras, fundos e fundações nacionais e internacionais, em assuntos
estratégicos da biodiversidade, participando activamente no acompanhamento e/ou
concepção de projectos relevantes para as atribuições legais do MTA;

• Ser o ponto focal do MTA na relação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
(FNDS) e Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND), contribuindo
para a salvaguarda dos interesses e notoriedade do MTA nos projectos com conteúdo
relevante do MTA (i.e., conservação da biodiversidade) geridos ou concebidos pelo FNDS
e BIOFUND;

• Fornecer subsídios para o esforço multissectorial de resposta aos desafios de segurança
nacional através das valências do binómio natureza e seres humanos;

4. Os Consultores devem reunir as seguintes qualificações e experiência:
• Grau superior em uma área relacionada com a gestão dos recursos naturais, áreas

protegidas, biodiversidade, mudanças climáticas ou outro relevante;

• Conhecimento sobre o quadro legal de Moçambique e internacional sobre a conservação
da biodiversidade e meio ambiente;

• Pelo menos dez (10) anos de experiência de trabalho em desenvolvimento e gestão de
Áreas de conservação;

• Ter experiência comprovada em programas de protecção da biodiversidade

• Ter experiência na gestão de programas/projectos relacionados com a conservação da
biodiversidade e meio ambiente;

• Ter experiência em trabalhar e relacionar-se com diferentes instituições do governo e
capacidade de articulação com o sector privado e ONGs;

• Conhecimentos sólidos de Inglês são desejados;

5. A duração inicial do contrato  é de vinte quatro (24 ) meses, a ser executado em tempo inteiro
e a renovação do  contrato está sujeito à avaliação de desempenho individual satisfatório do
candidato contratado.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos
no “Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do IPF”, datado de
Novembro de 2020 e o Método de Contratação será o Consultor Individual( IC).

7. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos através do email
concursos@biofund.org.mz  de segunda a sexta feira, das 7.30 às 16.30 horas.

8. Os Consultores Interessados e com o perfil exigido deverão enviar suas Manifestações de
Interesse que deverão conter os seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos
diplomas ou certificados dos graus  académicos e pelo menos 3 referências, até às 17.00
horas do dia 6 de Maio de 2022 , por email para o endereço: concursos@biofund.org.mz
com o assunto referente e designação da consultoria. Apenas Candidatos pré-seleccionados

serão contactados.

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, 1038
Maputo – Moçambique

Tel. 21 499 958
 Email: concursos@biofund.org.mz
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

A SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA 
SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, nos Autos de Execução 
Ordinária nº 185/20-B, pendentes neste Cartório, movidos pela 
exequente UNITED BANK FOR ÁFRICA MOÇAMBIQUE, SA, com 
sede nesta cidade, contra o executado MÁRIO JÚNIOR ALAR, ora 
em parte incerta, com última residência no Bairro Central, nº 798, 
1º andar, nesta cidade de Maputo, é este citado, para, no prazo de 
dez dias, que começa a correr depois de finda a dilação de trinta 
dias, o dos éditos, contados da data da segunda e última publicação 
deste anúncio, pagar a exequente a quantia de 777 689,32MT 
(setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove 
meticais e trinta e dois centavos), em dívida nos presentes autos 
ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena 
de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos 
do artigo 836º, nº 1 do CPC, prosseguindo a execução seus termos, 
conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se 
encontra à disposição nesta Secção, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente.

Maputo, a um dia do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois

A Secretária Judicial
Lúcia Monjane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz
3478

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
30 (trinta) dias, citando o executado AMÍLCAR 
ELIQUITONE ELÍSIO MONDLANE, casado, 
natural de Maputo, província de Maputo, de 
nacionalidade moçambicana, titular do Bilhete 
de Identidade nº 110100101921Q, com última 
residência conhecida no Bairro da Polana-
Cimento, Av. Mártires da Machava, nº 488, 6º 
andar, flat 63, cidade de Maputo, ora ausente 
em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) 
dias, que começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da data da segunda 
e última publicação deste anúncio no Jornal 

“Notícias”, pagar ao exequente UBA - United 
Bank For Africa Moçambique, SA, a quantia 
de 2 075 135,03MT (dois milhões, setenta e 
cinco mil, cento e trinta e cinco meticais e três 
centavos), em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária para Pagamento de Quantia Certa 
nº 104/16-P, 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 art. 812º e 
seguintes do CPC, 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 arquivado no Cartório desta Secção à 
sua disposição, onde poderá levantar dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 13 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito Provincial

Rafael Enoque

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários convoca-se a Assembleia Geral do Clube de 
Golfe da Polana para se reunir no dia 30 de Abril de 2022, pelas 8.30horas, no 
Clube de Golfe da Polana, em Maputo, com a seguinte ordem de trabalho:

Único –  Ponto de situação do património do Clube de Golfe da Polana

Se a hora marcada não estiver o número mínimo de sócios, a Assembleia 
iniciará em 2a convocatória meia hora depois, com os sócios presentes.

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

O Presidente da Assembleia Geral
(António Checo)

3502
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANABELA MARTA 
TEMBE E ROBERT CHIMBALANGA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de trinta de Março de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas doze a folhas treze, do livro de notas para escrituras 
diversas número duzentos e noventa e quatro, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante 
mim, ESPERANÇA PASCOAL NHANGUMBE, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ANABELA MARTA TEMBE, solteira, de quarenta e dois anos de idade, natural 
de Maputo, de nacionalidade moçambicana, com última residência no Bairro do Alto 
Maé-Maputo e ROBERT CHIMBALANGA, solteiro, natural de Angónia, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência em Inhambane, de cinquenta e sete anos de idade, 
sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição de sua última vontade.

Que deixaram como únicas e universais herdeiras de todos seus bens, suas filhas: Esther 
Robert Chimbalanga, casada com Júlio João Tualufo, sob o regime de comunhão geral 
de bens, natural e residente nesta cidade de Maputo e Debora Roberto Chimbalanga, 
solteira, natural e residente nesta cidade de Maputo, ambos de nacionalidade 
moçambicana.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com elas concorram à 
sucessão e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 19 de Abril de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

3816

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA

Posição: Oficial Sénior de Projecto,  Saúde Mental, Apoio Psicossocial e Protecção
Local: Aldeia de Crinças SOS Pemba, com viagens frequentes para os locais do projecto
Reportando a: Coordenador do Projecto
Duração do contrato:18 meses  

Aldeias de Crianças SOS Moçambique é uma organização não governamental de cuidados para a crianças, membro 
da Federação Internacional de Aldeias de Crianças SOS. Em Moçambique, a organização iniciou as suas actividades 
em 1987 e do momento opera nas províncias de Cabo Delgado, Inhambane, Manica, Maputo, Sofala e Tete. 
A Aldeia de Crianças SOS Moçambique pretende admitir um Oficial Sénior de Projecto, Saúde Mental, Apoio 
Psicossocial e Protecção, a basear-se em Pemba.

Objectivo Geral da Posição

Esta posição trabalhará sob supervisão do Coordenador do Projecto, na implementação de actividades e serviços 
de protecção, apoio psicossocial e de saúde mental dos participantes. Incluem-se implementação de actividades de 
fortalecimento de Organizações Comunitárias de Base, dos Comités Comunitários de Protecção a Criança e outras 
autoridades/estruturas locais em matérias protecção, apoio psicossocial e saúde mental. Em coordenação com as 
autoridades da Acção Social e da Saúde, o/a titular do cargo deverá contribuir para a prestação de serviços de 
protecção e assistência em saúde mental e apoio psicossocial, eficazes e de alta qualidade para os participantes do 
projecto.

Resumo das Principais Responsabilidades

 Liderar actividades de desenvolvimento de capacidades das Organizações Comunitárias de Base, dos Comités
Comunitários de Protecção a Criança e outras autoridades/estruturas locais em matérias protecção, apoio
psicossocial e saúde mental;

 Implementar actividades diárias de apoio psicossocial, saúde mental e actividades de protecção;
 Auxiliar os voluntários da comunidade na identificação de participantes que precisam de aconselhamento

psicológico específico e garantir o apoio individual ou em grupo para os participantes identificados;
 Garantir que todo o trabalho com os beneficiários seja confidencial e que as práticas éticas sejam observadas.
 Conduzir sessões regulares de sensibilização e conscientização sobre protecção, saude mental e apoio

psicossocial direccionadas as comunidades-alvo;
 Auxiliar na construção e manutenção de relacionamento institucional com as escolas, comunidades,

parceiros e contactos com o Governo.
 Garantir que a capacidade de apoio em saúde mental e psicossocial e protecção seja construída a fim de

aumentar a resposta e entregar com maior impacto e qualidade em projetos multissetoriais.
 Representar a Aldeia de Crianças SOS Pemba em actividades relacionadas a saúde mental e psicossocial em

grupos relevantes, tarefas relacionadas à administração regional, Local e municipal para e/ou reuniões de
cluster, conforme necessário;

 Liderar a avaliação contínua das necessidades de Apoio Psicossocial dos participantes do projecto e garantir
que elas sejam refletidas de forma adequada na implementação do projecto.

 Coordenar a concepção de instrumentos de avaliação e psicometria de crianças, adolescentes e jovens e
familiares e supervisionar a sua gestão.

 Em cooperação com outros consultores técnicos, garantir que o Apoio Psicossocial e saude mental integrado,
as actividades de protecção sejam implementadas de acordo com os padrões internacionais.

 Auxiliar a equipa do projecto no desenvolvimento e implantação de ferramentas de monitoramento e
avaliação de actividades de apoio psicossocial e de saúde mental

 Mapear, rever e adaptar os caminhos de referência a nível distrital e local, incluindo inventário de serviços
para prestadores de serviços de protecção à criança e serviços aliados.

 Apoiar a equipa do projecto em questões de Apoio Psicossocial e protecção para identificar casos graves a
serem encaminhados para provedores de serviços psicológicos / psiquiátricos especializados.

 Desenvolver e / ou rever com agências governamentais (Local e Distrital) os Procedimentos Operacionais
Padrão (SOPs) para identificação, relatório e encaminhamento.

 Participar activamente nas reuniões de coordenação de grupos de Protecção da Criança/Violência Baseada
no Género a nível local e distrital.

Competências – conhecimentos e habilidades

 Qualificação Académica: Licenciatura em Psicologia Clínica ou Saúde Pública; Serviço Social, Psiquiatria e
áreas afins;

 Experiência: Mínimo de 3 anos de experiência comprovada em trabalho de Apoio Psicossocial e Saúde
Mental

 Pelo menos  3 anos de experiência trabalhando em ONGs e de preferência em ambiente humanitário e de
desenvolvimento;

 Experiência comprovada de desenvolvimento de capacidades na componente de apoio psicossocial e saúde
mental para Organizações Comunitárias de Base dos Comités Comunitários de Protecção a Criança e outras
autoridades/estruturas locais;

 Fortes habilidades organizacionais e de supervisão;
 Fortes habilidades interpessoais e capacidade de trabalhar em diferentes ambientes culturais;
 Capaz de estabelecer e manter relações de trabalho saudáveis com colegas durante o trabalho;
 O conhecimento local em termos de cultura, tendências econômicas e sociais é obrigatório;
 Fortes habilidades de coordenação, comunicação, e boa proficiência em uma das línguas locais de Cabo

Delgado (Emakhuwa ou kimwani);
 Proficiência básica no uso de MS Office, e-mail e outros aplicativos de computador
 Capacidade de trabalhar em ambientes de trabalho adversos e viajar frequentemente para o campo até 70%

do tempo de trabalho;
 Capacidade de compilar e produzir relatórios de progresso de projeto mensais, trimestrais e anuais de boa

qualidade.

A Aldeia de Crianças SOS na Moçambique tem princípios rigorosos de protecção da criança e uma política de 
tolerância zero para condutas de assédio sexual, exploração e abuso no local de trabalho e outros locais onde 
as actividades da organização são prestadas.  As decisões de recrutamento darão a devida ênfase à avaliação da 
congruência do valor dos candidatos e à verificação minuciosa dos antecedentes e dos processos de verificação de 
referência da limpeza policial. 

Como Candidatar-se 
Os candidatos interessados poderão submeter os seus CV´s, acompanhados pela carta de Interesse e demais 
documentos que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do B.I., Certificado de habilitações, 3 Cartas “Oficiais” 
de referências, através do seguinte correio electrónico: Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no Assunto “ 
PEMBA-OSMAPP/2022” até ao dia 28/04/2022.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e apenas os candidatos Pré-Seleccionados serão contactados!
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ANÚNCIO DE VAGA

Título de posição: Oficial Sénior de Projecto para Violência Baseada no Género (VBG)
Reportando a: Coordenador do Projecto
Local: Aldeia de Crinças SOS Pemba, com viagens frequentes para os locais do projecto
Duração do contrato: 18 meses

Aldeias de Crianças SOS Moçambique é uma organização não governamental de cuidados para a criança, membro da 
Federação Internacional de Aldeias de Crianças SOS. Em Moçambique a organização iniciou as suas actividades em 
1987, e do momento opera nas províncias de Cabo Delgado, Inhambane, Manica, Maputo, Sofala e Tete. 
Aldeia de Crianças SOS Moçambique pretende admitir um/a Oficial Sénior de Projecto para Violência Baseada no 
Género (VBG) para o projecto UKIMI, a basear-se em Pemba.

RESUMO DA POSIÇÃO
O objectivo desta posição é fornecer mecanismos de prevenção da violência baseada no género e prestar assistência 
aos participantes nas áreas de implementação projecto (distritos de Metuge e Mecúfi).
O Oficial Sénior de Projeto para Violência Baseada em Gênero (VBG) é responsável por coordenar as intervenções visando 
a prevenção e resposta à VBG ao nível dos distritos de Mecúfi e Metuge. É responsável pelas seguintes componentes 
ligadoas á VBG: gestão de casos, jurídico/justiça, serviços comunitários,  saúde mental e serviços de apoio psicossocial, 
saúde sexual e reprodutiva em emergências, violência sexual, casamento prematuro ou outras áreas relacionadas.

Resumo das Principais Responsabilidades
 Liderar acções de desenvolvimento/reforço de capacidades das Organizações Comunitárias de Base, dos

Comités Comunitários de Protecção a Criança, e outras autoridades/estruturas locais, em matérias relacionadas
com VBG;

 Realizar avaliações de VBG conforme o necessário, maximizando as fontes disponíveis de informação e
oportunidades de coordenação, garantindo o cumprimento das recomendações éticas e de segurança;

 Identificar os riscos associados à VBG, as preocupações de protecção para mulheres e meninas,
 Implementar mecanismos de apoio para as vítimas de violência baseada no género ;
 Planejar intervenções de resposta apropriadas, bem como oportunidades para serviços expandidos de acordo

com os resultados do projecto, incluindo a identificação de parceiros locais, estruturas de apoio a serem
reforçadas e pontos de entrada apropriados para serviços de gestão de casos de VBG;

 Preparar relatórios de resultados de avaliação e recomendações em relação à VBG;

Implementação do Programa
 Liderar intervenções para aumentar a protecção de mulheres e meninas, conforme relevante. Intervenções

que podem incluir a disseminação de informações, treinamentos e coordenação com outros setores e parceiros
para a integração da VBG.

 Garantir que todas as intervenções estejam em conformidade com os padrões técnicos e diretrizes éticas e de
segurança.

 Identificar e desenvolver a capacidade de parceiros, funcionários e voluntários conforme relevante. A
implementação provavelmente envolverá treinamento e coaching significativos.

 Liderar acções de empoderamento das mulheres, Jovens participantes do projecto

Coordenação
 Coordenar com todos os actores relevantes e participar ativamente nos clusters de proteção/VBG/grupos de

trabalho, avaliações coordenadas, mapeamento de serviços, compartilhamento de informações, etc;
 Coordenar com outros atores de VBG, incluindo organizações locais e representantes de segurança;
 Identificar e apoiar organizações locais comprometidas com os direitos e empoderamento das mulheres;
 Trabalhar com parceiros e membros da comunidade para desenvolver mecanismos de referência para os

serviços disponíveis;
 Coordenar com outros setores quanto possíveis para garantir a integração das questões de VBG em várias

intervenções, de acordo com as Diretrizes sobre VBG do Comitê Permanente Interinstitucional (IASC);
 Documentar regularmente estudos de caso com base na aplicação do modelo de programa de VBG em

Emergências;
 Produzir o documento final destacando o aprendizado e traçando recomendações claras no final do projeto;

Segurança e Conduta
 Garantir a conformidade com políticas e protocolos;
 Considerar as implicações de segurança de todas as intervenções de VBG, em consulta com os parceiros

relevantes;
 Criar um ambiente de trabalho seguro e de apoio para todos os funcionários da VBG e parceiros, incluindo

atenção à formação de equipes e autocuidado;

Requisitos e qualificação académica
 Licenciatura (Mestrado) em uma das áreas ligadas a Violência Baseada no Género (Direito, Saúde Pública,

Sociologia,   Saúde Pública);
 Experiência profissional, técnica comprovada com os deveres e responsabilidades acima mencionados;
 Um mínimo de 3 anos de experiência de trabalho em programas humanitarios e de desenvolvimento;
 Experiência na facilitação de formações sobre VBG,
 Proficiência em Emakhuwa ou kimwani é preferível.

Experiência
 Experiência na gestão de programas de prevenção e resposta à VBG. Experiência anterior em resposta a

emergências é fortemente preferida.
 Experiência na condução de avaliações de VBG.
 Experiência na facilitação de treinamentos sobre VBG, como GAM.
 Familiaridade com os padrões e as orientações atuais para a prevenção, resposta e coordenação da VBG,

incluindo as Diretrizes do IASC para Intervenções de Violência de Gênero em Ambientes Humanitários.
 Capacidade de trabalhar bem em equipe.
 Extremamente flexível e capacidade de lidar com situações estressantes e frustrações.
 Fortes habilidades de comunicação, tanto oral quanto escrita
 Fluência em inglês escrito e falado.

 A Aldeia de Crianças SOS na Moçambique  tem princípios rigorosos de protecção da criança e uma política de tolerância 
zero para condutas de assédio sexual, exploração e abuso no local de trabalho e outros locais onde as actividades da 
organização são prestadas.  As decisões de recrutamento darão a devida ênfase à avaliação da congruência do valor 
dos candidatos e à verificação minuciosa dos antecedentes e dos processos de verificação de referência da limpeza 
policial. 

Como Candidatar-se 
Os candidatos interessados poderão submeter os seus CV´s, acompanhados pela carta de Interesse e demais 
documentos que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do B.I., Certificado de habilitações, 3 Cartas “Oficiais” 
de referências, através do seguinte correio electrónico: Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no Assunto “ 
PEMBA-OPVBG/2022” até ao dia 28/4/2022.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e apenas os candidatos Pré-Seleccionados serão contactados!

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Abril do ano 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas seis verso a folhas nove, do livro de 
notas para escrituras diversas número “C”, traço trinta e três, a cargo de TERESA 
LUÍS, Conservadora e Notária Superior, do referido cartório, se acha lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: Carla Maria Rodrigues 
Amarchande, Isabel Cristina Rodrigues Amarchande, Cila Alexandra 
Rodrigues Amarchande, Liliana Suzana Rodrigues Amarchande, Manuel 
Carlos Amarchande Júnior e Dércio Luís Manuel Rodrigues Amarchande, 
solteiros, maiores, naturais e residentes em Nampula, foram declarados únicos e 

universais herdeiros de todos os seus bens e direitos do seu pai MANUEL CARLOS 
AMARCHANDE, com última residência em Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição 
da última vontade.

Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e um de Abril de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MANUEL CARLOS AMARCHANDE Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia dezanove de Abril de 

dois mil e dezanove, lavrada de folhas trinta e duas e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas número oitenta e quatro, deste Primeiro Cartório Notarial, 
perante José Luís Jocene, Notário Superior, em pleno exercício de funções notariais, 
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de HORTÊNCIA 
JUDITH MAGALHÃES RAMOS, ocorrido no dia vinte e sete de Julho de dois mil e 
catorze, na cidade da Beira, província de Sofala, onde tinha a sua última residência, 
no estado que era casada com Afonso Ramos, natural que foi de Morrumbala, 
província da Zambézia.
Que a autora da herança não fez nenhum testamento ou qualquer outra disposição 
de última vontade e como herdeiros sucedem-lhe os seus filhos: Joaquim Hagnelo 

Olímpio Ramos, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural da 
cidade da Beira, onde reside e Arsénio Miguel Arcanjo Ramos, solteiro, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Chingussura, cidade da Beira, onde reside.
Que não há outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros 
ou com eles possam concorrer à herança da mencionada HORTÊNCIA JUDITH 
MAGALHÃES RAMOS.

Está Conforme
Primeiro Cartório Notarial da Cidade da Beira, aos 19 de Abril de 2022

O Notário Superior
José Luís Jocene
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE SOFALA
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DA BEIRA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HORTÊNCIA JUDITH MAGALHÃES RAMOS

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



PUBLICIDADE16 Sexta-feira, 22 de Abril de 2022

REPUBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO 

DISTRITO MUNICIPAL 
KAMPFUMU

1ª SECÇÃO-CÍVEL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Cível do 
Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumu 
correm seus devidos e legais 
termos Autos de Acção 
Ordinária de Divórcio 
Litigioso, registados sob o nº 
92/2021-A, que neste Juízo, 
OTÍLIA DA CONCEIÇÃO 
JAFETE SARDINHA, move 
contra ANTÓNIO RUMUA 
SARDINHA, cujo domicílio é 
desconhecido, actualmente 
em parte incerta, é este 
citado para contestar, 
querendo, no prazo de vinte 
(20) dias, que começa a 
correr depois de finda a 
dilação de trinta (30) dias, 
contados a partir da data da 
fixação do presente edital, o 
pedido que a autora deduz 
naquele processo, conforme 
consta da petição inicial, 
cujo duplicado se encontra 
no Cartório desta Secção à 
sua disposição, onde poderá 
solicitá-lo em qualquer 
dia útil, durante as horas 
normais de expediente, com 
a advertência de que a falta 
de contestação implica o 
prosseguimento dos autos.

KaMpfumu, aos 3 de Março de 
2022

A Juíza de Direito
Doutora Lenia Chate

A Escrivã de Direito
Rita Isabel Domingos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE CUAMBA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Governo do Distrito de Cuamba convida interessados (empresas ou pessoas singulares) que reúnem requisitos 
na Prestação de Serviços e Fornecimento de Bens ao Estado a apresentarem propostas fechadas a participarem 
em concurso de acordo com a designação no quadro a seguir.

N de 

Concurso
Objecto

Validade 

da 

proposta

Data e hora-final 
para entrega das 

propostas

Data e hora para 

abertura das 

propostas

Modalidade 

do concurso

Garantia 

Provisória

01/UGEA/

SDPI/2022

Melhoramentos 

localizados na 

Estrada  N/C 

Meripo/Bandeira

120 dias
28/4/2022

9.40 horas

28/4/2022

10.40 horas

Concurso 

Limitado

Não 

Aplicável

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 19 de Abril de 2022, no endereço abaixo.

2. As propostas deverão ser entregue na Secretaria do Governo do Distrito de Cuamba/Av. Eduardo Mondlane,
cidade de Cuamba-Niassa

3. Anúncio de posicionamento:3/5/2022, pelas 14.00 horas, na Secretaria e será fixado na vitrina deste
Serviço.

4. Visita ao local da Obra: 22/4/2022, pelas 8.30horas no endereço acima, partida para o local às 9.00 horas.

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 no 5/2016 de 8 de Março.

  Cuamba, aos 18 de Abril de 2022
Autoridade Competente

Morais  Aidene
/ITP-  N1/

COORDENADOR DO PROJECTO DE REINTRODUÇÃO DE CARNÍVOROS – PARQUE NACIONAL DO ZINAVE 
 (PROVÍNCIA DE INHAMBANE - MOÇAMBIQUE)

(Duração do Contrato: Dois Anos)

A Peace Parks é uma organização de conservação sem fins lucrativos especializada no desenvolvimento das Áreas 
de Conservação Transfronteiriças (ACTFs) e na gestão a longo prazo das principais áreas protegidas dentro dessas 
paisagens.

A Peace Parks apoia o Governo de Moçambique através de um acordo de co-gestão com a Administração Nacional das 
Áreas de Conservação (ANAC) para o desenvolvimento e gestão do Parque Nacional do Zinave (PNZ), como parte do 
Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo (PTGL). A Peace Parks pretende contratar um Coordenador do Projecto de 
Reintrodução de Carnívoros (CPRI) ao abrigo da sua parceria com a Endangered Wildlife Trust (EWT) para monitorar os 
carnívoros reintroduzidos no Parque Nacional de Zinave. O CPRI estará baseado na sede do Parque Nacional do Zinave 
(Província de Inhambane).

Reporte: 

O Coordenador do Projecto de Reintrodução de Carnívoros reportará ao Gestor do Programa de Conservação de Car-
nívoros da EWT e trabalhará em estreita colaboração com a Unidade de Implementação do Projecto (UIP), que inclui o 
Administrador do Parque, Gestor Sénior do Projecto, Gestor de Operações e Coordenador de Combate à Caça Furtiva.

Requisitos: 
• Bacharelato (mínimo) em Zoologia, Biologia da Conservação ou áreas relacionadas e relevantes e pelo menos 2

anos de experiência relevante.
• Experiência no estudo e/ou rastreio de grandes carnívoros.
• Experiência com armadilhas fotográficas.
• Experiência no combate à caça furtiva constitui vantagem.
• Experiência na veterinária constitui uma vantagem.
• Capacidade de trabalhar de forma independente por longos períodos em áreas remotas.
• Experiência comprovada em pesquisa de conservação aplicada, trabalho de campo e implementação de

projectos.
• Excelente capacidade de organização e capacidade comprovada de trabalhar sob pressão.
• Capacidade de desenvolver e manter relações fortes e positivas com partes interessadas e parceiros.
• Bons conhecimentos de ameaças enfrentadas por carnívoros e outros animais selvagens e como podem ser

mitigadas.
• Experiência de trabalho em situações potencialmente perigosas e capacidade demonstrada de manter a

sensibilização situacional e identificar e gerir riscos.
• Nacionalidade moçambicana.
• Carta de condução válida e  experiência de condução em todo o terreno.
• Paixão pela conservação e pelo nosso patrimônio natural.

Competências exigidas: 
• Proficiência em todos os programas de Microsoft Office; competência em pacotes de software de SIG constitui

uma vantagem significativa.
• Alto nível de automotivação e pró-actividade.
• Boas habilidades organizacionais e de gestão de dados.
• Capacidade de ver as situações de uma perspectiva prática (gestão) e teórica (científica).
• Fluente em Inglês e Português. Conhecimento de qualquer língua local na área do projecto constitui vantagem.

Áreas de desempenho: 
As principais áreas de desempenho incluem: 

• Monitorar os carnívoros reintroduzidos.
• Gerir a colecta de dados ecológicos, incluindo censo de animais e vegetação.
• Coordenar com parceiros para apoiar a gestão a longo prazo de carnívoros reintroduzidos.
• Trabalhar com parceiros para desenvolver e implementar uma estratégia de combate ao conflicto homem/

fauna bravia.
• Gerir as relações com as partes interessadas com relatórios oportunos e linhas de comunicação abertas.
• Gerir dados do projecto e contribuir para análise e elaboração de publicações científicas e populares.
• Manter altos padrões de relatórios e outras tarefas administrativas.

Habilidades interpessoais:
• Disciplinado, inovador e dinâmico.
• Excelentes habilidades de comunicação.
• Excelentes habilidades de diplomacia.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipa.
• Fortes  relações interpessoais e uma forma acessível.

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas qualificações e experiência. 
Os candidatos interessados podem submeter uma carta de apresentação a detalhar o seu interesse e adequação 
para a posição bem como o Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 3 referências até 14 de 
Maio de 2022, para o seguinte e-mail: applications@peaceparks.org 

ASSISTENTE DE CAMPO DO PROJECTO LEÃO – PARQUE NACIONAL DE LIMPOPO 

MASSINGIR (PROVÍNCIA DE GAZA - MOÇAMBIQUE)

(Duração do Contrato: Dois Anos)

A Peace Parks é uma organização de conservação sem fins lucrativos especializada no desenvolvimento das Áreas de Conservação Transfronteiriças 
(ACTFs) e na gestão a longo prazo das principais áreas protegidas dentro dessas paisagens. 
Actualmente estamos focados no desenvolvimento de quatro ACTFs prioritárias em toda a África Austral e na co-gestão de nove parques nacionais 
e áreas protegidas cobrindo mais de 3,5 milhões de hectares dentro de uma ACTF de cerca de 650,000km2. Para além da gestão das áreas 
protegidas, a Peace Parks foca-se, igualmente, em iniciativas de desenvolvimento comunitário baseadas em áreas e recursos naturais. A Peace 
Parks teve uma média de crescimento anual de 25% por ano durante a última década e actualmente tem um orçamento operacional anual de cerca 
de R700 milhões. A Peace Parks pretende contratar um Assistente de Campo do Projecto Leão ao abrigo da sua parceria com a Endangered Wildlife 
Trust (EWT). A posição estará baseada no Parque Nacional do Limpopo (Província de Gaza)..

Reporte: 

O Assistente de Campo do Projecto Leão (LPFA) reportará ao Gestor do Programa de Conservação de Carnívoros da EWT e trabalhará em estreita 
colaboração com a Unidade de Implementação do Projecto (UIP), que inclui o Administrador do Parque, Gestor Sénior do Projecto e Gestor Finan-
ceiro bem como os vários departamentos operacionais do Parque.

Requisitos: 
• Pelo menos 2 anos de experiência relevante no rastreio e monitoria de carnívoros.
• Experiência com armadilhas fotográficas. 
• Experiência no combate à caça furtiva constitui vantagem. 
• Capacidade de trabalhar de forma independente por longos períodos em áreas remotas. 
• Excelente capacidade de organização e capacidade comprovada de trabalhar sob pressão. 
• Capacidade de desenvolver e manter relações fortes e positivas com partes interessadas e parceiros. 
• Bons conhecimentos de ameaças enfrentadas por carnívoros e outros animais selvagens e como podem ser mitigadas. 
• Experiência de trabalho em situações potencialmente perigosas e capacidade demonstrada de manter a sensibilização situacional e 

identificar e gerir riscos. 
• Nacionalidade moçambicana. 
• Carta de condução válida  e experiência de condução em todo o terreno.
•  Paixão pela conservação e pelo nosso patrimônio natural

Competências exigidas: 
• Proficiência em todos os programas de Microsoft Office ou vontade de aprender. 
•  Alto nível de automotivação e pró-actividade. 
• Boas habilidades organizacionais e de gestão de dados. 
• Fluente em Inglês e Português. Conhecimento de qualquer língua local na área do projecto constitui vantagem.

Áreas de Desempenho: 
• Assistir o Oficial Sénior de Campo da EWT na  captura de leões, coleta de dados e gestão de dados. 
• Monitorar os animais capturados e a população mais ampla de leões na área de estudo. 
• Coordenar com parceiros para responder a incidentes de conflito homem/fauna bravia envolvendo Leões. 
• Responder a eventos de envenenamento, observando o treinamento de resposta a envenenamento dado pelos especialistas da EWT. 
• Gerir as relações com as partes interessadas com relatórios oportunos e linhas de comunicação abertas.
• Manter altos padrões de relatórios e outras tarefas administrativas.

Habilidades interpessoais:
• Disciplinado, inovador e dinâmico. 
• Excelentes habilidades de comunicação. 
• Excelentes habilidades de diplomacia.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipa.
• Fortes  relações interpessoais e uma forma acessível
• Fortes  relações interpessoais e uma forma acessível

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas qualificações e experiência. 
Os candidatos interessados devem submeter uma carta de apresentação a detalhar o seu interesse e adequação para a posição bem 
como o Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 3 referências até 14 de Maio de 2022 para o seguinte e-mail: applica-
tions@peaceparks.org 

Apenas CANDIDADTOS PRÉ-SELECCIONADOS serão contactados para entrevista. 

3774

3519

103

38223822

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

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Deliberação n.º 3/CNE/2022,
de 14 de Abril

O Conselho de Ministros marcou a data da 
realização das Sextas Eleições Autárquicas, 
para 11 de Outubro de 2023, através do De-
creto n.º 9//2022, de 23 de Marco.

A marcação da data das Eleições Autárquicas 
de 2023, constitui o ponto de partida para o 
início de actividades que irão culminar com 
a realização das Eleições no dia 11 de Outu-
bro de 2023. Estas actividades passam, ne-
cessariamente, pela instalação dos órgãos 
de apoio da Comissão Nacional de Eleições, 
ao nível provincial, nos termos do n.º 2 do 
artigo 42 da Lei n.º 6/2013, de 22 de Fe-
vereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 
30/2014, de 26 de Setembro e entram em 
funcionamento sessenta dias após a marca-
ção da referida data.

Nos termos dos artigos 43 e 44, ambos da 
Lei n.º 6/2013, de 22 de Fevereiro alterada 
e republicada pela Lei n.º 30/2014, de 26 de 
Setembro, as comissões provinciais de elei-
ções e da cidade de Maputo são compostas 

por 15 (quinze) membros, dos quais 6 (seis) 
designados pelos partidos políticos, com as-
sento na Assembleia da República, e 9 (nove) 
membros propostos pelas organizações da 
sociedade civil, legalmente constituídas, de 
entre os quais será eleito o Presidente.

Em conformidade com a Lei que estabelece 
as funções, composição, organização, com-
petências e funcionamento da Comissão Na-
cional de Eleições, os 9 (nove) membros das 
comissões provinciais de eleições, prove-
nientes da sociedade civil, são selecionados 
por Concurso Público que decorre mediante 
Anúncio Público, difundido pelos órgãos de 
comunicação social, nos termos do n.º 8 do 
artigo 44.

Assim, a Comissão Nacional de Eleições, em 
observância da lei, nos termos das disposi-
ções combinadas do n.º 1 do artigo 10 e n.º 
3 do artigo 38 da Lei supracitada, reunida 
em Sessão Plenária, por consenso, delibera:

Artigo 1 -  É aprovado o Anúncio Público n.º 
1, de 14 de Abril de 2022, atinen-
te aos procedimentos a observar 
na apresentação de candidatu-
ras a membro da comissão pro-
vincial de Eleições, em anexo a 
esta Deliberação, fazendo dela 
parte integrante.

Artigo 2 -  A presente Deliberação entra 
imediatamente em vigor.

Aprovada pela Comissão Nacional de Elei-
ções, aos catorze dias do mês de Abril de 
dois mil e vinte e dois.

Registe-se e publique-se.

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANS-
PARENTES!

O Presidente

________________________________

(Dom Carlos Simão Matsinhe)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ANÚNCIO PÚBLICO N.º 1

CANDIDATURA A MEMBRO
DA COMISSÃO PROVINCIAL DE ELEIÇÕES

(PROCEDIMENTOS A OBSERVAR)

Maputo, 14  de Abril de 2022

Atinente ao Anúncio Público para Candidaturas 
a Membros das Comissões Provinciais de Eleições

Sexta-feira, 22 de Abril de 2022

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anúncio Público n.º 1 /CNE/2022, de 14 de abril

INTRODUÇÃO

Em conformidade com a Lei n. º 
6/ 2013,  de 22 de Fevereiro,  alt erada 
e republicada pela Lei n. º 30/ 2014,  
de 26 de Set embro,  a comissão pro-
vincial de eleições é compost a por 
15 (quinze) membros,  dos quais 6 
(seis) direct ament e apresent ados à 
Comissão Nacional de Eleições pelos 
part idos polít icos com assent o na 
Assembleia da República e 9 (nove) 
membros propost os pelas organiza-
ções da sociedade civil  legalment e 
const it uídas,  de ent re os quais será 
eleit o o President e pelos 15 (quin-
ze) membros da comissão provincial 
de eleições e indicados dois vice-
-president es pelos part idos FRELIMO
e RENAMO.

As propost as de candidat uras à elei-
ção dos membros das comissões de 
eleições provinciais ou da cidade de 
Maput o são apresent adas pelas or-
ganizações da sociedade civil  legal-
ment e const it uídas à Comissão Na-
cional de Eleições.

A verificação de requisitos formais 
dos 6 membros designados pelos 
part idos polít icos e a escolha das 9 
personalidades provenient es das or-
ganizações da sociedade civil  é feit a 
pela Comissão Nacional de Eleições,  
com base nos processos individuais 
por elas remet idos.

I. SOBRE AS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

1. Para efeit os do present e Anún-
cio,  ent ende-se por organizações
da sociedade civil  as ent idades
ou pessoas colect ivas de Direit o
Privado, sem fins lucrativos.

2. São,  dent re out ras,  organizações
da sociedade civil :

a) Os sindicat os e as associações
profissionais;

b) As instituições religiosas;
c) As ent idades de benef ício mú-

t uo dest inadas a proporciona-
rem bens ou serviços aos asso-
ciados, sócios ou membros;

d) As organizações sociais de pro-
moção e defesa dos direit os
humanos; e

e) As fundações e out ras associa-
ções de Direit o Privado,  in-
cluindo as organizações não-
-governament ais.

3. Não são qualificáveis, para efei-
t os do present e anúncio,  como

organizações da sociedade civil ,  
as seguint es inst it uições:
a) As inst it uições que fazem par-

t e do conj unt o dos órgãos de
soberania;

b) As inst it uições que fazem par-
t e dos órgãos cent rais e locais
do Estado;

c) As inst it uições que fazem par-
te dos órgãos do poder local;

d) As inst it uições que fazem par-
t e das Forças de Defesa e Se-
gurança do Estado;

e) As inst it uições do Aparelho do
Estado;

f ) Os inst it ut os,  empresas,  fun-
dos,  fundações e associações
de Direito Público;

g) As empresas e sociedades co-
merciais;

h) Órgão sociais dos part idos po-
líticos; e

i) Out ras pessoas colect ivas que
prosseguem fins lucrativos.

4. Para efeit os do present e Anún-
cio, também não são qualificáveis
como organizações da sociedade
civil ,  as organizações est rangei-
ras,  ainda que est ej am a operar
em Territ ório Nacional,  em par-
ceria ou não,  com organizações
moçambicanas.

5. A prova da exist ência legal das
organizações da sociedade civil
faz-se at ravés do inst rument o da
const it uição,  nos t ermos est abe-
lecidos na lei,  designadament e
o Bolet im da República onde a
mesma se acha publicada ou fo-
t ocópia aut ent icada da escrit ura
pública.

II. REQUISITOS PARA CANDIDATURA
A MEMBRO DA COMISSÃO PRO-
VINCIAL DE ELEIÇÕES E DA CIDA-
DE DE MAPUTO

1. Podem ser membros da Comis-
são Provincial de Eleições cida-
dãos moçambicanos,  maiores de
25 anos de idade de reconheci-
do mérito moral e profissional,
probos para exercer as funções
com idoneidade,  independência,
imparcial idade,  isenção,  obj ect i-
vidade,  compet ência e zelo,  nos
t ermos do n.º 2 do art igo 5 da Lei
n.º 6/ 2013,  de 22 de Fevereiro,
alt erada e republicada pela Lei
n.º 30/ 2014,  de 26 de Set embro.

2. O caráct er e a personalidade do
candidat o devem cont ribuir para
a eficiência, prestígio e credibi-
l idade da Comissão Provincial de

Eleições ou da cidade de Mapu-
t o.

3. Não são elegíveis a membros da
Comissão Provincial de Eleições
ou da cidade de Maput o:
a) Os que t enham sido condena-

dos à pena de prisão maior;
b) Os j udicialment e declarados

delinquent es habit uais ou de
difícil correcção;

c) Os demit idos ou expulsos do
Aparelho de Est ado ou de qual-
quer out ra pessoa colect iva de
Direit o Público.

III.  REQUISITOS DO CANDIDATO À
PRESIDENTE DA COMISSÃO PRO-
VINCIAL DE ELEIÇÕES E DA CIDA-
DE DE MAPUTO

1. O President e da Comissão Provin-
cial de Eleições é eleit o pelos 15
(quinze) membros (seus pares),
de ent re as 9 (nove) personalida-
des apresent adas pelas organiza-
ções da sociedade civil ,  à luz do
preceit uado nos n.ºs 2 e 3,  do ar-
t igo 44,  da Lei ret rocit ada.

2. É dent ro dest e quadro que os
candidat os a membro da Comis-
são Provincial de Eleições devem
ser personalidades probos,  para
que desempenhem as funções
técnico-profissionais com idonei-
dade,  independência,  imparcia-
l idade,  isenção,  obj ect ividade,
compet ência,  zelo,  honest idade,
lealdade,  neut ral idade e dignida-
de nos t ermos da alínea c) do n.º
2 do art igo 5 e alínea c) do n.º
1 do art igo 31,  ambos da Lei n. º
6/ 2013,  de 22 de Fevereiro e con-
tribuam para o aumento da eficá-
cia,  prest ígio e credibil idade do
Órgão.

3. A personalidade do candidat o é
aferida a part ir dos valores indi-
cados nas alíneas b) e c) do n.º
2 do art igo 5,  alínea c) do n.º 1
do art igo 31 e o art igo 43 da Lei
n.º 6/ 2013,  de 22 de Fevereiro
at inent es ao reconheciment o do
mérito moral e profissional, para
exercer as suas funções.

4. INCOMPATIBILIDADES

À luz do dispost o no art igo 17 da Lei 
cit ada,  a qualidade de membro da 
Comissão Provincial de Eleições ou 
da cidade de Maput o é incompat ível 
com o exercício das funções de:

a) Presidente da República;
b) Deput ado da Assembleia da

República;
c) Membro do Governo;

d) Magist rado Judicial e do Minis-
tério Público;

e) Candidat o em eleições para
órgãos de soberania,  das as-
sembleias provinciais e aut ár-
quicas;

f ) Membro das forças mil it ares
ou mil it arizadas e de Forças
de Segurança no activo;

g) Membro do Conselho Superior
da Comunicação Social;

h) Juiz Conselheiro,  do Conselho
Constitucional;

i) Diplomata no activo;
j ) Secret ário Permanent e de ní-

vel cent ral,  provincial e dist ri-
tal;

k) Reit or de Universidade Públi-
ca;

l ) Tit ular do órgão da aut arquia
local e das assembleias provin-
ciais;

m) Membro dos órgãos das aut ar-
quias locais e das assembleias
provinciais;

n) Tit ular do cargo nomeado e
empossado pelo President e da
República ou pelo Primeiro-
-Ministro;

o) Membro do corpo direct ivo dos
órgãos e inst it ut os aut ónomos,
empresas est at ais,  empresas
públicas e sociedades de capi-
t ais exclusivos ou maiorit aria-
mente públicos;

p) Tit ulares de cargo de direcção
em órgão cent ral de part ido
polít ico ou col igação de part i-
dos políticos;

q) Governador Provincial;
r) Director Nacional;
s) Administrador Distrital;
t ) Director Provincial;
u) Direct or Dist rit al  ou de Cida-

de;
v) Chefe de Posto Administrativo;
w) Chefe da Localidade.

5. O candidat o a membro da Co-
missão Provincial de Eleições ou
da cidade de Maput o provém de
qualquer dos segment os da so-
ciedade moçambicana,  reunindo
os requisit os,  nos t ermos do pre-
sent e Anúncio.

6. A escolha do candidat o é l ivre.

7. A candidat ura é volunt ária e cons-
t a de uma compet ent e declara-
ção de compromisso de aceit a-
ção do mesmo,  de acordo com o
modelo em anexo.

8. As organizações da sociedade ci-

vil ,  organizadas colect ivament e,

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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t êm a prerrogat iva de apresent ar 

uma ou mais candidat uras,  sen-

do,  por isso,  o número de candi-

dat os i l imit ado.

9. Os candidat os,  sendo personal i-

dades reconhecidas pelas organi-

zações da sociedade civil ,  podem

ser apresent ados de forma indi-

vidual ou colect iva por cada uma

das organizações da sociedade

civil  sendo admissível que a sua

proposit ura sej a plúrima,  ist o é,

candidat ura const ant e de l ist as

de diferent es organizações da so-

ciedade civil .

10. Nos t ermos da lei,  cada um dos

candidat os a ser propost o,  é po-

t encial concorrent e ao cargo de

President e da Comissão Provin-

cial de Eleições ou da cidade de

Maput o,  o que exige que se t ome

em consideração que t odos os

candidat os preencham os requisi-

t os para est e cargo.

IV.  ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS

DE CANDIDATURA

1. O candidato a membro da Co-

missão Provincial de Eleições

ou da cidade de Maputo deve

juntar os seguintes documentos 

pessoais:

a) Ficha individual do candidat o,

conforme o anexo 1 do presen-

te Anúncio;
b) Fot ocópia aut ent icada do Bi-

lhet e de Ident idade ou do t a-

lão;
c) Certificado do Registo Crimi-

nal;
d) Declaração de compromisso de

honra,  com assinat ura reco-

nhecida por not ário,  conforme

o anexo 2 do present e Anún-

cio; e
e) Curriculum Vitae act ual izado.

2. Documentos a constarem da

proposta de candidatura:

a) Act a da eleição elaborada pela

organização proponent e do

candidat o,  devidament e assi-

nada,  com os fundament os da

decisão colegial (del iberação)

em t ermos de requisit os e con-

dições;
b) Cópia aut ent icada da escrit ura

públ ica de const it uição da(s)

organização(ões) da sociedade

civil  proponent e(s) ou do Bole-

t im da República onde se acha

publicada; e
c) Document os relat ivos à pessoa

do candidat o,  conforme est a-

belecido no número ant erior.

V. PROCEDIMENTOS PARA ENTRE-

GA E RECEPÇÃO DOS PROCES-

SOS DE CANDIDATURA

1. As candidat uras são apresent a-

das por cart a a que se anexa o

envelope fechado e lacrado con-

t endo os document os da propos-

t a.  A cart a indica a enumeração

t axat iva dos document os cont i-

dos no envelope,  sem indicação

do nome do (s) candidat o (s) pro-

post o (s).

2. Os processos de candidat ura são

ent regues,  durant e as horas nor-

mais de expedient e,  no período

compreendido ent re os dias 25

de Abril  e 2 de Maio de 2022,  no

Secret ariado Técnico de Admi-

nist ração Eleit oral Provincial ou

da Cidade de Maput o,  em que o

candidat o concorre.

3. Não são recebidos os processos

de candidat ura que forem apre-

sent adas depois de expirado o

prazo indicado no pont o 1 dos

present es procediment os.

4. Os processos de candidat ura são

ent regues em envelopes fecha-

dos e lacrados.

5. A recepção dos processos de can-

didat ura t erá lugar na Secret aria 

do Secret ariado Técnico de Ad-

minist ração Eleit oral Provincial,  

sendo a document ação recebida 

e regist ada em l ivro próprio.

6. O Secret ariado Técnico de Admi-

nist ração Eleit oral Provincial re-

met e os processos de candidat u-

ra recebidos à Comissão Nacional

de Eleições,  at ravés do Secret a-

riado Técnico de Administ ração

Eleit oral cent ral at é ao dia 4 de

Maio de 2022.

7. Pelas 9:00 Horas do dia 5 de Maio

de 2022,  na sede da Comissão

Nacional de Eleições t erá lugar

a abert ura públ ica das propost as

em sessão a real izar na presença

de represent ant es dos proponen-

t es e de out ros convidados,  onde

se fará a verificação dos requisi-
t os formais,  nomeadament e:

a) Dat a da ent rega das candida-

turas;
b) Document os efect ivament e

recebidos; e
c) Identificação do candidato.

POR ELEIÇÕES LIVRES,  JUSTAS 

E TRANSPARENTES

Maput o,  14 de Abril  de 2022

FICHA DE CANDIDATO 

A MEMBRO DA COMISSÃO PROVINCIAL DE ELEIÇÕES  

OU DA CIDADE DE MAPUTO  

Nome.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idade.. . . . . . .

anos, f ilho de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e de. . . ,  data de 

nascimento. . . .de. . . . . . .de. . ,  naturalidade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

prof issão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  portador do B.I.  n.º 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,emit ido em.. . . . . . . ,  pelo Arquivo de Ident if icação 

Civil de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

aos. . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . ,válido até.……. 

de.………de.. . . . .  e residente na.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…… 

Número do Cartão de Eleit or:   - 

________________,  aos ___ de ______________ de 2022.  
O Candidat o 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Confirmo a identificação do cidadão acima registado e reconheço a sua assinatura 

por semelhança com a constante do respectivo Bilhete de Identidade. 

....................................., aos ................ de ........................................ de 2022 

O Notário, 

.......................................................................... 

Anexo 1Alínea a) do n.º 1 do capítulo IV do Anúncio Público   

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA 

Eu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .declaro por minha honra,  aceit ar a 

propost a de candidat ura a membro da Comissão Provincial de 

Eleições ou da Cidade de Maput o,  não t er sido demit ido ou expulso 

do Aparelho do Est ado nem compulsivament e aposent ado por 

mot ivos discipl inares,  e compromet o-me a sanar a event ual 

incompat ibil idade em que me venha a encont rar em virt ude da 

eleição para o mesmo cargo e,  uma vez eleit o,  a exercer a função 

com idoneidade,  independência,  imparcial idade,  isenção,  

obj ect ividade,  compet ência e zelo.  

(Cidade)  ……………….,  aos. . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . .  de 2022 

__________________________________________ 
Assinat ura legível,  com reconheciment o not arial  

Anexo 2Alínea e) do n.º 1 do capítulo IV do Anúncio Público

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Concurso nº43/OPSNV/2022-SNV-AIAS
Convite para a submissão de propostas para o Fornecimento de Bicicletas

Prazo para a solicitação do RFQ: 06/05/2022
Prazo para a submissão das Propostas: 6/5/2022_17.00 horas

Endereço electrónico para solicitação do RFQ e Submissão das Propostas: mzprocurement@snv.org

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

Contexto: 
A SNV faz parte do consórcio que está a implementar o projecto AIAS PO75 que visa melhorar as capacidades dos Operadores 
Secundários dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento ao nível das vilas e Municípios. As actividades contempladas 
neste programa incluem participação e educação comunitária, apoio na construção de infra-estruturas de saneamento público e 
escolar, incluindo a criação de núcleos de saneamento escolar, suporte técnico na criação de grupos de saneamento das vilas, apoio 
na elaboração de planos de saneamento incluindo na sua aprovação, acompanhamento das actividades realizadas pelos artesãos. 
Todas as actividades são realizadas tanto nas comunidades como nas escolas nos distritos/municípios cobertos pelo programa.
AIAS infra-estruturas

1. ESCOPO DAS ACTIVIDADES

SNV através do Projecto AIAS PO75 procura fornecedores elegíveis e qualificados para o fornecimento de 120 Bicicletas com os 
respectivos acessórios, para serem distribuídas em 23 vilas do projecto. Espera-se que o fornecimento seja subdividido em 3 Lotes 
de acordo com o local de entrega conforme a tabela abaixo.

Lote Zona Quantidade Local de Distribuição

Lote-1 Zona Sul 50
Entrega em 10 vilas: (Namaacha, Moamba, Manhiça, Praia de 
Bilene, Massingir, Mabalane, Chibuto, Mandlakazi, Massinga e 
Vilanculos)

Lote-2 Zona 
Centro 10 Entrega em 2 vilas: (Nhamatanda e Ulóngwè)

Lote-3 Zona Norte 60
Entrega em 11 vilas: (Caia, Mopeia, Mocuba, Gurué, Alto 
Molócué, Malema, Ribaué, Ilha de Mozambique, Nametil, Chiúre e 
Montepuez)

Total 120

• Os concorrentes estão livres de concorrer para alguns ou todos os Lotes.
• Propostas com quantidades incompletas para cada lote não serão aceites.

2. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

Aos Fornecedores interessados, podem obter mais detalhes solicitando o RFQ atravéz do e-mail: mzprocurement@snv.org ; 
indicando o assunto no e-mail: “Concurso nº43/OPSNV/2022-SNV-AIAS-Fornecimento de Bicicletas”. As propostas Técnicas 
(com especificações das Bicicletas incluindo imagens) e propostas Financeiras junto com os documentos de legalidade da empresa 
tais como Alvará, Licença, Inicio de Actividades, NUIT, devem ser submetidas via e-mail acima até mais tardar 17.00 horas do dia 6 
de Maio de 2022.

3520

3529

3521

Na Execução Ordinária nº 27/19-G, em 
que o exequente BCI - Banco Comercial e 
de Investimentos, move contra a executada 
Francisca Luísa Lourenço, foi ordenada a 
venda por meio de propostas em carta fechada, 
em terceira praça, por qualquer preço, dos 
seguintes bens móveis:

Verba nº 2
Uma (1) estante de TV, de madeira e vidro;

Verba nº 3
Uma mesinha de centro, de madeira, com 
tampo de vidro;

Verba nº 4
Uma (1) consola de madeira, com quatro (4) 
partes e espelho;

Verba nº 5
Uma (1) estante de madeira, com quatro (4) 
portas de vidro;

Verba nº 6
Um (1) mini bar;

Verba nº 7
Um (1) vaso com flores artificiais decorativas;

Verba nº 8
Uma (1) jarra decorativa de cerâmica;

Verba nº 9
Um (1) vaso branco, de porcelana, com cores 
decorativas amarelo e verde;

Verba nº 10
Três (3) quadros decorativos grandes;

Verba nº 12

Uma mesinha (Camila), de cor castanha;

Verba nº 13
Uma secretária simples em pereiro 1600/900;

Verba nº 14
Uma escultura de madeira;

Verba nº 15
Um jogo de 3 sofás.

As propostas devem mencionar qualquer preço 
para o princípio do pagamento da dívida e 
custas judiciais.

São convidadas todas as partes com interesse 
na compra dos bens a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 
25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, em 
Maputo.

No dia 29 de Abril do ano corrente, pelas 8.30 
horas, na Sala de Audiências desta Secção, 
proceder-se-á à abertura das propostas até 
esse momento apresentadas, cujo acto os 
proponentes podem assistir.
Os bens encontram-se na residência da 
executada, sita no Bairro da Malhangalene “A”, 
na Av. Karl Marx, nº 1891, 2º andar, direito, 
cidade de Maputo.

Maputo, aos 4 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
3526

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O Preçário Simplificado não substitui o Preçário Completo. Para a consulta da Totalidade das Comissões e Encargos praticadas, 
consulte o Preçário Completo

Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM Internet
Celular

Conta à Ordem Conta Móvel

A) Conta Corrente
2.1.3.2. Inactividade da Conta Grátis 0 0 0 -

2.1.6.2. Consulta de saldo 75.00 Grátis Grátis Grátis -

2.1.8.2/4 Emissão de Extracto¹ Mín. 105.00 0 Grátis Grátis -

B) Conta Poupança

2.2.3.2. Inactividade da Conta Grátis 0 0 0 -

2.2.6.2. Consulta de saldo 75.00 Grátis Grátis Grátis -

2.2.8.2/4 Emissão de Extracto² Mín. 105.00 0 Grátis Grátis -

C) Depósitos e Levantamentos no Balcão

3.2.1.2. Levantamento de MN com cheque normal Grátis 0 0 0 -

3.2.1.3. Levantamento de MN com cheque avulso 375.00 0 0 0 -

3.3.2.
Emissão de 2ª via de documento 
justificativo de débito ou crédito

150.00 0 0 0 -

D) Cartão de Débito Não Personalizado

4.1.1.2. Emissão Normal Grátis 0 0 0 -

4.1.1.3. Urgente - 0 0 0 -

4.1.1.4. 2° Via 0 0 0 0 -

4.1.2. Anuidade 0 0 0 0 -

E) Cartão de Débito Personalizado

4.2.1.2. Emissão Normal Grátis 0 0 0 -

4.2.1.3. Urgente - 0 0 0 -

4.2.1.4. 2° Via e substituição do cartão 500.00 0 0 0 -

4.2.2. Anuidade 350.00 0 0 0 -

Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM

Internet

Conta à 
Ordem

Celular

Conta Móvel

F) Cartão de Crédito

4.2.1.2. Emissão Normal - 0 0 0 -

4.2.1.3. Urgente - 0 0 0 -
4.2.1.4. 2° Via - 0 0 0 -
4.2.2. Anuidade - 0 0 0 -
4.3.5.1./2 Taxa de Juros Anual/ Mensal - 0 0 0 -

G) Cartão Pré-Pago
4.2.1.2. Emissão Normal 300.00 0 0 0 -
4.2.1.3. Urgente - 0 0 0 -
4.2.1.4. 2° Via  300.00 0 0 0 -

4.2.2. Anuidade 
350.00 (1ª anuidade 
gratis)

0 0 0 -

H) ATM

5.1.2.
Levantamento de Numerário em ATM no 
país³

0 9.50 0 0 -

5.1.3. Levantamento de Numerário em ATM no país 0 9.50 0 0 -

5.2.3. Consulta de saldo com impressão no país 0 7.00 0 0 -

5.2.4.
Consulta de saldo com impressão no 
estrangeiro

0 - 0 0 -

5.4.2. Impressão de NIB/IBAN 0 Grátis 0 0 -
5.7.2. Alteração de PIN 0 Grátis 0 0 -

I) Cheques
7.1.1. Fornecimento de 12 cheques 350.00 0 0 0 -
7.1.2. Fornecimento de 25 cheques 600.00 0 0 0 -
7.1.3. Fornecimento de 50 cheques 1,200.00 0 0 0 -
7.1.4. Fornecimento de 99 cheques 2,500.00 0 0 0 -
7.4.1.1./

7.4.2.1.
Devolução de cheque ao beneficiário Grátis 0 0 0 -

7.4.2.2.
Devolução de cheque de OIC⁴ por 
insuficiência de provisão

500.00 0 0 0 -

7.4.2.3.
Devolução de cheque de OIC por motivos 
técnicos

600.00 0 0 0 -

Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM Internet
Celular

Conta à Ordem Conta Móvel
J) Transferências Nacionais

8.1.1.3. Intrabancária entre contas de titulares diferentes 1000.00 25.00 15.00 5.00 -

8.1.1.4. Intrabancária via ATM 0 25.00 _ _ -

8.1.2.2. Interbancária entre contas de titulares diferentes 350.00 150.00 150.00 100.00 -

8.1.2.3. Interbancária via ATM 0 150.00 0 0 -

K) Transferências Internacionais

8.2.1.1. Transferência telegráfica/ swift enviada
Apartir de 
1,600.00

0 0 0 -

8.2.2.1.1.
Transferência telegráfica/ swift recebida cliente do 
banco

Apartir de 
1,600.00

0 0 0 -

8.2.2.2.1. Transferência telegráfica/ swift recebida cliente de OIC
 Apartir de 
1,600.00

0 0 0 -

L) Débitos Directos, Instruções Permanentes

9.1.1. Pagamento de serviço de terceiros por débito directo Grátis 0 0 0 -

9.2.2. Instrução permanente para o mesmo banco 50.00 0 0 0 -

9.2.3. Instrução permanente para OIC 100.00 0 0 0 -

9.3.2.
Emissão de 2ª via de documento justificativo de débito 
ou crédito

150.00 0 0 0 -

M) Crédito de Rendas
10.1.3. Constituição de serviços e organização de processo Mínimo 1.0% 0 0 0 -
10.1.4.1./

10.1.4.2.
Taxa de Juros Mensal / Anual

PLR+Spread 
máx 10%

0 0 0 -

N) Crédito á Habitação
10.1.1./

10.1.2.

Simulação de crédito e informação pré-contratual 
sobre as condições aprovadas

Grátis 0 0 0 -

10.1.3. Constituição de serviços e organização de processo Mínimo 1% 0 0 0 -

10.1.4.1./

10.1.4.2.
Taxa de Juros Mensal / Anual

PLR+Spread 
1-10%

0 0 0 -

Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM Internet
Celular

Conta à Ordem Conta Móvel

O) Internet Banking
11.1. Subscrição de Serviço 0 0 Grátis 0 -

11.2. Taxa mensal / anual 0 0 Grátis 0 -
P) Moeda Electrónica

12.1. Abertura de Conta N/A 0 0 0 -

12.11. Transferência N/A 0 0 0 -

Q) Remessas De Importação

13.2.1. Constituição de Serviço Mín. 1,954.00 0 0 0 -

13.2.2. Pagamentos em Remessas documentais Mín. 1,954.00 0 0 0 -
R) Remessas De Exportação

13.1.1. Constituição de Serviço Mín. 3,500.00 0 0 0 -
13.1.2. Pagamentos em Remessas documentais Mín. 1,954.00 0 0 0 -

S) Crédito Documentário de Importação
14.1.1. Constituição de Serviço 0 0 0 0 -

14.1.2.1. Clientes do Banco com 100% de cobertura líquida 0 0 0 0 -

14.1.3.1. Clientes do Banco com 100% de cobertura líquida 0 0 0 0 -

T) Crédito Documentário de Exportação

14.2.1.1. Constituição de Serviço – Clientes do banco Mín. 3,000.00 0 0 0 -

14.2.1.1. Constituição de Serviço – Clientes de OIC Negociável 0 0 0 -
U) Garantias Bancárias Nacionais

15.1.1.1.
Constituição de Serviço com 100% de cobertura 
líquida – Sem Plafond Contratado

3,500.00 0 0 0 -

15.1.1.2.
Constituição de Serviço com 100% de cobertura 
líquida – Com Plafond Contractado

1,7% 0 0 0 -

V) Garantias Bancárias Internacionais

15.2.1.1. Garantias Bancárias emitidas Mín. 1.5% 0 0 0 -

15.2.1.2. Garantias Bancárias recebidas Mín. 1.5% 0 0 0 -

w) Outros

16.1. Carta abonatória / Idoneidade 3,000.00 0 0 0 -

16.2. Declaração de capacidade financeira 3,000.00 0 0 0 -

Código Produto/Serviço

Conta Standard

Balcão ATM Internet
Celular

Conta à Ordem Conta Móvel

SERVIÇOS GRATUITOS

Relativamente à conta de depósito:

Relativamente a transferências entre contas da mesma instituição

(i) Realização de duas transferências, por mês, em balcão e em ATM

(ii) Realização de uma transferência por dia, por meio de canais electrónicos, independentemente do canal utilizado

Relativamente a débitos directos e instruções permanentes

(i) Pedido ou autorização para a realização de débitos directos ou instruções permanentes

Relativamente à Moeda Electrónica

(i) Abertura de Conta

(ii) Emissão de moeda electrónica

(iii) Alteração de PIN

(iv) Manutenção da conta

(v) Encerramento da conta

(vi) Consulta de saldo uma vez ao dia

(vii) Inactividade de conta quando esta apresente saldo inferior a 20 MT por um período até 6 meses

Relativamente a Operações de Crédito

(i) Simulação de crédito

(ii) Informação pré-contratual sobre as condições aprovadas

¹ Extracto referente ao período de 0 a 3 meses (particulares) e diário (empresas).

² Extracto referente ao período de 0 a 3 meses (particulares) e diário (empresas).

³ Os primeiros dois levantamentos por mês no país são gratuítos.

⁴ Outras Instituições de Crédito.

PREÇÁRIO 
SIMPLIFICADO
Tabela de Comissões e Encargos

Data de Entrada em Vigor: 01/05/2019

O Preçário Simplificado do Ecobank apresenta o 
conjunto de informação relativa às comissões e 
encargos de parte dos serviços financeiros constantes 
do preçário completo, disponibilizado ao público.

O Preçário Simplificado não substitui o Preçário 
Completo. Para a consulta da Totalidade das Comissões 
e Encargos praticadas pela Instituição deve consultar o 
Preçário Completo.

O Preçário Simplificado pode ser consultado nos 

balcões e locais de atendimento ao público do Ecobank 
e em www.ecobank.com

Preçário elaborado em cumprimento do Aviso nº 13/
GBM/2017, de 9 de Junho, com as alterações introduzidas 
pelo Aviso nº 19/GBM/2017 de 26 de Dezembro.

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

PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA-06

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Município de Maputo é uma das Cidades seleccionadas pela The Carter Center para a Campanha “Informar 

Mulheres, Transformar Vidas”, um esforço global inovador para garantir as mulheres o acesso à informação 

dos seus governos.

Para o efeito o Conselho Municipal de Maputo convida empresas de média elegíveis, nacionais, interessadas e 

que reúnam os requisitos de elegibilidade, e Tributos Autárquicos Regularizados para produção e divulgação 

através dos vários meios de comunicação ( Rádios e TV) e na comunidade de conteúdos da campanha 

“Informar Mulheres, Transformar Vidas” que  procura aumentar a consciência sobre o direito das 

mulheres à informação.” a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Pretende-se contratar 

1. Para concursos os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os

documentos dos Concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8:00 até as 15:30 horas, a partir

do dia 26/4/2022,

2. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não reembolsável 

de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho

Municipal de Maputo (CMM), no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB 000105610000000243263.

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016, de 8 de Março.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que

desejarem comparecer à sessão.

5. Data, Hora e Local de abertura dos Concursos dia 2 de Maio de Corrente ano, às 10:00 horas, Abertura

às 10:15horas.

6. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo- limite serão rejeitadas:

Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Saúde e Acção Social
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-06

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, 1° andar, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21)215580
Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

A UGEA-06
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

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

Concurso Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local 
de Concentração 

para visita
Alvará

Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Garantia 
Provisória

Concurso Público
OM-05/CMM/

DMSI/G/22

Aquisição de 
Consumíveis 
Informáticos

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 16 de Maio de 2022
Entrega: 9.00 horas

Abertura: 9.15 horas
100.000,00MT

Concurso Público
OM-83/CMM/

DMPF/S/21

Manutenção 
e Reparação 
de Viaturas 

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 16 de Maio de 2022
Entrega: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas
50.000,00MT

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias, acompanhadas de Garantias Provisórias

válidas por 150 dias de acordo com os valores definidos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos

dos concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia

22 de Abril de 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 com o NIB Nº 000 105 61 0000000 243

263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela 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° 05/2016, 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 de abertura. Não serão permitidas propostas electrónicas e as
entregues após o prazo- limite serão rejeitadas.

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Minh - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE, IP
Unidade de Gestão do Projecto

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Contratação de um Oficial de Programa 
para a componente 1- Eu Sou Capaz

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional da Juventude, IP- 
instituição tutelada pelo Secretário de Estado da Juventude e Emprego, com 
o suporte do Banco Mundial, está a implementar um projecto designado
“Aproveitar o Dividendo Demográfico: Moçambique – Desenvolvimento e
Empoderamento para Jovens”, e pretende aplicar parte dos recursos para a
contratação de um Oficial de Programa para componente 1 Eu Sou Capaz.

Objectivos da Contratação

O Consultor será contratado para contribuir na concepção, preparação e 
implementação de actividades que visam aumentar o acesso à educação e ao 
empoderamento dos adolescentes e jovens, dos 10 aos 19 anos, em distritos 
vulneráveis, seleccionados em todo o país, de acordo com o projecto, sob 
direcção do Instituto Nacional da Juventude, IP.

Qualificações Necessárias:

O candidato a ser contratado deverá possuir:

• Licenciatura em Ciências Sociais ou em áreas relacionadas com o
Desenvolvimento Humano;

• Experiência mínima de 2 anos em implementação de projectos de
provisão de serviços relevantes para a educação e empoderamento de
adolescentes e jovens e/ou em áreas relacionadas. Constitui vantagem
experiência em programas de Saúde Sexual e Reprodutiva e Violência
Baseada no Género;

• Experiência comprovada na implementação de programas do Governo
ou financiados pelo Banco Mundial ou outras instituições financeiras
internacionais;

• Domínio do contexto socioeconómico e cultural do país no concernente
às questões de género e empoderamento da rapariga;

• Conhecimento de instrumentos normativos nacionais e internacionais
sobre adolescentes e jovens;

• Domínio da informática na óptica do utilizador, incluindo capacidade
de analisar dados, produzir gráficos, usar excel ou outro software de
análise de dados.

O Instituto Nacional da Juventude, IP - Unidade de Gestão do Projecto, 
convida consultores individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse em 
realizar o serviço. Os Consultores interessados devem submeter informações 
demonstrando que possuem qualificações e experiência relevantes necessárias 
para executar os serviços.

O processo de selecção será de acordo com os procedimentos estabelecidos 
no Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF do Banco Mundial, 4ª 
Edição, Novembro de 2020.

Os interessados poderão obter informações adicionais ou solicitar os Termos 
de Referência através do e-mail: informacoesdoconcurso@gmail.com.

Os interessados deverão enviar uma carta de manifestação de interesse, 
bem como o Curriculum Vitae, em português e suas experiências, para o 
endereço abaixo, até 15.30 horas, do dia 6 de Maio de 2022, com a seguinte 
descrição: “ MZ-SEJE-279551-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE UM OFICIAL 
DE PROGRAMA- Componente 1 EU SOU CAPAZ 

De referir que somente os candidatos pré-seleccionados na lista curta é que 
serão contactados.

 Secretaria de Estado da Juventude e Emprego

Unidade de Gestão do Projecto

Endereço: Av. 10 de Novembro nº 74, Praceta 1196, R/C Esquerdo

Local: Cidade de Maputo

Endereço electrónico: informacoesdoconcurso@gmail.com

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

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA

CONVOCATÓRIA
O Hospital Provincial da Matola convoca os Senhores abaixo indicados a comparecerem na Repartição de Recursos Humanos do Hospital 
Provincial da Matola para se apresentarem nesta instituição no prazo de 5 dias úteis a partir da data desta publicação, a fim de tratarem 
de assuntos do seu interesse, nomeadamente:

A Direcção do Hospital

(Assinatura Ilegível)

1. Hermínia Isabel Januário Assura
2. Mateus Manuel Nguilaze
3. Alice André Tamele
4. Suraya Ghanbari
5. Sesinando Gisela Lucas Marcelino
6. Josefa Mendes Lucas Mahota
7. Marcelo Francisco Caetano
8. Olga André Chichava
9. Andrade Sheila da Glória
10. Rainha Luís João
11. Yula da Cecília Sobral
12. Rosita Francisco Meque
13. Zita Magalhães Inês
14. Sónia Tomás Chivambo
15. Emília João Machava
16. Graciete João Nhacula
17. Nírcia da Custódia Alemão 
18. Saquina Mateus Ubisse
19. Zaida Piedade Chaca
20. Zélia Afonso Bié
21. Milvia da Julfa João
22. Romana das Dores Jossefa Simbine
23. Ana Joana Macamo

24. Anastância António Mandlate
25. Arsénia de Fátima Lino Dimande
26. Cláudia Lourenço Tai Macamo
27. Madalena Armando Bambo
28. Graça Albano Vasco Canxixe
29. Madalena Jacinto Tivane
30. Mariamo Domingos Macorreia
31. Helena Gil Nhavotso
32. Mário Vasco Jeque
33. Mércia Bocotoane Mavie
34. Mequelina José Muianga
35. Nércia Custódio
36. Neyma Paulo Cossa
37. Neusia da Graça Gabriel Langa
38. Quizito Natalino Fulae
39. Rodrigues Atanásio Inguane
40. Francisco Xavier
41. Nexo Armando Gujamo
42. Afonso Ernesto Dipuve
43. Odnelsom Armando Alice Junior
44. Zaina Fagir Jemusse
45. Gualdino Armindo Guambe
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ANÚNCIO DE VAGA

 COORDENADOR DE PROJECTO 

ANÚNCIO DE VAGA
Título de posição: Coordenador de projecto
Reportando a: Gestor Local de Programas-Pemba 
Local: Aldeia de Crinças SOS Pemba, com viagens frequentes para os locais do projecto
Supervisionados: 3 Oficiais de Projecto e 1 Assistente de Finanças
Duração do contrato: 18 meses 

Aldeias de Crianças SOS Moçambique é uma organização não governamental de cuidados para a criança, membro da 
Federação Internacional de Aldeias de Crianças SOS. Em Moçambique, a organização iniciou as suas actividades em 
1987 e do momento opera nas províncias de Cabo Delgado, Inhambane, Manica, Maputo, Sofala e Tete. 
A Aldeia de Crianças SOS Moçambique pretende admitir um Coordenador de projecto, a basear-se em Pemba.

Principais responsabilidades e áreas de actuação
• Responsável pela direcção geral e gestão do projecto.

• Coordena e monitora o projecto no dia-a-dia.

• Garante a implementação do projecto de acordo com a documentação do projecto (ou seja, contrato de

concessão, cronograma do projecto, orçamento do projecto, etc.).

• Garante a eficácia de todas as pessoas e recursos envolvidos no projecto.
• Responsável pelo alcance dos resultados e benefícios definidos no projecto.
• Gere a equipa do projecto, controlando a qualidade do trabalho realizado pela equipa do projecto e garantindo

uma comunicação tranquila entre os membros da equipa do projecto.

• Preparar os relatórios de progresso e o relatório final do projecto, tanto para o doador (de acordo com os
requisitos do doador), e se necessário para as Aldeias de Crianças SOS (de acordo com as normas internas da

SOS).

• Garante que os custos directamente imputáveis ao projecto  estejam em conformidade com as condições

definidas no acordo de subvenção.
• Comunica-se com todos os actores do projecto: internos (como: NMT, ND, Board, equipa do projecto) e externos 

(doador, ambiente local etc).

• É o ponto de contacto para o doador e todas outras partes interessadas do projecto.

Perfil do Candidato
• Disponibilidade Imediata

• Qualificações relevante de nível superior em Ciências Sociais ou áreas afins;
• Conhecimento e domínio da abordagem de Gestão Baseada em Resultados (RBM)

• Formação específica em Gestão de projectos;
• Habilidades de comunicação em Português e Inglês é mandatório;

Experiência comprovada de 4 anos em posições de Liderança e de gestão de programas de emergência e desenvolvimento;

A Aldeia de Crianças SOS na Moçambique  tem princípios rigorosos de protecção da criança e uma política de tolerância 
zero para condutas de assédio sexual, exploração e abuso no local de trabalho e outros locais onde as actividades da 
organização são prestadas.  As decisões de recrutamento darão a devida ênfase à avaliação da congruência do valor dos 
candidatos e à verificação minuciosa dos antecedentes e dos processos de verificação de referência da limpeza policial. 

Como Candidatar-se 
Os candidatos interessados poderão submeter os seus CV´s, acompanhados pela carta de Interesse e demais 
documentos que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do B.I., Certificado de habilitações, 3 Cartas “Oficiais” de 
referências, através do seguinte correio electrónico: Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no Assunto “ C.P-
ERP-PEMBA/2022 até ao dia 28/4/2022.
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ANÚNCIO DE VAGA

Posição: Assistente de Finanças

Local: Aldeia de Crinças SOS Pemba, com viagens frequentes para os locais do projeto

Reportando a: Coordenador do Projecto

Duração do contrato: 18 meses 

Aldeias de Crianças SOS Moçambique é uma organização não-governamental de cuidados para a criança, membro da 
Federação Internacional de Aldeias de Crianças SOS. Em Moçambique, a organização iniciou as suas actividades em 1987, 
e do momento opera nas províncias de Cabo Delgado, Inhambane, Manica, Maputo, Sofala e Tete. 
A Aldeia de Crianças SOS Moçambique pretende admitir um Oficial de Finanças, a basear-se em Pemba.

Resumo das Principais Responsabilidades
 Providenciar apoio diário ao Oficial de Finanças
 Actualizar as contas do projecto de emergência, incluindo a verificação das contas, equipamentos, registo de

fornecedores e os restantes registos das contas.

 Apoiar o Oficial de Finanças na revisão dos pedidos de pagamento e determinar as prioridades e garantir a alocação
correcta da despesa nas contas. Também deve garantir que todos os documentos de suporte e a codificação das
despesas de acordo com as políticas e procedimentos da SOS e do Doador

 Apoiar o Oficial de Finanças na preparação de processos de pagamentos e os respetivos anexos, emitir cheques e
submeter à revisão do Oficial de Finanças

 Gerir a conta de Caixa. Preparar e submeter as requisições para a reposição de Caixa, fazer a correta codificação
e registo das despesas.

 Apoiar o Oficial de Finanças no controle dos adiantamentos para viagens e garantir que os mesmos sejam
justificados em tempo recomendado

 Responsável pelo arquivo de todos os documentos financeiros relacionados à emergência e garantir que o arquivo
dos processos seja feito numa base sistemática com todos os documentos de suporte

 Executar qualquer outra função atribuída pelos superiores hierárquicos.

 Gerir e Administar  os processos   de  recursos humanos  do todo o pessoal de emergência.

Requisitos  

 Nacionalidade Moçambicana;
 Ser residente em Pemba é uma vantagem;
 Curso Médio em Contabilidade, ou areas afins;
 Experiência comprovada de pelo menos 2 anos na posição similar;
 Conhecimentos de Informática, especialmente Excel e Word;
 Conhecimentos de gestão de HR constitui uma vantagem;
 Capacidade de comunicação em Português verbal e escrito; conhecimento da língua inglesa é uma vantagem;
 Excelente competência interpessoal e organizacional;

A Aldeia de Crianças SOS na Moçambique  tem princípios rigorosos de protecção da criança e uma política de tolerância 
zero para condutas de assédio sexual, exploração e abuso no local de trabalho e outros locais onde as actividades da 
organização são prestadas.  As decisões de recrutamento darão a devida ênfase à avaliação da congruência do valor dos 
candidatos e à verificação minuciosa dos antecedentes e dos processos de verificação de referência da limpeza policial. 

Como Candidatar-se 
Os candidatos interessados poderão submeter os seus CV´s, acompanhados pela carta de Interesse e demais documentos 

que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do B.I., Certificado de habilitações, 3 Cartas “Oficiais” de referências, 
através do seguinte correio electrónico: Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no Assunto “ PEMBA-AF-2022” 

até ao dia 28/4/2022.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e apenas os candidatos Pré-Seleccionados serão contactados!

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO

CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO DA KATEMBE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

MARTA CHAÚQUE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura do 
dia dezoito de Março de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas 
dezassete a dezanove, 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 Marta 
Chaúque, de causa natural, 
no estado que era divorciada, 
natural de Chicualacuala-Gaza 
e residente que era em Maputo, 
filha de Jossefa Chaúque e de 
Uamachava Vuma, sem ter 
deixado testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última 
vontade.
Que deixou como únicas e 
universais herdeiras, suas filhas: 
Laura Marta Chaúque, solteira, 
maior, Teresa Parafino Jossias 
Augusto, casada e Lina Parafino 
Jossias Augusto, divorciada, 
todas naturais de Maputo e 
residentes na mesma cidade.
Que segundo a lei não há 
outras pessoas que prefiram ou 
que possam concorrer a esta 
sucessão em relação às indicadas 
herdeiras.
Que da referida herança fazem 
parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

KaTembe, aos 30 de Abril de 
2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo correm éditos de 20 (vinte) 
dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos 
do executado MUSSA OMAR OFAINA, solteiro, 
com residência no Bairro Manlia, distrito de 
Marrupa-sede, província do Niassa, para, no prazo 
de 10 (dez) dias, posteriores àqueles dos éditos, 
reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito 
pelo produto do bem penhorado de que tenham 
garantia real sobre o imóvel abaixo identificado, nos 
Autos de Execução Ordinária para o Pagamento 
de Quantia Certa nº 114/18-P, movidos pela 
exequente GAPI - Sociedade de Investimentos, SA.

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Lichinga, sob o número 1264 a folhas 64, do 
livro B/4, inscrito na mesma Conservatória, sob 
o número 2519 a folhas 33 verso, do livro G/34, a
favor de MUSSA OMAR OFAINA, cuja hipoteca está
registada a favor da exequente GAPI - Sociedade de
Investimentos, SA, sob o nº 390 a folhas 8-verso, do
livro C/4.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto
3812

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

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
COMISSÃO DA CIDADE DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

DESTINADOS AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

AVISO Nº 02/2022
A Comissão da Cidade de Avaliação e Alienação de Imóveis de Habitação do 
Estado, destinados ao Comércio, Indústria e Serviços, torna público que em 
conformidade com o artigo 1 do Diploma Ministerial nº 5/96, de 17 de Janeiro, 
do Decreto 25/95, de 6 de Junho, os inquilinos abaixo indicados apresentaram 
junto a esta Comissão requerimentos de compra de imóveis onde exercem 
actividades de Comércio, Indústria e Serviços, convidando-se os cidadãos 
a denunciarem  qualquer irregularidade que possa existir nos processos 
referidos neste aviso, num prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação do mesmo.              

Nº NOME DO INQUILINO ENDEREÇO DE IMÓVEL

01 Rectificadora (LM) Limitada  Av. Ho Chi Min nº 1540, r/c

02 Nadhari Opway Ldª Av. De Moçambique nº 4324/121, r/c

03 Moçambique Telecom S.A. Rua da Rádio nº 7, 1º andar 

04 Partido FRELIMO Rua de Gôa nº 626, r/c

05 Cosme Crisanto Nyusi Av. Ahmed Sekou Touré nº 2910, r/c

Maputo, a 1 de Abril de 2022
O Chefe da Comissão

_______________
Hamzate Aly H. Hámido

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
CONCURSO Nº 012/ADPP/2022

AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS PARA NHQ MAPUTO   

A  ADPP Moçambique pretende adquirir duas viaturas para uso nos 
seus Escritórios. 

1. Nestes termos, a ADPP convida empresas elegíveis a apresenta-
rem suas propostas para o fornecimento das seguintes viaturas
que são objecto do presente concurso:

No. Descrição Quantidade 

01
Viatura SUV, 4x4, de preferência Básico , caixa 
Manual, Motor 2.8 -3.0, Diesel, 5 a 7 lugares, 
Mataboi, Pneumático 265/65 R17, Cor branca

01

02

Viatura -  Cabina Dupla , Pick 4x4, de 
preferência básico , caixa Manual, Motor 2.8 
-3.0, Diesel, 5 Lugares, Mataboi, Pneumático
265/65 R17, cor branca e com Canopy.

01

2. Os concorrentes interessados poderão solicitar esclarecimento
e Caderno de Encargos através do EMAIL procurement.geral@
adpp-mozambique.org

3. Prazo de validade mínima das propostas deve ser de 60 (Ses-
senta) dias contados a partir da data-limite de entrega das pro-
postas.

4. As propostas deverão ser em envelope fechado visivelmente es-
crito CONCURSO Nº 012/ADPP/2022 – AQUISIÇÃO DE VIATU-
RAS PARA ADPP.

5. DATA-LIMITE: 5/5/2022 às 14.00 horas, na Sede da ADPP na
Av. Massacre de Wiriamo, 258 B ,Machava, em Maputo

6. O concurso será realizado de acordo com os regulamentos de
licitação da ADPP Moçambique e em Conformidade com as polí-
ticas do doador.

ADPP – Moçambique - Projecto de prevenção da Malaria – W.V 
Av. Massacre de Wiriamo,258 B , Machava , Matola , Moçambique 

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

REPÚBLICA  DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS  PROVINCIAIS  DE REPRESENTAÇÃO  DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL  DOS COMBATENTES 

Repartição  das   Aquisições 

Anúncio de Concursos 
1. O  Serviço  Provincial dos Combatentes de Maputo convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessada a

apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N
 °

d
e 

o
rd

em
 Referência  do Concurso

Objecto do Concurso
Garantia 

Provisória

Prazo de 
Validade 

da 
propostas

Prazo/Data/Hora

N°  do concurso
Modalidade de 

Contratção
Entrega de propostas e Abertura de 

propostas
Posicionamento

01
60K000151/CP/
N°08/RA/SPC/22

C. Público
Prestação  de Serviços 
Funeráios

N/A 120 dias
Entrega: ate às 9.00 horas do dia 19 de Maio
Abertura: às 9. 15 horas do dia 17 de Maio

 25 de Maio pelas 
9.00 horas

02
60K000151/CC/
N°09/RA/SPC/22

C. Por Cotações
Prestação  de Serviços  
de Reparação e 
Manutenção de Viaturas

N/A 60 dias
Entrega: até às  9.00 h do dia 29 de Abril
Abertura: às 9 .15 horas  de 29 de Abril

3  de Maio pelas 
9.00 horas

03
60K000151/CC/
N°10/RA/SPC/22

C. Por Cotações
Fornecimento de 
Serviços de Catering

N/A 60 dias
Entrega: até às 10.00 horas do dia 29 de Abril
Abertura: as 10 h  15 min do dia 29 de Abril

3  de Maio pelas 
10.00 horas

04
60K000151/CC/
N°11/RA/SPC/22

C.Por Cotações

Fornecimento, 
Montagem e Manutenção 
de Aparelhos de Ar- 
Condicionado

N/A 60 dias 
Entrega: até às 11.00 horas do dia 29 de Abril 
Abertura: às  11.15 horas  do dia 29 de Abril

3  de Maio pelas 
11.00 horas

05
60K000151/CC/
N°12/RA/SPC/22

C. Por Cotações
Fornecimento de 
Serviços de Serigrafia N/A 60 dias 

Entrega: até às 13.00 horas do dia 29 de Abril
Abertura: as  13 h15 min do dia 29 de Abril

3  de Maio pelas 
13.00 horas

06
60K000151/CC/
N°13/RA/SPC/22

C.Por  Cotações
Prestação de Serviço de 
Reparação e Manutenção  
do Sistema Electrico

N/A 60 dias
Entrega: até às14.00 horas do dia 29 de Abril
Abertura: às  14.15 horas do dia 29 de Abril

3  de Maio pelas 
14.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço
abaixo indicado, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil  meticais) para cada conjunto.

3. 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. NB: As especificações técnicas e/ou termos de referência
dos Concursos Por Cotações  não têm encargo financeiro e deverão ser levantados ou consultados no endereço indicado no 
número 2

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.

Matola, Abril  de 2022

A Autoridade Competente 

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

2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, através da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e
Saneamento convida empresas de consultoria devidamente licenciadas,
inscritas na UFSA e portadoras do alvará da 2ª classe ou superior a
manifestarem interesse em prestar Serviços de fiscalização de empreitadas
de obras de reabilitação e ampliação de seis (6) sistemas de abastecimento
de água na província de cabo delgado divididos em 2 lotes a saber:

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

b. Lote II – Fiscalização de Expansão dos Sistemas de Abastecimento 
de Água da Sede do Posto Administrativo de Negomano e Ngapa,
Distrito de Mueda.

3. Os Serviços compreendem dentre outras actividades, as seguintes:
• Levantamento das condições actuais dos sistemas;
• Ensaios de caudal dos furos existentes;
• Levantamento topográfico para implantação da rede de distribuição;
• Elaboração do projecto executivo de cada sistema;
• Fornecimento e montagem da tubagem de adução;
• Construção da torre de suporte dos depósitos de água;
• Fornecimento e instalação de painéis solares, electrobombas e

respectivos quadros;
• Instalação da rede de distribuição;
• Construção e reabilitação de fontanários públicos;

• Construção duma captação que poderá consistir num campo de furos
• Neste contexto, o Ministério convida empreiteiros especializados e

licenciados com o Alvará de Obras Públicas de 6ª Classe.

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

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

6. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte
informação:
• Carta de manifestação de interesse;
• Curriculum Vitae da empresa;
• Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços

similares.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas por lotes, em ori-
ginal e 2 (duas) cópias até às 10.00 horas do dia 10 de Maio de 2022,
data em que as mesmas serão abertas em sessão pública, pelas 10.15 ho-
ras no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que dese-
jarem participar:

Departamento de aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa 162, 2º  andar,
Maputo - Moçambique.

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

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

Departamento de Aquisições

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

Manifestação de Interesse 
CONCURSO PÚBLICO NO 47A000141/SBQP/14/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SEIS(6) 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO DIVIDIDOS EM 2 LOTES
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SPC  - Av. 05 de Fevereiro nr 1367, Matola G (700), Cel 87 27 44353, Email dpcmaputo@gmail .com

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

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura 
de dezoito de Abril de dois mil e vinte e dois, exarada de 
folhas setenta e um verso a setenta e três, do livro de notas 
para escrituras diversas número trezentos e sessenta e 
cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, Danilo Momede Bay, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
Edmundo Lino Combelane, de quarenta e três anos de 
idade, no estado de solteiro, que era natural de Maputo, com 
última residência habitual no Bairro do Alto Maé, filho de 
Edmundo Silvano Combelane e de Aida Buque.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade. Deixando como únicos 
e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: 
Waldo Edmundo Combelane, menor, Silvano Edmundo 

Combelane, menor, Edmundo Lino Combelane Júnior, 
menor, Yonesse Celeste Combelane, solteira, maior e 
Gaveya da Ressureição Combelane, menor, naturais de 
Maputo, onde residem.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a 
esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 4 de Abril de 2022

A Notária

(Ilegível)

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

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE EDMUNDO LINO COMBELANE

3833

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

PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Serviço Provincial de Infra-Estrutura - SPI – Tete convida Empresas interessadas e qualificadas a
apresentarem propostas seladas de Fornecimento de Bens e Serviços dos Concursos que no quadro abaixo
se discriminam:

Nº do Concurso Objectivo Validade

Data e hora 
de Entrega 

das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das
 propostas

Local de 
Abertura

Modalida-
de

Visita ao 
local da 

obra

Posicionamento 
Prévio

47F001141/001/
CL/2022

Combustivel e 
Lubrificante 120 Dias

20/4/2022
às 9.00 horas

20/4/2022
às 9.15 horas

Sala de 
Reuniões do SPI

Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.00 horas

47F001141/004/
CL/2022

Aquisição de Ma-
terial de Consumo 
para Escritório

120 Dias
20/4/2022

às 9.00horas
20/4/2022

às 9.15 horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.15 horas

47F001141/005/
CL/2022

Aquisição de So-
bressalente, Equi-
pamento, Máquinas 
e Motores.

120 Dias
20/4/2022

às 9.00  horas
20/4/2022

às 9.30 horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.30 horas

47F001141/006/
CL/2022

Fornecimento 
de Equipamento 
Informático (Con-
sumíveis)

120 Dias
20/4/2022

às 9.00  horas
20/4/2022

às 9.45 horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.45 horas

47F001141/007CL/2022
Manutenção e 
Reparação de 
Veículos

120 Dias
20/4/2022

às 9.00  horas
20/4/2022

às 10.00horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 12.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do concurso
ou levantá-los na SPI, sita na Avenida de Liberdade, Edifício do EX. GPZ, 6º Piso, na Cidade de Tete, pela
importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais).

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

4. Apresentação do cadastro Único é obrigatório para todos Concursos.

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

6. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em sessão Pública, hora e data acima indicadas, na sala
de Reuniões do SPI-Tete.

7. Para mais informações deverão contactar a SPI pelo Tel: 25224020.

Tete, aos 21 de Abril  de 2022

Autoridade Competente
/Grácio Rosário Cune/

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MILANGE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

Nos termos da alínea d), nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 
8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixos foram adjudicados aos concorrentes 
abaixos mencionados: 

Or Nº de Concurso Objecto Modalidade
Empreiteiro/

Artesão
Valor

01
0 5 / U G E A / C M V M /
AQUIS/FIIA/2020

Prestação de Serviços 
de Recolha de Resíduos 
Sólidos na Autarquia Lote 
I.

Concurso 
Público

Dier Construções, EI 987.600,00MT

02
0 1 / U G E A / C M V M /
FORNE/RP/2022

Prestação de Serviços 
de Recolha de Resíduos 
Sólidos na Autarquia Lote 
II 

Concurso 
Público

Ebenezer Holding 930.000,00MT

03
0 1 / U G E A / C M V M /
FORNE/RP/2022

Prestação de Serviços 
de Recolha de Resíduos 
Sólidos na Autarquia Lote 
III.

Concurso 
Público

Raquimo Serviços 958.440,00MT

04
0 2 / U G E A / C M V M /
CONST/FE/2022

Contratação de uma 
Empreitada para 
Asfaltagem de 1000 m 
de estrada , na rua que 
parte da Estrada  N11 a 
Oficina Jamal na Unidade 
Residencial Samora 
Machel a 12 de Outubro- 
Vila de Milange 

Concurso 
Público

Tumbine 
Empreendimentos, 

Ltda
14.026.586,12MT

Milange, aos 10 de Abril de 2022

O Presidente
_______________________

/Felisberto Elias Jefure M’vua/

180 88

Conselho Municipal da Vila de Milange
Telefone: 865753513 ou 865 916 416
e-mail: geral@municipiomilange.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS, INSTITUTO PÚBLICO (INAR, IP)
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Delegação Provincial do Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados, Instituto Público (INAR, IP) de Tete, convida as empresas singulares,
colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas (os) a apresentarem propostas fechadas para os Concursos discriminados na tabela
abaixo:

N° de Concurso Objecto do Concurso
Modalidade do 

Concurso
Data e hora da entrega e
Abertura  das Propostas

Garantia 
Provisória

Local de 
abertura 

21F000141/CL/0001/2022 Fornecimento de Combustível e Lubrificante Concurso Limitado 10/5/2022 às 10.00 horas N/A

Delegação 
Provincial do 

INAR- Tete

21F000141/CL/0002/2022
Aquisição de Material do Consumo para 
Escritório 

Concurso Limitado 10/5/2022 às 10.00 horas N/A

21F000141/CL/0004/2022 Aquisição de material de limpeza e higiene Concurso Limitado 10/5/2022 às 10.00 horas N/A

21F000141/CL/0005/2022 Aquisição de material de consumo informático Concurso Limitado 10/5/2022 às 10.00 horas N/A

21F000141/CL/0006/2022 Aquisição de Material para Manut. Bens Móveis Concurso Limitado 10/5/2022 às 10.00 horas N/A

21F000141/CL/0008/2022 Manutenção e reparação de material 
informático 

Concurso Limitado 10/5/2022 às 10.00 horas N/A

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou levantá-los no Instituto Nacional 
de Apoio aos Refugiados, Instituto Público de Tete, sita no Bairro Chingodzi, ao lado da Igreja velha apostólica, Telefone 873614008 ou
e- mail inartete@gmail.com, nas horas normais de expediente, mediante a apresentação de depósito da importância não reembolsável
no valor de 750,00MT (setecentos e cinquenta meticais), a ser depositado na conta n° 055180529005- Delegação Provincial do INAR,
Banco de Moçambique, para cada conjunto.

3. O período de validade das Propostas será de 12 dias.

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

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

Tete, aos 20 de Abril de 2022

O COORDENADOR DA UGEA

Dr. Nelson Vasco Magiricão

(Técnico Superior N1)

179

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Termos e condições aplicavéis

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 22 de Abril de 2022 

Sexta-feira, dia 22/04/2022 
05:00 às 08:00 horas, devendo afectar os Bairros Intaka, 

Khongolote e Zona Verde. 

Sábado, dia 23/04/2022 

Cidade de Maputo 
Das 05:00 às 09:00 horas, devendo afectar uma parte dos 

bairros Central, Alto Mae, Mafalala, Malhangalene, Coop, 

Sommerchield, Maxaquene, FPLM, Chamanculo e 

Urbanização A.  

Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar uma Parte da Vila de 

Manhica, Localidades de Munguine e Macandzene, Posto 

Administrativo de Maluana e Parte do Posto Administrativo 3 

de Fevereiro. 

Domingo, dia 24/04/2022 

Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Costa do 

Sol, Triunfo, Sommerchield, Polana Caniço, Maxaquene, Coop, 

Malhangalene, Minguene e uma parte de Polana Caniço. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Parte dos 

Bairros Ferroviário e Polana Caniço B. 

Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Boquisso, 

Intaka 2, Mali, Mukatine, Ngolhoza, Mukapana, Parte dos 

Bairros Mwamatibjana, Matlhemele e Siduava. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Cidade da Matola. 

Província de Gaza 
Das 04:00 às 05:00 e das 11:00 às 12:00 horas, devendo afectar 

Cidade de Xai-xai, os distritos de Chibuto, Manjacaze e parte

do distrito de Limpopo. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Distritos de 

Mapai, Guija, Mabalane, os Bairros Chinunguine A, B, C e a 

Praia de Xai-Xai. 

Província de Inhambane 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito Mabote. 

Província de Sofala 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar parte dos Bairros 

Esturro e Munhava, os Bairros Muchatazina, Massamba, 

Matacuane, Pioneiros, Maquinino, Zona das Gasolineiras, e o 

Distrito de Maringué. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Fábrica de Tijolos e 

a Quinta Zainib, os povoados de Nharongue, Manica e Nova 

Sofala. 

AVISO DE CORTE 
  

A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no 

âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no for-

necimento de energia eléctrica nos dias 22, 23 e 24 de Abril de 2022, nos seguintes locais e horários: 

Província de Manica 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Distrito de Macossa. 

 
Província de Tete 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Tete, os Dis-

tritos de Changara, Doa, Chiúta, Chifunde, Marávia, Macanga, 

Angónia e Tsangano. 

 
Província de Zambézia 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Localidade de Zalala, a 

Cidade de Quelimane, os Distritos de Inhassunge e Chinde.  

 

Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar a Vila de Milénio, os Dis-

tritos de Maganja da Costa, Mocubela, Pebane e o Posto Administra-

tivo de Majone. 

 

Província de Nampula 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Bairros Naherenque, 

Muzuane, Quissimajulo, Mocone, Mathapue, Triangulo, Nauaia, 

Mutauanha, Cimento, Poetas, Muhala, Belenenses, a TmCel, Hospi-

tal Central de Nampula, os Postos Administrativos de Namati e 

Namapa, a Fábrica de Cervejas de Moçambique (CDM), os Distritos 

de Murrupula e Erati. 

 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Distritos de Nacala 

Porto, Nacala-a-Velha, Memba e o Posto Administrativo de Matiba-

ne. 

 

Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Distrito de Mecanhelas e 

parte do Distrito de Cuamba.

 
Província de Cabo Delgado
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distritos de Monte-

puez, Balama, Namuno, Chiure, Nangade, Mueda, Mocimboa da 

Praia, Palma, Muidumbe, Meluco, Quissanga, Ilha do Ibo, Macomia 

e o Posto Administrativo de Chai. 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Pemba, os 

Distritos de Metuge e Mecúfi. 

 
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser conside-

radas como estando permanentemente em tensão. 

 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores 

das zonas acima indicadas, assim como para o público em geral a 

EDM endereça sinceras desculpas. 

A Clínica CLIDIS pretende reforçar os seus quadros de pessoal 
com um 
Médico de clínica geral com especialidade de medicina 
ocupacional 

REQUISITOS:
• Experiência comprovada de pelo menos 5 anos.
• Preferência a quem tiver a especialidade de medicina

ocupacional.
• Preferência a quem tiver alguns destes certificados nas

áreas de BLS, ACLS, PHTLS/ITLS, PALS e AMLS/EMPACT.
• Bons conhecimentos informáticos na óptica do utilizador

(Word, Excel, Outlook, etc.);
• Excelente domínio do idioma inglês, fala e escrita;

Os candidatos deverão apresentar cópia dos seguintes 
documentos:

• Curriculum Vitae com referências.
• Certificados de formação profissional relevante;
• Carteira actualizada da Ordem dos Médicos de 

Moçambique;
• Registo criminal;

Local de Trabalho 
Rua Dr. Nkutumula, nº 511 Matola 

Contrato a termo fixo, com um período probatório de 90 dias. 

Oferecemos condições acima da média, no que respeita 
a remuneração, bom ambiente, estabilidade, segurança e 
valorização pessoal.

Os candidatos deverão enviar as suas candidaturas até ao dia 
30 de  Abril  de 2022, para o seguinte endereço eletrónico: 
sandra.nascimento@clidis.co.mz  e podem visitar as 
instalações e o tipo de serviços que oferecemos.

3530 88
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AUTARQUIA DE QUELIMANE
CONSELHO AUTÁRQUICO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do número 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 Mar ço, comunica-se que foram adjudicados os concursos abaixo de acordo com seguinte:

Nº 
ORD

MODALIDADE OBJECTO DE CONCURSO EMPRESA ADJUDICADA
VALOR DA ADJUDICAÇÃO 

INCLUINDO IVA (MTS)

01
CONCURSO NR. 90E000141/
SC/N.º0001/ PDUL/2021

Elaboração de Estudos de Especialidade e Projecto 
Executivo para Construção de Furos de Água e Um 
Pequeno Sistema de Abastecimento de Água aos 
Bairros de Inhangome e Chuabo Dembe.

GML PROJECTOS E 
CONSTRUÇÕES 

2.734.349,00Mt  incluindo IVA                              

02
CONCURSO NR. 90E000141/
SC/N.º0002/ PDUL/2021

Elaboração de Estudos e projecto Executivo para 
asfaltagem das avenidas Maputo/Mao Tse Tung, j. 
Machel e rua 4022/4023 

COTOP. Consultora 
Técnica de Obras 
Publica,

3.901.964,70MT, incluindo IVA

Quelimane, aos 5 de Março  de 2022

O Presidente
_______________________

Manuel A.A.Lopes de Araújo
(Professor Doutor)

Conselho Municipal da Cidade de Quelimane – Avenida Josina Machel 1068 Caixa.Postal 68 correio electrónico cmcqgp@gmail.com

Solicitação de Propostas 

Especialista em Comunicação 

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Leia Notícias 

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia seis de Abril 
de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e cinco e seguintes, do livro de 
notas para escrituras diversas número quarenta e um traço B, da Terceira Conservatória 
do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, Amélia Gonçalves  Machava, 
licenciada em Direito, Conservadora e Notária superior, em exercício nesta Conservatória, 
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Armindo da Graça 
Alcubia, de então trinta e três anos de idade, natural de, no estado que era de solteiro, com 
última residência habitual no Bairro Campoane, distrito de Boane, filho de Graça Aníbal 
Alcubia, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como única e universal herdeira dos bens, sua mãe Graça Aníbal 

Alcubia, solteira, maior, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada herdeira ou com 
ela possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e Imóveis.

Está conforme
Maputo, aos 6 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ARMINDO DA GRAÇA ALCUBIA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“Uma escola - um jornal”
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

A 
ENTRADA em fun-
cionamento do 
novo edifício do 
Tribunal Judicial 
do Distrito de Mo-

cuba, recentemente inau-
gurado pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, 
e a afectação de mais juí-
zes devem reflectir-se na 
qualidade das decisões 
a serem emanadas bem 
como na maior celeridade 
na tramitação processual 
por forma a não prejudicar 
os cidadãos. Esta necessi-
dade foi partilhada pela 
Ordem dos Advogados de 
Moçambique e a Associa-
ção dos Naturais e Amigos 
de Mocuba (ANAMOCU-
BA) após a inauguração 
desta infra-estrutura que 
absorveu mais de 103 mi-
lhões de meticais do Or-
çamento do Estado. 

Abordados pela nossa 
Reportagem após a ceri-
mónia de inauguração do 
novo edifício, os nossos 

entrevistados afirmaram 
que estão criadas as con-
dições materiais e huma-
nas para que os servido-
res públicos exerçam as 
suas actividades em pleno 
visando tornar a justiça 
mais célere e acessível aos 
cidadãos. 

A delegada da Ordem 
dos Advogados de Mo-
çambique (OAM) na Zam-
bézia, Ácia Mote, espera 
que haja maior celeridade 
na tramitação processual 
a nível do tribunal uma 
vez que muitos casos de 
cidadãos ou instituições 
em conflito com a lei le-
vam bastante tempo a ser 
dirimidos.  

O distrito de Mocuba, 
segundo Ácia Mote, é um 
dos que a nível da provín-
cia da Zambézia tem vá-
rios processos que aguar-
dam pelo seu desfecho. E, 
enquanto isso, os supos-
tos implicados também 
esperam por muito tempo 

para conhecer o veredito 
final.

Deste modo, a delega-
da da OAM acredita que o 
cenário poderá mudar nos 
próximos tempos com a 
inauguração desta infra-
-estrutura, uma vez que
o edifício tem duas salas
de audiências contra uma
que existia no local ante-
rior, nomeadamente, um
compartimento nas ins-
talações do governo dis-
trital de Mocuba. “Esta
infra-estrutura vai ajudar
a descongestionar todos
os pilares da justiça e a
melhorar a celeridade na
tramitação de processos”,
disse Ácia Mote para quem 
neste momento o Tribunal
Judicial de Mocuba tem
condições humanas e ma-
teriais para cumprir com
as suas obrigações.

Por seu turno, Leonar-
do Lourinho, presidente 
da Associação dos Natu-
rais e Amigos de Mocuba 

disse que não comungava 
a ideia de o tribunal estar 
alojado na administração 
distrital pois, parecia mais 
um conflito de dois pode-
res, nomeadamente, exe-
cutivo e judicial. Para ele, 
com o novo edifício estão 
asseguradas as condições 
para garantir a imparcia-
lidade e transparência na 
Administração da Justi-
ça. Pediu também para 
que as condições criadas 
pelo Estado aos servidores 
públicos sejam aprovei-
tadas para imprimir uma 
nova dinâmica no acesso 
à justiça por parte dos ci-
dadãos não só de Mocuba 
como também dos outros 
distritos, nomeadamente, 
Ile, Maganja da Costa, Pe-
bane e Mocubela. 

A construção do Tri-
bunal Judicial do Distrito 
de Mocuba enquadra-se 
na iniciativa presidencial 
“Um Distrito, Um Tribu-
nal Condigno”. 

Cidadãos pedem maior acesso à justiça 

SEMANA DO LIVRO EM QUELIMANE

Autores condenam 
violação dos seus direitos

MAIS de 14 mil pessoas residentes em Er-
rêgo, vila-sede distrital do Ile e localidade 
de Mucelo, em Nicoadala, na província 
da Zambézia, já têm acesso à água tratada 
mercê da inauguração, há dias, de siste-
mas de abastecimento deste recurso. 

O sistema de abastecimento de água à 
vila de Errêgo que estava inoperacional há 
cinco anos, custou mais de 16 milhões de 
meticais co-financiados pelos governos 
de Moçambique e britânico e foi reabili-
tado no contexto da implementação do 
Programa Nacional de Água e Saneamen-
to (PRONASAR).

O governador da Zambézia, Pio Matos, 
que procedeu a inauguração do sistema 
disse que o governo continua a mobilizar 
fundos públicos e de parceiros por forma 
a investir em infra-estruturas que contri-
buam para a melhoria das condições de 
vida da população. Assim, apelou à popu-
lação de Errêgo a colaborar com a empresa 

a quem será adjudicada a gestão, para que 
façam bom uso pois, o que se pretende é 
elevar a qualidade de vida dos cidadãos 
através do acesso aos serviços essenciais. 

Por sua vez, os moradores de Errêgo 
manifestaram satisfação pelo facto de 
o governo ter resolvido um dos gran-
des problemas que os inquietavam. Car-
los Constantino disse que as mulheres e
as raparigas são as maiores beneficiárias
porque deixarão de percorrer mais de
três quilómetros para chegar ao rio a fim
de buscar a água, podendo dedicar mais
tempo para cuidar de outros afazeres, in-
cluindo os estudos. 

Mirna José é uma adolescente de treze 
anos que diz que várias vezes faltou à es-
cola porque tinha que aprovisionar água 
para suprir as necessidades diárias da fa-
mília. Explicou que o rio onde adquiria 
água fica longe da casa e por vezes tinha 
de ir na companhia das amigas, temendo 

ser agredida e violada por malfeitores. “A 
água está mais perto e tenho tempo su-
ficiente para dedicar-me aos estudos”, 
disse. 

O pequeno sistema de abastecimen-
to de água da vila-sede distrital de Ile é 
constituído por três furos que fornecem 
1.3 metros cúbicos de água por hora, com 
uma conduta de três quilómetros. O sis-
tema vai permitir 380 ligações domiciliá-
rias e sete fontanários, podendo abastecer 
mais de 12 mil pessoas. 

Entretanto, o sistema de abasteci-
mento de água da localidade de Mucelo, 
em Nicoadala, será inaugurado na próxi-
ma semana e vai abastecer mais de duas 
mil pessoas. O director provincial das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hí-
dricos da Zambézia, Fernando Mainde, 
disse que há possibilidade do sistema au-
mentar a sua capacidade depois de refor-
çar o equipamento. 

Água chega a mais de 14 mil pessoas

A VIOLAÇÃO dos direitos 
do autor e a actual crise de 
leitura por parte dos jovens 
e adultos dominaram os de-
bates no início, segunda-
-feira, da 1.ª edição da Se-
mana do Livro que decorre
na cidade de Quelimane,
cujo término está previsto
para amanhã. Sob o lema
“Livro são caminhos, lei-
tura são passos”, os parti-
cipantes consideram que os
direitos de autor não estão a
ser respeitados no país, uma 
vez que as suas obras são
usadas sem consentimento
nem benefícios.

O coordenador do Clube 
de Leitura de Quelimane, 
Lino Mukurruza, fez saber 
durante uma exposição-
-venda realizada em um
colégio, que o desrespeito
dos direitos do autor im-
põe a necessidade de se le-
gislar com urgência para
protecção da propriedade
intelectual dos escritores

e outros artistas. Para ele, 
as artes não podem e nem 
devem ser vistas de forma 
minimalista porque tudo 
quanto se escreve estimula 
a construção da consciência 
patriótica, fortalece a cul-
tura e contribui para o de-
senvolvimento intelectual e 
cultural do país.  

Por seu turno, o leitor 
Carlos Miguel, considera 
que actualmente o estágio 
da leitura é preocupante 
pois, nem as crianças, nem 
os jovens e muito menos 
os adultos investem o seu 
tempo para se dedicar a 
esta prática. Entende que 
as pessoas estão a perder o 
hábito e oportunidades para 
aprimorarem os seus co-
nhecimentos socioculturais 
e construção de identida-
de, porque a leitura é uma 
das formas de construir o 
conhecimento. Na ocasião 
disse também que um livro 
deve ser lido página a pá-

gina acompanhada de uma 
reflexão e ligação entre o 
que se lê e a realidade cir-
cundante. 

Carlos Francisco, pro-
fessor de língua Portugue-
sa diz não compreender a 
razão de as  pessoas não se 
dedicarem à leitura quando 
existe muita literatura em 
várias plataformas. Recor-
da-se que no seu tempo de 
aluno havia poucos livros e 
jornais e quando chegavam 
a escola todos disputavam 
para acedê-los. Acrescen-
tou que actualmente os jo-
vens têm acesso à internet 
nos seus telemóveis mas 
pouco se preocupam em 
buscar conhecimentos úteis 
para a sua formação moral, 
intelectual, espiritual e aca-
démica, senão baixar filmes 
e outros materiais que só 
destroem a sua personali-
dade. 

Entretanto, na cidade 
de Quelimane, a Semana do 

Livro compreende o desen-
volvimento de actividades 
para atracção de crianças 
e jovens com o objectivo 
de massificar a leitura. Nas 
escolas será incentivada a 
criação de clubes de leitu-
ra, assinatura de autógra-
fos e outras actividades. As 
exposições vão ter lugar até 
amanhã, Dia Mundial do 
Livro no Colégio Goivo Tur-
malina, Universidade Li-
cungo e Praça da Juventude.

Lino Mukurruza apela a 
todos os cidadãos a priori-
zarem a leitura. Igualmente 
sugere à adesão às sessões 
do clube, quer nas biblio-
tecas da cidade quer nos 
lugares que vão anuncian-
do, com o fim único de me-
lhorar a qualidade de leitura 
porque “O livro são cami-
nhos e a leitura são passos”.

De referir que, a exposi-
ção é da iniciativa do Con-
selho Municipal da Cidade 
de Quelimane e parceiros.

Pormenor da feira do livro, em Quelimane

A VOZ DO CIDADÃO

MORADORES do bairro Pequeno Brasil, 
na cidade de Quelimane, queixam-se da 
degradação acentuada das vias de acesso, 
inoperacionalidade das valas de drena-
gem assim como da falta de iluminação 
pública. Trata-se do primeiro bairro em 
expansão criado no ano dois mil que pre-
sentemente conta com mais de mil fa-
mílias e onde diariamente surgem novos 
problemas antes que os antigos tenham 
sido resolvidos. 

O bairro separa-se do Aeroporto de 
Quelimane por uma vala secundária obs-
truída há vários anos que quando chove, as 
águas galgam as vias ao ponto de impossi-
bilitar a circulação de viaturas e inundar as 
residências. 

A zona tem duas escolas com o nome 
de Aeroporto-Expansão, sendo uma pri-
mária completa e a outra secundária. 
Quando chove, alunos, professores e mo-
radores passam por diversas dificuldades, 
situação que concorre para a degradação 

da saúde.
Abel Cebola, morador há 15 anos diz 

que o município deve investir na reabi-
litação do sistema de rede secundária de 
drenagem para poder escoar a água das 
chuvas. Para ele, o outro problema que in-
quieta os moradores é a falta de iluminação 
pública e critica o facto do bairro ter sido 
concebido unicamente para construção 
de casas para habitação, sem incluir ou-
tro tipo de infra-estruturas como jardins, 
campos de jogos, posto policial e mercado 
condigno. 

Diz-se agastado também com a defi-
ciente recolha de lixo, porque os camiões 
só o fazem na zona urbana mesmo sa-
bendo que contribuem para este serviço 
através da respectiva taxa descontada na 
factura de energia. 

Sérgio David clama pela melhoria da 
estrada que parte do centro da cidade à 
Escola Superior de Ciências Marinhas da 
Universidade Eduardo Mondlane, no bair-

ro Chuabo Dembe. Devido à degradação 
das vias, os moradores têm feito peque-
nas contribuições para tapar os buracos 
no interior do bairro. O nosso interlocutor 
pede, igualmente, melhorias no sanea-
mento do meio. 

Rachid Eugénio questiona o seguinte: 
“se as estradas da zona urbana estão uma 
lástima, o que se pode esperar das que es-
tão na periferia? Explicou que não se trata 
de um problema somente do “Pequeno 
Brasil” porque todos os bairros estão na 
mesma situação. Para ele, sair de casa para 
a cidade tornou-se um verdadeiro martí-
rio por conta da degradação de estradas e 
lixo espalhado pelas artérias da urbe.

Ashy Onofre diz, por seu turno, que 
o “Pequeno Brasil” não é o único bairro
com estradas precárias. Segundo ela, en-
frenta dificuldades para fazer caminhadas
e exercícios físicos quer no bairro, quer
nas principais estradas da cidade devido à
existência de muitos buracos.

“Pequeno Brasil”
pede serviços básicos

Abel Cebola Sérgio David Rachid Eugénio Ashy Onofre

Tribunal distrital de Mocuba, na Zambézia
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JAIME MACHEL

ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas 
reflexões sobre temas da actuali-
dade política, económica e social. 
Os originais das cartas de opinião 
não devem ter mais de 150 pala-
vras, podendo ir até 500 quando 
sejam de análise. A Redacção 
reserva-se o direito de as con-
densar. Encoraja-se, sobretudo, 
aos jovens a partilharem as suas 

reflexões sobre o dia-a-dia das 
suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as car-
tas para o endereço cartas@sno-
ticias.co.mz, indicando o nome 
completo, número do documento 
de identificação e contacto tele-
fónico. O “Notícias” reserva-se o 
direito de não publicar opiniões 
ou análises que choquem com a 
sua linha editorial.

CARTAS

RICARDO AFONSO

FIQUEI contrariado quando através das 
redes sociais e depois da televisão che-
gou-me a informação da violação e conse-
quente morte de um jovem. O que esteve 
por detrás desta situação? Por que o ho-
mem chega ao extremo de tirar a vida ao 
seu semelhante?

A verdade é que o amor entre irmãos 
está cada vez mais a se esfriar. Ninguém 
mais está preocupado com o bem-estar do 
outro ou ainda em manter a harmonia na 
sociedade através de boa convivência. Os 
princípios e valores que nos são transmi-
tidos quer nas instituições formais quer 
informais não estão a ter impacto desejado 
em certas pessoas. Qual é a razão de com-
portamentos desviantes?

Enquanto digeria esta informação, este 
jornal informava ao público que mais dois 
corpos sem vida tinham sido encontrados 
no município da Matola. Um se supõe que 
é por doença e outro tinha sinais de agres-
são. Ou seja, quase que diariamente os 
órgãos de informação fazem menção aos 
crimes que acontecem no país, alguns dos 
quais que culminam com a morte de nos-
sos compatriotas.

São notícias desagradáveis que se-
meiam dor e luto nas famílias, sobretudo 
quando se presume que, se for o caso de 
mulheres, antes de encontrar a morte, os 
criminosos tenham a violado sexualmente. 
E a pergunta que se faz sempre é a seguin-
te: será que não existe outra forma de reta-
liação, se for o caso, que não seja a morte?

Nada justifica que alguém retire a vida 
do seu semelhante. Não há razões para 
tanto sangue que está a ser derramado nes-
te solo pátrio. Onde é que as pessoas que 

cometem crime vão buscar tanta coragem 
para retirar a vida do outro?

Será que por detrás destes crimes está 
o consumo excessivo de álcool e estupe-
facientes? Independente desta situação,
a verdade é que o amor ao próximo está
cada vez mais a se esfumar. Os cidadãos
estão cada vez mais a distanciar-se um do
outro, como se algum homem pudesse vi-
ver sozinho.

Sendo assim, os nossos pensadores 
têm a árdua tarefa de fazer estudos conclu-
sivos sobre este fenómeno e como reverter 
este cenário. Talvez seja o caso de as famí-
lias  voltarem a reflectir sobre o seu papel, 
sobretudo nesta fase em que nos invadem 
as tecnologias de informação e comunica-
ção. Ou seja, tudo se consome, não há bar-
reiras tecnológicas que impedem o acesso 
à informação.

Enquanto alguns procuram informa-
ção construtiva, existem os que acedem 
as tecnologias apenas para aperfeiçoarem 
algumas técnicas que os vão conduzir à 
maldade.

Por isso, as autoridades policiais tam-
bém devem fazer a sua parte, actuando 
sobretudo nos bairros periféricos onde 
frequentemente são reportados casos de 
assaltos, violações que culminam com a 
morte.

 A população clama por segurança. A 
falta de iluminação pública concorre, de 
certa forma, para que os crimes tenham lu-
gar. É tempo de agir. Não se pode aguardar 
pelo dia de amanhã. A população precisa 
da polícia para travar estas mortes gratui-
tas que vem ocorrendo no país. É preciso 
desencorajar a acção dos criminosos que 
por um telefone chegam a tirar a vida do 
seu semelhante.

SERTÓRIO BARTOLOMEU

ESTOU a dar conta de que as mudanças climáticas são uma 
realidade no país e no mundo, pois a forma como chove, des-
de o princípio deste ano, revela uma anormalidade àquilo que 
estávamos habituados.

E o que mais me deixa preocupado é o facto de a chuva 
cair, por hipótese, por cinco minutos mas com intensidade 
suficiente para alagar as ruas e interromper a circulação de 
pessoas e bens. Tem acontecido também que a mesma pode 
cair por longo tempo,  em quantidades anormais que só os 
meteorologistas bem sabem explicar.

Esta imprevisibilidade ocorre no país e já nos ressentimos 
dos seus efeitos. Por exemplo, nos bairros periféricos das ci-
dades de Maputo e Matola a circulação de veículos é feita de 
forma condicionada. E o mais grave ainda é o facto de naque-
les bairros que não possuem sequer uma estrada asfaltada, o 
transporte público não funcionar.

Ou seja, cada vez que chove, existem bairros que ficam 

isolados e que em termos de economia registam baixas. Para 
os que se dedicam à actividade informal significa que se trata 
de um dia sem pão na mesa,tendo em conta que muitos con-
seguem se alimentar em função do que vendem no dia-a-dia. 
Não têm capacidade financeira que permita garantir alimen-
tos por pelo menos dois dias.

Os funcionários correm o risco de ser penalizados nas 
suas instituições por culpa da indisponibilidade de transporte. 
E esta situação não é saudável, tanto para o trabalhador como 
para o empregador que fica privado da sua contribuição para a 
materialização dos objectivos da empresa e não só.

O sector privado também regista baixo rendimento. Exis-
tem actividades que não se podem executar fora do local de 
trabalho, tal é o caso dos hospitais. Ainda é impossível no 
nosso país fazer-se o diagnóstico do doente fora do hospital, 
tirando algumas excepções em relação a Covid-19.

Um dos grandes problemas que as chuvas trazem aos ci-
dadãos é a intransitabilidade das vias de acesso, o alagamento 
das machambas, inundações urbanas que, por fim criam-nos 

doenças.
Tratando-se de um fenómeno natural que está a acontecer, 

em parte devido à acção humana, sou de opinião que as auto-
ridades devem intervir seriamente na melhoria do saneamen-
to do meio que passa pela construção de canais de escoamen-
to de águas. Para melhor escoar as águas, as estradas também 
deviam estar pavimentadas.

Se assim o fizeremos, depois de alguns minutos de queda 
da chuva, rapidamente a água vai passar pelos canais apro-
priados sem que isso implique a movimentação de famílias. 

Aliás, a baixa da cidade de Maputo já esteve em situações 
críticas, mas houve uma intervenção que ajudou a que, em 
pouco tempo, as águas passassem pelos canais apropriados. 
Esta acção deve ser replicada também nos bairros periféricos 
porque até em zonas emergentes já existem casas alagadas. Se 
não se interceder seriamente, estas mesmas famílias poderão 
ser reassentadas por várias vezes. Até quando esta situação?

As chuvas estão cada vez mais a criar estragos e as autori-
dades devem contrariar essas tendências negativas. 

AMIGOS DA MACANETA

A POPULACAO está isolada. Os pesca-
dores e camponeses dependentes da estra-
da para a comercialização dos seus produ-
tos passam por dificuldades. 

O sector turístico que emprega cente-
nas de homens e mulheres deixou de obter 
receitas no contexto em questão.  

Qual é o problema? A estrada Marra-
cuene - Macaneta está intransitável.

O objectivo deste breve texto é:
1. Alertar a quem de direito para que

assuma a sua responsabilidade, prestando 
os serviços que lhes foram confiados pelo 
povo com a necessária eficiência.

2. Colaborar de forma construtiva para
que o projecto seja uma realidade com a 
maior brevidade, para o benefício dos re-
sidentes e das actividades económicas da 
nossa Macaneta. 

Vamos aos factos :
Por que é que a estrada está intransi-

tável? Alguns dirão que é por causa das 
chuvas - fenómeno natural! 

Nós preferimos ir mais longe! As cau-
sas de raiz são sobretudo de origem huma-
na! 

Nota prévia: quando a estrada era in-
transitável por falta de reabilitação era 
compreensível. Tornar -se intransitável 
depois de mobilização de financiamentos 
e do arranque do projecto já é inaceitável! 

Por que é que é inaceitável? 
Por várias razões, dentre as quais des-

tacamos :
1. Péssimo planeamento. Os trabalhos

ficaram paralisados ou a passo de tartaruga 
na época seca, “à espera da época chuvo-
sa” para serem retomados.

2. Fraca produtividade do empreiteiro

após a retoma das obras! Sempre esteve 
evidente a fraca mobilização de mão-de-
-obra e de máquinas.

3. Os utentes da estrada pagam uma
das mais altas taxas de portagem do país 
(100 meticais nos dois sentidos) desde 
2016, mas não se vê a aplicação prática 
dessas receitas no melhoramento da estra-
da.

4. Se o troço de maior tráfego da estra-
da vai da ponte até à rotunda (em constru-
ção) como é que se explica que se tenha 
priorizado a pavimentação do troço depois 
da rotunda? 

5. Há cerca de ano e meio que teve iní-
cio a preparação da base e compactação 
dos solos para a pavimentação dos nove 
quilómetros previstos. Porém, os resulta-
dos visíveis até à data mostram que apenas 
uma faixa de rodagem foi parcialmente 
pavimentada em cerca de 500 metros.

6. A Revimo contratou um empreiteiro
que aparenta ter muitas dificuldades técni-
cas e/ou financeiras para terminar a obra 
ou pelo menos para manter a via em condi-
ções  mínimas de transitabilidade enquan-
to estas decorrem. 

7. É evidente a falta de fiscalização,
monitoria e controlo da obra quer na pers-
pectiva de prazos como de qualidade. Bas-
ta observar a erosão frequente que ocorre 
nas bermas fruto de deficiências técnicas 
ou de acção de gado bovino que encontrou 
nas plantas colocadas para estabilização 
das bermas um pasto macio e apetitoso! 

Terminamos (para já ) apelando para a 
aplicação de alguns princípios básicos do 
progresso: responsabilidade, comprometi-
mento, eficiência, eficácia, cumprimento 
de metas, gestão racional dos recursos, só 
para enumerar alguns. 

Socorro Macaneta !

Chuvas revelam 
as nossas fraquezas

Respeitar a vida

MAURÍCIO DA COSTA

FINALMENTE! Já é público que os autocarros movidos 
a gás estarão em circulação na Área Metropolitana do 
Grande Maputo, a partir da próxima semana. Os utentes 
esperam que, efectivamente, assim seja, pois a dada altu-
ra se sentiram abandonados.

Porém, pede-se aos utentes para que façam o melhor 
uso de maneiras que o seu tempo se prolongue. Mas, mais 
do que isso, sugiro que haja combinação de esforços das 
autoridades no sentido de melhorarem a transitabilidade 
das vias de acesso por acreditar que esta é a condição 
essencial para se atingir esse objectivo.

O apelo em relação aos utentes continua. As nossas 
reivindicações ou desavenças em nenhum momento de-
vem culminar com vandalização dos bens que nos são 
colocados à disposição, de modo particular os autocar-
ros. Os problemas são resolvidos na base do diálogo, pois 
quando situações como estas ocorrem, o povo é que sai 
a perder, ficamos privados de transporte devido às más 

atitudes.
Mas, voltando à disponibilidade destes autocarros, 

espero que os mesmos sirvam para o povo. Foi nos dito 
que se trata de 80 autocarros somente para a região do 
Grande Maputo. Se assim for, quero acreditar que algu-
ma melhoria poderá ocorrer e a colaboração de todos, 
particularmente no quesito melhoria de estradas é fun-
damental.

Reina muita expectativa no seio dos utentes, depois 
que em Março último alimentou-se a  esperança de um 
dia ver a situação melhorada. Aliás, quando as autorida-
des voltaram a dizer que precisariam de concurso pú-
blico para a sua alocação, os utentes resmungaram e 
depois de muito pensar chegaram a conclusão de que 
não mais valeria a pena sofrer por um serviço que difi-
cilmente iria ser satisfeito por quem de direito.

Por isso, o anúncio para a próxima semana da en-
trada em circulação destes autocarros voltou a trazer 
ânimo no seio dos utentes, sabido que muito cedo aban-
donam as suas casas para poder chegar atempadamente 

ao locais pretendidos. Sendo assim, os idosos, mulheres 
grávidas, deficientes que também se fazem nos auto-
carros actualmente em circulação, vezes sem conta são 
ignorados por conta do cansaço.

Até parecia que as pessoas tivessem ou tenham per-
dido respeito por estes grupos prioritários, mas o orga-
nismo em si é que não mais aguenta com as madruga-
das, noites e trabalho a que o corpo se sujeita, numa 
rotina diária. Espero que o respeito prevaleça.

Por isso, faço votos para que todos nós nos empenhe-
mos na manutenção destas viaturas e espero igualmente 
que todas as medidas tenham sido acauteladas, sobretu-
do no que diz respeito aos acessórios. Pois, vezes há que 
nos chegam informações segundo as quais determinada 
viatura está imobilizada por falta de acessórios, etc. 

Quero também acreditar que em relação à disponi-
bilidade de gás e locais de abastecimento esteja tudo 
em ordem de modo a que as viaturas não fiquem pen-
duradas na via pública por falta de combustível. Bom 
trabalho.

Finalmente, os autocarros!

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
UTILIZAÇÃO do gás 
de cozinha pode ser 
alternativa para o 
combate ao desflo-
restamento no país, 

numa altura em que aumen-
ta o número de famílias que 

usam o combustível lenhoso. 
A ideia foi partilhada por 

Regina Charumar, ambienta-
lista, que considera o uso de 
gás de cozinha uma possível 
alternativa de energias limpas 
e acessíveis às comunidades, 

conferindo melhor qualidade 
de vida e saúde. 

O mais recente Inqué-
rito de orçamento familiar 
(2019/2020) refere que em 
Moçambique, 95% de agre-
gados usam combustível 

lenhoso (lenha e carvão ve-
getal) como principal fonte 
de energia para confeccionar 
alimentos e somente 3.8% de 
agregados têm acesso a gás de 
cozinha. 

Para a ambientalista, estes 

números reflectem a pres-
são visível sobre os recursos 
florestais existentes e prin-
cipalmente aos combustíveis 
lenhosos, provocando várias 
consequências para o meio 
ambiente e para a saúde. 

OS jornalistas devem 
contribuir nas acções 
contra as mudanças cli-
máticas através de pro-
dução e divulgação de 
conteúdos relacionados 
com fenómeno, cujo im-
pacto tem se verificado 
de forma extrema no país. 

O repto foi lançado 
pelo vice-ministro da 
Terra e Ambiente, Fer-
nando de Sousa, durante 
a cerimónia de entrega 
do Prémio CDM–Ambien-

te, que visa incentivar o 
interesse de se publicar 
conteúdos sobre a neces-
sidade de conservação da 
natureza.

Trata-se de uma ini-
ciativa da Cervejas de 
Moçambique (CDM), 
Cooperativa de educação 
ambiental repensar, Sin-
dicato Nacional de Jorna-
listas (SNJ), em parceria 
com o Ministério da Terra 
e Ambiente (MTA). 

O vice-ministro enal-
teceu o papel dos profis-
sionais de comunicação 
social pelo seu trabalho 
de informar e educar o 

UMA equipa de Investigadores 
do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), nos Esta-
dos Unidos da América (EUA), 
desenvolveu um tratamento 
inovador para reverter a perda 
auditiva.

A nova terapia regenera-
tiva estimula o crescimento 
de células ciliadas no interior 
da cóclea e já revelou resulta-
dos promissores nas primei-
ras fases dos testes clínicos. 
Além disso, o novo método não 
depende de um dispositivo ex-
terno, como aparelhos auditivos 
ou implantes, mas sim de um 
simples fármaco.

A abordagem do MIT envolve 
células progenitoras, capazes de 
se transformar em qualquer ou-
tra, como as estaminais, com a 
única diferença de se dividirem 
um número limitado de vezes.

A equipa usou-as para fazer 
crescer células ciliadas, os re-
ceptores sensoriais do sistemas 
auditivo, que normalmente não 
se regeneram.

“Quando o ser humano ainda 
está no útero, as células proge-
nitoras descendentes das es-
taminais geram as chamadas 
ciliadas. As células progenito-
ras ficam inactivas ainda antes 
do nascimento e nunca mais se 

transformam noutras”, explica-
ram. 

Segundo os cientistas, as 
cerca de 15.000 células ciliadas 
presentes em cada ouvido mor-
rem ao longo do tempo e nunca 
se regeneram. Factores como o 
barulho intenso ou certos trata-
mentos, como a quimioterapia 
aceleram essa degradação e a 
consequente perda auditiva.

O candidato a fármaco de-
senvolvido pelos investigadores 
foi concebido para ser injectado 
no ouvido por forma a regenerar 
estas células dentro da cóclea.

Alguns participantes nota-
ram melhorias após uma úni-

ca injecção no ouvido interno, 
sendo que os avanços na perp-
ceção da fala foram observados 
em três estudos clínicos dife-
rentes, segundo o MIT.

“A percepção da fala é o ob-
jectivo número um para melho-
rar a audição e o que precisamos 
ouvir dos pacientes”, disse Chris 
Loose, co-fundador e director 
executivo da Frequency Thera-
peutics.

A empresa está actualmente 
a recrutar 124 voluntários para 
um ensaio clínico. Os resultados 
preliminares deverão ser co-
nhecidos no início do próximo 
ano.

A DISTÂNCIA para a unidade 
sanitária e as dificuldades só-
cio-económicas em Moçam-
bique continuam a ser impor-
tante barreira para a utilização 
dos serviços de saúde para a 
malária, conclui um estudo 
efectuado por cientistas do 
Instituto Nacional de Saúde ( 
INS), liderado pela investiga-
dora Annette Cassy. 

A pesquisa foi efectuado 
numa altura em que Moçam-
bique está em quarto lugar de 
entre os 29 países que detêm 
95% de todos os casos de ma-
lária registados no mundo em 
2019.

Foi objectivo do estudo a 
identificação de factores as-
sociados a procura de cuida-
dos para crianças com febre, 
determinar a associação entre 
ter conhecimentos sobre a 
malária e procurar cuidados 
para esta doença, para além 
de descrever as principais ra-
zões para não se procurar cui-
dados de saúde para crianças 
menores de cinco anos em 
Moçambique.

A sua efectivação teve 
como base a análise de dados 
que foram colhidos no Inqué-
rito de Indicadores de Malária 

em 2018 (IMASIDA) e para 
esta análise foram incluídas 
crianças menores de cinco 
anos com história de febre nas 
duas semanas anteriores ao 
inquérito.

Os resultados para esta 
análise foram incluídas 1473 
crianças menores de cinco 
anos de idade, com história de 
febre. Cerca de 69% de mães 
destas crianças com febre re-
feriram ter procurado algum 
tipo de atendimento para tra-
tar o problema. A procura de 
cuidados de saúde para estas 
crianças com febre foi ligeira-
mente maior para  menores de 
dois anos, quando comparado 
com crianças maiores (48 a 59 
meses de idade). Mães de ní-
veis de riqueza médio e muito 
rico eram mais propensas a 
procurar cuidados de saúde 
para tratar a febre dos seus 
filhos do que as mais pobres, 
e progenitoras com nível de 
escolaridade secundário ou 
superior eram mais propen-
sas a procurar cuidados para 
os seus filhos do que as sem 
educação escolar.

 O nível de conhecimen-
tos sobre a malária não in-
fluenciou a procura de cui-

dados para as crianças com 
febre.

Os principais motivos que 
as mães reportaram para não 
procurar cuidados de saúde 
para os seus filhos foram a 
distância para a unidade sa-
nitária, acharem que a febre 
não era grave ou o tratamento 
não estaria disponível na uni-
dade sanitária.

Esta pesquisa documen-
tou importantes melhorias 
no acesso, mas notou a desi-
gualdade contínua na adesão 
aos cuidados.

A análise demonstrou que 
a distância da unidade sani-
tária e as condições sócio-
-económicas continuam a
ser importantes constrangi-
mentos para o uso de servi-
ços para malária em Moçam-
bique.

 Sérgio Chicumbe, Abu-
chahama Saifodine e Rose 
Zulliger foram co-autores 
deste estudo, intitulado 
“Factores associados à pro-
cura de cuidados para malá-
ria entre crianças menores de 
cinco anos em Moçambique: 
Uma análise secundária de 
dados do Inquérito de Indi-
cadores de Malária 2018”.

ELES NA CIÊNCIA

SEGUNDO AMBIENTALISTA REGINA CHARUMAR

Gás de cozinha pode ser alternativa 
contra desflorestamento

AR
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Uso de gás de cozinha pode ser alternativa ao desflorestamento

lenha e carvão vegetal se tem 
e mais florestas são perdi-
das”, sublinhou.  

Charumar lembrou que 
Moçambique assumiu o 
compromisso, como sig-
natário da Agenda 2030 das 
Nações Unidas, de eliminar 
as formas tradicionais de uso 
da biomassa e a adopção de 
energias limpas. 

Esta missão é também 
trazida pelo Acordo de Pa-
ris, sobre o fortalecimento da 
resposta global à ameaça das 
mudanças climáticas.

“A eliminação a cur-
to, médio, e longo prazo de 
práticas associadas ao des-
florestamento e uso massivo 
de combustíveis de biomassa 
passa pelo acesso facilitado 
ao gás de cozinha às famí-
lias”, avançou. 

  A ambientalista disse 
que os Objectivos do De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) prevêem para o sector 
de energia a massificação de 
acesso a tecnologias limpas, 
“mas esta realidade não se 
vislumbra em Moçambique 

“O facto é que as florestas 
sofrem cada vez mais pressão 
e quanto maior for o agregado 
familiar, mais necessidade de 

CONCLUI ESTUDO SOBRE MALÁRIA 

Distância continua 
barreira para utilização 
dos serviços de saúde

Annette Cassy, pesquisadora do INS

Jornalistas desafiados a lutar 
contra as mudanças climáticas

Vencedores do Prémio CDM–Ambiente

restais, economia azul, 
energia limpa, reutiliza-
ção de resíduos sólidos, 
entre outros. 

Por seu turno, Hugo 
Gomes, administrador da 
CDM, disse que a conser-
vação do meio ambiente 
constitui um dos pilares 
da empresa no âmbito da 
sua responsabilidade so-
cial, por isso foi instituí-
da esta premiação. 

Na categoria de televi-
são os jornalistas Romeu 
Carlos e Orelvo Lapuche-
que, da Televisão Sucesso 
e Televisão Miramar, no 
primeiro e segundo lu-
gar, respectivamente. 

Na categoria de Rá-
dio, Horácio Romão, 
da Rádio Moçambique 
(RM), e Belmiro Timó-
teo, do Instituto de Co-
municação Social (ICS)¸ 
conquistaram o primeiro 
e o segundo lugar res-
pectivamente. 

Na imprensa, Fernan-
do Lima, primeiro e Elias 
Nhaca segundo classifi-
cado, ambos do semaná-
rio Savana 

cidadão, sobretudo pela 
produção e publicação 
de artigos voltados para 
a conservação do meio 
ambiente. 

“A comunicação so-
cial constitui um parcei-
ro incontornável na dis-
seminação de conteúdos 
ambientais e das acções 

realizadas pelo Governo 
nomeadamente os casos 
da fiscalização ambien-
tal, revisão da Política 
Nacional de Terras, ne-
cessidade de protecção 
da fauna bravia, princi-
palmente nas reservas e 
parques”, disse. 

 De Sousa indicou que 

o Prémio CDM–Ambiente

é uma plataforma atra-
vés da qual se promove a
conservação da natureza
e distingue variedade de
temáticas de trabalhos
jornalísticos, tais como
as mudanças climáticas e
seu impacto, caça e pes-
ca ilegal, queimadas flo-

Cientistas desenvolveram 
tratamento que reverte a perda auditiva

que é, nesse quesito, o mais 
atrasado”.  

A não socialização e de-
mocratização de informação 
sobre os benefícios de uso 
de energias limpas, aliada ao 
preço alto de aquisição destas 
alternativas para o cidadão, 
tornam o processo mais lento 
e dificultam sobremaneira a 
sua massificação nas comu-
nidades, afirmou. 

Apontou também como 
factores prejudiciais à difusão 
de uso o pouco ou quase ine-
xistente financiamento para 
o sector, o baixo progresso
tecnológico e a falta de infra-
-estruturas para a produção e 
distribuição de combustíveis
limpos.

No entanto, o programa 
nacional de massificação de 
utilização de Gás de Cozinha 
está disseminar através da 
Campanha “DÁ+GÁS MO-
ÇAMBIQUE”, o uso des-
te combustível com vista a 
impulsionar a utilização de 
energias limpas.  

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Você nunca vai saber se nunca tentar e es-
quecer o seu passado”

- Adele (1988), cantora, compositora e

multi-instrumentista britânica.

QUARTO MINGUANTE - Será amanhã, às 13:56 horas 

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- DEBATE POLÍTICO

02:00- Á MULHER

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

10:10- DEBATE ACTION-AID

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ECONOMIA E DESENVOLVI-
MENTO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- JUNTOS POR MOÇAMBIQUE

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTORIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- ESTA SEMANA ACONTECEU

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-
NAL

23:20- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 7.25 horas e às 19.05, 
com 2.90 e 2. 80 metros, respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 1.19 horas e às 
13.48, com 1.00 e 1.00 metros, respec-
tivamente
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA: TXUNA A 
SAÚDE COM EDMUNDO - 
“ALONGAMENTO”  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZ-
ZLE  DESENHOS ANIMA-
DOS: CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” EPISÓDIOS  
39 E 40

08:30 SAÚDE E BEM ESTAR: LEP-
RA REPETIÇÃO

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 EMOÇÕES NO ÍNDICO: 
LUKUSA NKUNDA LUCIEN 
PIERRE/ FARMACEUTICO - 
RDC REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVI-
MENTO”  DIRECTO/
XAI-XAI

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 TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM” 
REPETIÇÃO CAPÍTULO 23

13:00 JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00 TOP FRESH 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE 

DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
GRAVADO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA: TXUNA A 
SAÚDE COM EDMUNDO - 
“ALONGAMENTO”  

18:00 PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00 JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19:50 PUB  

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:00 OPINANDO  DIRECTO

22:00 TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM” 
CAPÍTULO 24/82

23:00 BAÍA DO INDICO 
REPETIÇÃO

23:30 ASAS: VIOLÊNCIA FÍSICA 
COMO SINAL DE AMOR 
REPETIÇÃO

00:00 PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

01:00 JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

02:00 ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:45 O MÁGICO 
REPETIÇÃO

05:00 JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

06:00 HINO NACIONAL 

A 
VIOLAÇÃO dos di-
reitos do autor e a 
actual crise de leitura 
por parte de jovens e 
adultos dominaram os 

debates no início ontem da 1.ª 
edição da Semana do Livro que 
decorre até amanhã, na cidade 
de Quelimane, província da 
Zambézia. 

Os participantes do evento, 
que têm lugar sob o lema “Li-
vro são caminhos, leitura são 
passos”, consideram que os 
direitos de autor não estão a ser 
respeitados no país, uma vez 
que as suas obras são usadas 
sem observar ao preceito de ci-
tação ou mesmo sem o seu co-
nhecimento e consentimento.

Afirmaram que os seus li-
vros são pirateados e circulam 
por escolas secundárias e uni-
versitárias, muitas vezes foto-
copiados por docentes depois 
tiram partido financeiro ao 
exigir que os alunos paguem 
por essas mesmas cópias.

O coordenador do Clube 
de Leitura de Quelimane, Lino 
Mukurruza, disse, durante 
uma exposição-venda realiza-
da no Colégio Goivo Turmalina, 
que o desrespeito pelos direitos 
do autor impõe a necessidade 
de se legislar e fazer cumprir, 
com urgência as normas, para 
garantir a protecção da pro-
priedade intelectual dos escri-
tores e demais artistas no país. 

Para ele, as artes não po-

SEMANA DO LIVRO EM QUELIMANE

Autores criticam
uso ilegal de suas obras

LITERATURA

“DENTRO do Estômago do 
Mundo | Dentro do vazio para 
ser mais exacto” é o título do 
segundo livro de teatro do dra-
maturgo moçambicano Ve-
nâncio Calisto, a ser publicado 
amanhã, na Casa Mocambo, 
em Lisboa, capital portuguesa.

Trata-se de uma peça de 
teatro em livro que, no palco 
será igualmente apresentada 
sob sua direcção, no mesmo 
espaço, até 30 deste mês, con-
tando com um elenco compos-
to por Rita Couto, que também 
estará na produção e sonoplas-
tia, e Joãozinho da Costa, Nair 
Noronha e Marina Campanatti.

A fome é o centro das aten-
ções do número de Venâncio 
Calisto, um dramaturgo que, 
para o efeito, se experimenta 
através de várias modalidades 
do texto oral, uma das princi-
pais características da tradição 
africana, como a poesia, adi-
vinha, provérbio, monólogo, 
fala oral, interpelação, fábula, 
sonho, dança e canção, con-
forme observou no prefácio a 

professora Ana Mafalda Leite.
Deste modo, continuou 

Ana Mafalda Leite, tenta trans-
mutar a fome nas suas várias 
facetas, dentre elas a física, do 
sonho e do ser. 

É a posicionar-se desta 
maneira que Venâncio Calisto 
questiona esta forma de “vio-
lência que preenche o quo-
tidiano de muitas crianças e 
adultos moçambicanos, e se 
alarga também para além des-
tas fronteiras, como sinal das 
desigualdades fracturantes 
do mundo, encenando aque-
les que não têm acesso nem 
à voz, nem à educação, nem 
ao alimento do estômago e da 
alma”, explicou.

O livro, chancelado pela 
editora portuguesa Húmus, 
está organizado em onze tre-
chos, nomeadamente “O Peixe 
Morre pela Boca”, “Homem 
Lobo de Outro Homem. Ou 
Eles comem Tudo”, “Sonhar 
com Comida é Sinal de Sacri-
légio”, “Os Adultos comem 
para Morrer”, “As Crianças 

comem para crescer”, “Can-
ção da Fome ou Dança da Far-
tura”, “Reis e Escravos. Quem 
são eles?”, “Os Putos da minha 
zona ou a história triste que não 
é do João Gala-Gala”, “For-
miga, Eu?”, “Quando se Tem 
Fome Imagina-se Muito. 

Muito muito à noite” e 
“Cena Final ou O eterno ciclo 
da fome”. 

“Dentro do Estômago do 
Mundo” vem acompanhado de 
um ciclo de criações intitulado 
“Dentro do Estômago do Mun-
do | Matabichar - para uma 
poética da fome?”, que privile-
giam experiências multidisci-
plinares de teatro, performan-
ce e gastronomia, em busca de 
narrativas cénicas e linguagens 
de sobrevivência e resistência 
em resposta à fome, o caos e a 
náusea, dos dias que correm.

Este espetáculo simboliza o 
nascimento do projecto Teatro 
da Experimentação dos Senti-
dos (TES), um movimento es-
tético e de intervenção social 
que se desafia a ir ao encontro 

Venâncio Calisto “Dentro
do Estômago do Mundo”

Elenco do espetáculo “Dentro do Estômago do Mundo | Matabichar para uma poética da fome?”
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A PLATAFORMA de “strea-
ming” de vídeo Netflix per-
deu cerca de 200 mil assinan-
tes nos primeiros três meses 
deste ano, sendo esta a pri-
meira vez que o número de 
usuários diminui nos últimos 
dez anos.

A empresa foi afectada 
por aumentos de preços em 
alguns mercados e por sua 
retirada da Rússia em respos-
ta ao conflito com a Ucrânia, 
o que a prejudicou em 54 mil
milhões de dólares. 

A firma também alertou 
aos accionistas sobre a pro-
babilidade de outros dois mi-
lhões de usuários abandona-
rem o serviço até Julho. E após 

Netflix com maior queda das últimas duas décadas

a notícia, as suas acções caí-
ram 25 por cento, resultando 
numa perda de 30 biliões de 

dólares (cerca de 1,9 triliões 
de meticais).

“Nossa penetração rela-

tivamente alta de lares — in-
cluindo um grande número 
deles partilhando contas — 

combinada com a concor-
rência estão criando ventos 
contrários para o crescimento 
de nossos lucros”, explicou a 
empresa, estimando que mais 
de 100 milhões de lares que-
bram as suas regras ao parti-
lhar senhas. 

Entretanto, reconheceu 
que esta acção também in-
fluenciou no seu crescimento.

Medidas para evitar essa 
prática foram testadas nalgu-
mas regiões da América Lati-
na e  podem ser estendidas a 
outros países, cobrando mais 
aos que não cumprirem com 
as regras.

A última vez que a Netflix 
teve saldo negativo de assi-

nantes num trimestre foi em 
Outubro de 2011.

Apesar disso, a empre-
sa continua líder mundial 
em serviços de “streaming”, 
possuindo mais de 220 mi-
lhões de assinantes, embora 
enfrente intensa concorrên-
cia de serviços como Ama-
zon, Apple ou Disney, que 
muito investiram nos seus 
serviços “on-line”.

A empresa aumentou os 
preços de todos os seus pla-
nos nos Estados Unidos com 
um plano básico aumentan-
do de nove para 10 dólares 
(638,30 meticais) por mês e 
um padrão de 14 para 15,50 
dólares (989.37 meticais).

dem e nem devem ser vistas 
de forma minimalista porque 
tudo quanto se escreve estimu-
la a construção da consciência 
patriótica, fortalece a cultura 
e contribui para o desenvolvi-
mento intelectual e cultural do 
país.  

Por seu turno, Carlos Mi-
guel, participante, considerou 
que a leitura está hoje em crise. 
Lamentou o facto de crianças, 

jovens, e muito menos os adul-
tos, investirem algum tempo 
para ler um livro. E disse que a 
leitura há muito deixou de fa-
zer parte do “cardápio” caseiro 
e a aquisição de uma obra, por 
mais barato que seja, já não 
integra o “rancho” da família, 
mesmo que seja uma vez ao 
ano.

Entende que as pessoas 
estão a perder o hábito e gosto 

pelos livros, o que equivale a 
dizer que estão a deixar escapar 
oportunidades para aprimo-
rarem os seus conhecimentos 
sócio-culturais e de construção 
de identidade próprias e colec-
tivas porque, acredita, a leitura 
é uma das formas de construir o 
conhecimento.

Na ocasião, disse também 
que um livro deve ser lido pá-
gina-a-página, acompanhado 

por uma reflexão e ligação en-
tre o que se lê com a realidade 
circundante. 

Já Carlos Francisco, profes-
sor de língua portuguesa, disse 
não compreender porque é que 
actualmente as pessoas têm 
pouco interesse pela leitura 
quando há uma diversidade de 
literatura e plataformas. 

Recorda que no seu tempo 
de aluno, havia poucos livros e 

jornais e quando chegavam a 
escola todos disputavam para 
“devorá-los”. 

“Actualmente, os jovens 
têm acesso à internet nos 
seus telemóveis, mas pouco 
se preocupam em buscar co-
nhecimentos úteis para a sua 
formação moral, intelectual, 
espiritual e académico senão 
baixar filmes e outros mate-
riais que apenas destroem a 
sua personalidade”, lamentou. 

Entretanto, a Semana do 
Livro compreende o desenvol-
vimento de actividades para 
atrair crianças e jovens com o 
objectivo de massificar a lei-
tura. Um dos pontos mais altos 
deste evento será a criação, nas 
escolas de Quelimane, de clu-
bes de leitura. 

A feira de livros e de arte 
encerra amanhã e está enqua-
drada na celebração do 23 de 
Abril, Dia Mundial do Livro.

O coordenador da inicia-
tiva, Lino Mukurruza, apela a 
todos os cidadãos a apostarem 
mais na leitura e aderirem às 
sessões do clube, quer nas di-
versas bibliotecas da cidade 
quer nos lugares que vamos 
anunciando, com o fim úni-
co de melhorar a qualidade de 
leitura.

Esta exposição é uma ini-
ciativa do Conselho Municipal 
de Quelimane com outros par-
ceiros que dão o suporte a estas 
actividades.

de experiências teatrais capa-
zes de transcender os limites 
eruditos e elitistas do teatro 
convencional.

Para além da TES, a inicia-
tiva é produzida e implemen-
tada pela Casa Mocambo, um 
restaurante de comida africana 
do bairro da Graça, em Lisboa. 

“Foi lá onde escrevi e fizemos 
a leitura encenada do ‘Alguidar 
que chora ou a história das pe-
dras que falam’, em 2020, e fiz 
também, no mesmo ano, a ho-
menagem ao Eduardo White”, 
esclareceu Venâncio Calisto.

O projecto, que conta com 
o apoio editorial da Associa-

ção Ouvir e Contar (Literaturas 
Afrikanas), conta ainda com 
Titos Pelembe, na ilustração e 
grafismo, Ricardo Soares, no 
vídeo, Nylon Princeso, na fo-
tografia, Ricardo Reis, nos fi-
gurinos e adereços, DJ Huba, 
na voz, e Deise Faria Nunes, no 
teaser.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOÃO MANUEL DE CARVALHO 
FUMANE

(Mané)

5.º ano de eterna saudade

Esposa Ana Maria Fumane, filhos Mimi, Kelvin, Ellaine e Kemy, neto 
Nylem, irmãos e demais familiares recordam com muita saudade a 
passagem do 5.º ano de eterna saudade do seu esposo, pai e irmão 
JOÃO MANUEL DE CARVALHO FUMANE (Mané). Mais comunicam que em sua memória 
irão proceder à deposição de flores, no Cemitério de Michafutene, pelas 9.00 horas de 
amanhã, sábado, dia 23/4/2022. Paz à sua alma.

3535

ISAÍAS CHUMA

(Missa do 1.º ano de eterna saudade)

Sua esposa Inora Cuna, filhos Carla, Celestino, Estêvão, Aza-
rias, Flávio, Narciso, Vasco, Isabel e Rosa, netos, noras, gen-
ros, irmãos, primos e sobrinhos informam que por ocasião da 
passagem do 1.º ano do desaparecimento do seu querido ISAÍAS CHUMA, haverá 
deposição de flores no sábado, dia 23/4/2022, pelas 8.30 horas, no Cemitério de 
Michafutene.

3489

JOÃO MANUEL DE CARVALHO 
FUMANE

(Mané)
5.º ano de eterna saudade

As famílias Fumane e Carvalho recordam com muita saudade 
a passagem do 5.º ano de eterna saudade de JOÃO M. C. FU-
MANE (Mané). Mais comunicam que em sua memória irão depositar flores, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 9.00 horas de amanhã, sábado, dia 23/4/2022. 
Que a sua alma descanse eternamente em paz.

3535

EULÁLIA JULIÃO TEMBA
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e 
todos trabalhadores comunicam com profunda dor e conster-
nação o falecimento da Srª EULÁLIA JULIÃO TEMBA, mãe da 
Sr.ª Heloisa Juvane, trabalhadora deste Banco, ocorrido no 
dia 14/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 22/4/2022, no Cemitério da Texlom, na Matola, pelas 13.30 horas, antecedido 
de velório, às 11.30 horas, na Igreja Metodista da Malanga. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3496

EULÁLIA JULIÃO THEMBA

FALECEU

Amélia Garrine, Samuel Jane Saiete e filhos comunicam com 
pesar o falecimento da sua madrinha EULÁLIA JULIÃO THEM-
BA, cujo funeral se realiza hoje, dia 22/4/2022, no Cemitério da Texlom, antecedi-
do de velório na Igreja Metodista Unida, sita na Av. 24 de Julho. Que a sua alma 
repouse na paz do Senhor.

3845

EULÁLIA JULIÃO THEMBA
FALECEU

Seu esposo Aguinaldo Juvane, filhos Idálio, Dirce, Márcia, 
Heloisa e respectivos cônjuges, Mónica, Horácio, Israel e Fi-
délio, netos Aline, Luwena, Anaya, Ahira, Maisha, Nehemiah, 
Sarah e Nogah comunicam o falecimento da sua esposa, mãe 
e avó EULÁLIA JULIÃO THEMBA, ocorrido no dia 14/4/2022, 
em Johannesburgo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 
22/4/2022, pelas 13.30 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório, na 
Igreja Metodista Unida, Paróquia da Malanga, pelas 11.30 horas. Paz à sua alma.

3830

ANGELINA AGRIPINO 

INDIMALELA MAVOTA
(10 anos de eterna saudade)

   ROFINA ENOQUE 

AGOSTINHO MAVOTA
(18 meses de eterna saudade)

As famílias Mavota e Indimalela recordam com enorme saudade a passagem do 10º ano e 18º mês do desapareci-
mento físico dos seus entes queridos ANGELINA AGRIPINO INDIMALELA MAVOTA e ROFINA ENOQUE AGOSTI-
NHO MAVOTA e comunicam que hoje, sexta-feira, dia 22/4/2022, haverá missa em suas memórias na Igreja Santo 
António da Polana, pelas 18.00 horas e no sábado, pelas 9.00 horas, haverá deposição de flores nas suas campas, 
no Cemitério de Lhanguene. Paz às suas almas.            3537

JOSÉ SIMANGO
(1 ano de eterna saudade) e

 EMÍLIA DA GRAÇA SIMANGO
(28 anos de eterna saudade)

Sua mãe Maria Elisa Simango, irmãos Hiberta, Telmo, Raúl e toda a família co-
municam que no dia 22/4/2022, celebram em memória dos seus entes queridos 
JOSÉ SIMANGO e EMÍLIA DA GRAÇA SIMANGO, na Igreja Santo António da 
Polana, pelas 18.00 horas e deposição de flores nas suas últimas moradas, no 
Cemitério de Lhanguene, no dia 23/4/2022, pelas 9.00 horas. Descansem em paz.

3819

PÁSCOA ALFREDO MARQUES
FALECEU

Seus filhos Osvaldo Mutube, Suzana Impissa e Alberto Júnior Mutu-
be, irmãos Rodrigues, Eugénia, Laura, Ivone, Felizardo, Lourenço, 
Quista, Angélica, Albertina, Serafina, Nita, Armindo, Ana, Gracinda 
e José, netos, sobrinhos, genros, noras e demais familiares comu-
nicam com profunda mágoa e consternação o falecimento súbito 
da sua querida mãe, irmã, avó, tia e sogra PÁSCOA ALFREDO MARQUES, ocorrido 
no dia 21/4/2022, na cidade de Nampula, cujo funeral se realiza amanhã, dia 23/4/2022, 
antecedido pela despedida do corpo presente na residência da malograda, no Bairro 
de Napipine, Cidade de Nampula, pelas 11.00 horas. Paz à sua alma.

MAGDA KINGWELL DE 

ALCÂNTARA SANTOS

FALECEU

Seus filhos Pedro Miguel e Ana Rita, irmãos 
Luísa e José Luís, cunhados, sobrinhos, 
genro e netas comunicam com profunda 
dor e pesar o falecimento da sua mãe, irmã, 
cunhada, tia, sogra e avó MAGDA KINGWELL 
DE ALCÂNTARA SANTOS, ocorrido no dia 
18/4/2022, no Porto, Portugal. Descanse em 
paz.

3737

MARIA DAS DORES 

CASTIANO ZUMBIRE

FALECEU

O Conselho de Administração da em-
presa Aeroportos de Moçambique comunica com profun-
da dor e consternação o desaparecimento físico da Sr.ª 
MARIA DAS DORES CASTIANO ZUMBIRE, irmã do Sr. 
Emanuel José Chaves, ex-PCA desta empresa, ocorrido 
no dia 19/4/2022, no Hospital Privado, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/4/2022, no Cemitério de 
Chissui, Chimoio, pelas 14.00 horas, antecedido de missa, 
na Paróquia São Mateus, no Bairro 4, pelas 13.00 horas. À 
família enlutada apresentam as mais sentidas condolên-
cias. Paz à sua alma.

3536

MAGDA KINGWELL DE 

ALCÂNTARA SANTOS

FALECEU

Suas amigas Cândida Sousa, Ana 
Mondjana, Zélia Menete, Amélia Sidumo, Nícia 
Givá, Fernanda Gomes,  Conceição Dias e Ana 
Besteiro lamentam com profunda dor e conster-
nação o falecimento da Dr.ª MAGDA KINGWELL 
DE ALCÂNTARA SANTOS, irmã da amiga Luísa 
Alcântara Santos, ocorrido em Portugal, no dia 
18/4/2022. À Luísa e família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3742

EULÁLIA JULIÃO TEMBA

FALECEU
A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP, 
Conselho de Administração, Comité Sindical 
e trabalhadores em geral comunicam com 
profunda dor e consternação a triste notícia 
do falecimento da Sr.ª EULÁLIA JULIÃO TEMBA, sogra da Srª 
Mónica Juvane, colaboradora desta empresa, ocorrido no dia 
14/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, sexta-
-feira, dia 22/4/2022, pelas 13.00 horas, no Cemitério da Texlom,
antecedido de velório, na Igreja Metodista Unida - Av. 24 de Julho,
pelas 11.30 horas. À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
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VENDE-SE

VENDE-SE

ARRENDA-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

MORADIA luxuosa, nova, de 2 pi-
sos, com 5 suites completas, cozinha 
equipada, dependência completa e 
jardim, no Bairro Triunfo - DINEP, Ma-
puto, vende-se por 22 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5110008, 82-4715800 ou 
87-2700000.

3165

GEMINADA tipo 3, com suite e casa de 
banho geral, no Triunfo novo, vende-
se por 13 000 000,00MT; moradia 
num condomínio, tipo 4, com suite, 
nova e por estrear, boa localização. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370.

3361

PROPRIEDADE tipo 3, numa área de 
40x32m2, com obras e 2wc, no Bairro 
de Tsalala, na Matola, vende-se por 1 
200 000,00MT, negociáveis e sem in-
termediários. Contacto: 84/82-8814470.

3681

TERRENO murado em Ricatla, junto 
à estrada, com garagem de viaturas, 
numa área de 0,1 hectare, furo de 
água e dependência, vende-se por 12 
000 000,00MT. Contacto: 84-6080241.

3813

CASA tipo 1, 75x50m e capoeira com 
capacidade para 3 000 frangos e furo 
de água, vende-se por 8 000 000,00MT. 
Contacto: 84-6080241.

3813

PROPRIEDADE em Changalane, 
em frente ao Quartel Porto Henrique, 
com área de 400 Hectares, furo de 
água e vedada, vende-se por 14 000 
000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-6080241.

3813

ESCRITÓRIO ou residência, num Rés-
-do-Chão, no Alto Maé, Rua Engenheiro 
Vasconcelos Sá, 43, com 8 salas,
3wc, garagem e quintal, arrenda-se.
Contacto: 84-6251032, 82-3884095 ou
84-5015912, Maria Regina.

3694

QUINTA em Laulane com 1 hectare, casa 
tipo 3, e com armazém para capoeira 
com capacidade para 14 000 frangos, 
vende-se. Contacto: 84-6080241.

3813

FLATS: tipo 2, num 2.º andar, luxuosa, 
na baixa, vende-se por 3 000 000,00MT; 
tipo 3, num 15.º andar, luxuosa, com 2 
elevadores, 3wc e parqueamento no 
Bairro Central por 6 800 000,00MT; 
tipo 1, num 1.º andar, luxuosa com 
parqueamento no Bairro Central por 3 
200 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-2194513, Sr. Missasse.3832

RUÍNA com 1 247,12m², na Avenida do 
Trabalho, Romos, vende-se por 20 000 
000,00MT; flats: tipo 4, luxuosa, num 6.º 
andar, com 2 elevadores novos, 3wc, ga-
ragem fechada, no Bairro da Polana por 
9 000 000,00MT; tipo 2+1, num 3.º andar, 
luxuosa, com parqueamento, no Ponto 
Final por 4 500 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-2194513, Sr. Missasse..

3832

TERRENO em Mulotana, murado, com 
uma área de 100x50m, acabada e gar-
agem, vende-se por 10 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-6480241.

3813

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº 01/TAPT/0.79/2022
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação e invalidade dos objectos de concursos abaixo:

Nº de 
ordem

Nome do concorrente Objecto de concurso
Modalidade de 

contratação
Valor de adjudicação 

01 Sweet Home Fornecimento do material de cama Banho e mesa Pequena dimensão 400.420,80MT

02
Papelaria Clássica, E.I Fornecimento do material de consumo para informática Por cotações 702.055,00MT

03 Vip Supermercado Fornecimento de Géneros alimentícios Ajuste Directo 316.080,00MT

04 GRUPO I.A.M, LDA Fornecimento de combustíveis e lubrificantes Pequena dimensão 763.877,40MT

05 Papelaria Clássica, E.I Fornecimento do material de consumo para escritório Pequena dimensão 896.150,00MT

06 Sweet Home Fornecimento de mobiliário Pequena dimensão 730.606,50MT

07
A.L.M Construções, Lda

Manutenção e reparação de bens móveis e imóvel incluído 
a cerca eléctrica e portões das residências 

Pequena dimensão 2.600.000,00MT

08 CL CLEAN UP, LDA Prestação de serviço de limpeza e higiene Pequena dimensão 298.350,00MT

09
The New Millano Group, 
Lda

Renovação de uma licença firewall, para uso no sistema 
informático 

Ajuste Directo 292.500,00MT

10 Tete Ferry Sun , S.A Fornecimento de um almoço de cortesia Ajuste Directo 57.750,00MT

11
Cotur Serviços agenciamento de viagens e serviços de rent-a-car Pequena dimensão 1.000.000,00MT

12
Sweet Home

Fornecimento e montagem de um armário na residência 
T4-1.

Ajuste Directo 69.030,00MT

13
Prestação de serviços de segurança nas residências T3-1, T3-2 e T3-3.

Concurso invalidado, nos 
termos do artigo 3 e nº 

1 do artigo 63, ambos do 
Decreto nº 5/2016, 8 de 

Março

14
Brithol Michcoma 
Moçambique, Lda

Serviços de impressão e encadernação de projectos 
executivos das residências T4-1 e 3T3.

Ajuste Directo 25.180,00Mts

15
Byte & Pieces, Lda

Renovação das licenças anuais Veeam Beckup & 
Replication Standard 1 year of.

Ajuste Directo 188.351,22Mts

Tete,    Abril de 2022
Autoridade Competente

Assinatura ilegível 

Eulália Anabela Churana
(Juíza de Direito A)

178

Mudança de escritorio
A Oxfam vem através desta comunicar aos 
seus parceiros, fornecedores, sociedade civil 
em geral e demais entidades que os seus 
escritórios deixam de funcionar no actual 
endereço: Bairro Sommershield I, rua General 
Oswaldo Tanzama, n°16/B, 2° e 3° Andar 
para o seguinte: Bairro sommershield II, 
rua das rosas, n° 91, com efeitos a partir do 
próximo dia 25 de Abril do corrente mês.

3517

REPUBLICA DE MOCAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA

PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

=ANÚNCIO=
O SENHOR DOUTOR JÓ DIRCEU 

ZUARICA, Juíz de Direito desta 

secção Comercial do Tribunal 

Judicial da Província de Sofa-

la.---------------------------

Faz saber que neste Tribunal e 

Cartório  da Secção Comercial 

correm seus termos uns AUTOS 

DE ACÇÃO ESPECIAL (INSOL-

VÊNCIA) registada sob o número 

treze barra Secção Comercial bar-

ra dois mil e Dezanove, em que é 

Autora, FÁBEROL-FABRICA DE 

OLEOS DA BEIRA. -------

Nos quais por este meio são CI-

TADOS OS CREDORES DESCO-

NHECIDOS e demais entidades 

indicadas no artigo 864° 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 Vinte dias do mês de 

Abril do Ano de Dois Mil e Vinte 

e Dois.

O Juíz de Direito

 DR. JO DIRCEU ZUARICA

A Escrivã De Direito

 Rira Da Conceição Guerra Jasse 

3533

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA DA CIDADE

2º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR
ÓBITO DE DINIS
CASTIGO FUMO

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
dezanove de Abril de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas oitenta verso, do liv-
ro de notas para escrituras 
diversas número trezentos 
e cinquenta e sete, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante ALCIN-
DA RAIMUNDO BANGUINE 
MAZIVE, Conservadora e 
Notária Superior, em exer-
cício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de DINIS CASTI-
GO FUMO, de trinta e quatro 
anos de idade, no estado de 
solteiro, com última residên-
cia no Bairro Vila, filho de 
Castigo Fumo e de Violeta 
Mussane.
Que ainda pela mesma es-
critura pública foi declarada 
como sua única e universal 
herdeira de todos seus bens, 
sua mãe Violeta António 
Mussane, em virtude de não 
ter tido descendentes e o seu 
pai ter já falecido, natural de 
Maputo, onde reside.
Que não há quem com ela 
concorra à sua sucessão, que 
da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias.

Maputo, aos 21 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)

3820

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

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N

N TAÇA EUROPEIAS N TAÇA EUROPEIAS NN LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS N LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS N

Primeiro semi-finalista 
conhecido esta noite

E
SPÉRANCE de Tunis 
da Tunísia e ES Sétif da 
Argélia defrontam-se 
hoje a partir das 23.00 
horas, naquele que é o 

primeiro desafio da ronda da 
segunda “mão” dos quartos-
-de-final da Liga dos Cam-
peões Africanos de futebol.

No embate da primeira 

“mão” realizado fim-de-se-
mana passado na Argélia, ES 
Sétif e Espérance Tunis em-
pataram a zero. 

Agora a jogar em casa, o 

gigante tunisino tem boas 
hipóteses de transitar para as 
meias-finais.

A ronda fica completa no 
fim-de-semana com a rea-

lização de um jogo amanhã e 
dois no domingo, sendo que 
um será de madrugada em 
Maputo. 

No país vizinho, África do 
Sul, o Mamelodi Sundowns 
recebe amanhã às 18.00 ho-
ras o Petro de Luanda e pro-
cura anular a desvantagem, 
de 2-1, averbada em Luanda. 
Aos sul-africanos basta uma 
vitória, por 1-0, para carim-
bar a qualificação. De realçar 
que na Liga dos Campeões de 
África ainda não se aboliu a 
vantagem de golo ao contrá-
rio do que acontece na Euro-
pa.

No início da madrugada 
de domingo, às 00.00 horas, 
o Raja Casablanca do Mar-
rocos recebe o Al Ahly do
Egipto, onde alinha o inter-
nacional moçambicano, Luís
Miquissone. Os “faraós” tra-
zem do Cairo uma vantagem
de 2-1.

Amanhã, o Wydad AC de 
Marrocos, que foi vencer à 
casa do CR Belouizdad da Ar-
gélia, por 1-0, apresenta-se 
em casa gozando de algum 
conforto, visto que até pode 
empatar para seguir para às 
“meias”.

Espérance e ES Sétif decidem hoje o primeiro semifinalista

O ARSENAL venceu, quarta-
-feira, no terreno do Chelsea,
por 4-2, em jogo em atraso da
25.ª jornada da “Premier Lea-
gue”.

A primeira parte do jogo foi 
extremamente emocionante 
com quatro golos. Nketiah (13) 
e E. Smith-Rowe (27) marca-
ram para os “gunners” e Wer-
ner (17) e Azpilicueta (32) para 
os “blues”. Na etapa comple-
mentar, o Arsenal garantiu a 
vitória com golos de Nketiah 
(57) e Saka (92).

Após esta vitória, a equipa
de Mikel Arteta ocupa a quin-
ta posição, com 57 pontos. O 
Chelsea está em terceiro com 
62 pontos. 

O Manchester City, por sua 
vez, venceu o Brighton, por 
3-0, em jogo 30.ª jornada. O 
Brighton ainda resistiu durante 
a primeira parte ao ataque da 
equipa de Pep Guardiola, mas, 
na segunda parte, Mahrez, aos 
53 minutos, inaugurou o mar-
cador, Foden, aos 65 minutos, 
assinou o segundo e descan-
sou os adeptos. Perto do fim, 
aos 82 minutos, Bernardo Silva 
aproveitou o passe de Kevin de 
Bruyne e com um excelente re-
mate de primeira fez o terceiro 
da noite.

O City comanda a “Premier 
League”, com 77 pontos. O 
Brighton está no décimo posto, 

Arsenal superior no “derby” de Londres

Em jogo espectacular e emotivo, o Arsenal surpreendeu o Chelsea em pleno Stamford Bridge

NBA

FÓRMULA 1

Celtics aumentam vantagem 

OS Boston Celtics ven-
ceram os Brooklyn Nets, por 
114-107, e aumentaram a
vantagem (2-0) na primei-
ra ronda dos “play-offs” da
NBA. Jaylen Brown (22 pon-

tos) foi o melhor marcador 
dos Celtics, Kevin Durant 
(27) esteve em destaque pe-
los Nets.

Depois de dois jogos em 
Boston, a eliminatória segue 

com 40 pontos.
 Noutra partida da 30.ª jor-

nada, o Newcastle venceu o 
Crystal Palace, por 1-0, golo de 
Almiron (32). Este resultado é 
importante para consolidar a 
manutenção na “Premier Lea-
gue”.

 Com a vitória, os “mag-
pies” ocupam o 11.º posto, com 
40 pontos. O Palace está no 14.º 
posto, com 37 pontos.

O Everton, por sua vez, re-
cebeu e empatou frente ao Lei-

cester (1-1) em jogo em atraso 
da 18.ª jornada.

 Os “toffees” estiveram a 
perder até aos 92 minutos, após 
o golo de Barnes, logos aos cin-
co minutos, mas Richarlison
empatou para a equipa da casa.

PSG PODE SER 

CAMPEÃO AMANHÃ

O Paris Saint-Germain der-
rotou, quarta-feira, o Angers, 
fora, por 3-0 e ficou muito per-
to de sagrar-se campeão, o que 
poderá verificar-se na próxima 

jornada, caso pontue frente ao 
Lens, em jogo agendado para 
amanhã.

Mbappé colmatou as au-
sências de Messi (lesionado) e 
Neymar (castigado) e inaugu-
rou o marcador aos 22 minutos. 
Sergio Ramos, que foi titular 
pela quarta vez esta época, as-
sinou o segundo golo (45’+2) e 
Marquinhos (77’) estabeleceu o 
resultado final.

O Marselha, segundo clas-
sificado, recebeu e venceu o 

Nantes, por 3-2, adiando a festa 
do PSG por mais uma ronda e 
o Estrasburgo bateu o Rennes,
por 2-1.

REAL SOMA E SEGUE

Em partida da 33.ª jornada 
da La Liga, o Real Madrid, na 
tradicionalmente complicada 
deslocação a Osasuna, venceu, 
por 3-1, com a particularidade 
de o capitão e goleador meren-
gue Karim Benzema ter des-
perdiçado duas grandes pena-
lidades, aos 52’ e 59’.

No entanto, a restante 
companhia comandada por 
Carlo Ancelotti estava de mira 
afinada, pelo que a falha do 
francês da marca dos onze me-
tros acabou por não complicar a 
missão dos “blancos”.

David Alaba abriu o mar-
cador aos 12’, os anfitriões em-
pataram de seguida por Ante 
Budimir (13’) e, em cima do in-
tervalo, aos 45’, Marco Asensio 
apontou o 2-1 a favor do con-
junto da capital espanhola.

Na segunda parte, bem 
perto do apito final, aos 90’+6, 
Lucas Vásquez estabeleceu o 
resultado final.

O Real Madrid chegou aos 
78 pontos na liderança, tendo 
obtido o quarto triunfo con-
secutivo depois da humilhan-
te goleada sofrida no Santiago 
Bernabéu, por 4-0, diante do 
eterno rival, Barcelona.

A JUVENTUS vai defrontar o 
Inter de Milão na final da Taça 
de Itália depois de ter elimi-
nado a Fiorentina, por 2-0, 
na segunda “mão” das meias-
-finais.

Os golos da formação
bianconeri foram marcados
por Bernardeschi aos 32 mi-
nutos e Danilo, aos 90’+4. Na
primeira “mão” tinha ganho,
no Artemio Franchi, por 1-0.

A boa campanha da Juve
na Taça, esbarra com a má
prestação no campeonato.
Nos confrontos com o Inter, o
conjunto de Turim ainda não

conseguiu superiorizar-se ao 
campeão italiano em título: 
além de ter perdido a Superta-
ça para a formação de Simone 
Inzaghi, foi também derrota-
da, recentemente, à 31.ª jor-
nada da Série “A”, em casa, 
por 1-0 e, na primeira volta, à 
9.ª jornada, empatou (1-1) no 
Estádio Giuseppe Meazza.

LEIPZIG AVANÇA
O RB Leipzig sofreu, mas 

conseguiu derrotar o Union 
Berlin (2-1) e garantiu a pre-
sença na final da Taça da Ale-
manha.

O Union Berlin chegou a 

estar na frente, após o golo 
de Becker, aos 25 minutos. A 
reacção do adversário surgiu 
apenas na segunda parte. An-
dré Silva, de penalte, aos 61 
minutos, empatou a partida e 
Forsberg, aos 90+2 minutos, 
garantiu a reviravolta.

O  Leipzig vai agora de-
frontar o Friburgo na final da 
competição. Esta será a ter-
ceira vez que o clube do inter-
nacional português irá marcar 
presença nesta fase da Taça da 
Alemanha. O jogo está agen-
dado para 21 de Maio no Está-
dio Olímpico de Berlim.

Juve marca duelo 
com Inter na final

Danilo marcou o segundo golo da Juve sobre a Fiorentina

Celtics passaram com distinção diante dos Nets com Brown em destaque

agora para Nova Iorque para 
mais dois encontros mar-
cados para amanhã e 25 de 
Abril.

Já os Philadelphia 76ers 
venceram o primeiro jogo 
fora batendo os Toronto Rap-
tors, por 104-101, colocaram 
a eliminatória em 3-0 e es-
tão a apenas uma vitória das 
meias-finais da Conferên-
cia Este. Joel Embiid, com 
33 pontos e 13 ressaltos foi o 
jogador em destaque nos Si-
xers.

Os Chicago Bulls, por sua 
vez, conquistaram o primei-
ro triunfo nos “play-offs” ao 
baterem os Milwaukee Bucks, 
por 114-110. DeMar DeRozen 
(41 pontos) foi o melhor mar-
cador da equipa de Illinois 
que tem agora dois jogos em 
casa para virar a eliminatória 
(1-1).

Resultados: Brooklyn Nets 
– Boston Celtics, 107-114;
Philadelphia 76ers – Toron-
to Raptors, 104-101 e Chica-
go Bulls – Milwaukee Bucks,
114-110.

O GRANDE Prémio da Emilia-
-Romagna, a ocorrer em Itália,
tem uma particularidade quase
inédita: a quarta prova do ac-
tual Mundial de Fórmula 1 será
a segunda mais pontuada ao
longo de 72 anos de história da
categoria rainha automobílis-
tica.

O auge de pontuação, na 
corrida que terá uma distân-
cia de 100 quilómetros, de um 
piloto da grelha, caso corte a 
meta em primeiro (25 pontos), 
faça a volta mais rápida (1 pon-
to) e vença a “sprint race” (oito 
pontos), será 34 pontos.

A pontuação é aumentada 
pelo facto da “sprint race”, a 
primeira a ocorrer nesta época, 
valer mais pontos em compa-
ração com a realizada na tem-
porada transacta. No ano de es-
treia, apenas os três primeiros 
classificados da corrida rápida 
recebiam pontos (3, 2 e 1 res-

GP da Itália será a segunda
mais pontuada de sempre

pectivamente). Agora, os oito 
primeiros posicionados são 
pontuados, enquanto o líder 
receberá os oito pontos.

A “sprint race”, cuja or-
dem será delineada pela sessão 
de qualificação amanhã, será 
realizada na véspera do GP de 
Emilia-Romagna e definirá a 
ordem de posicionamento na 

grelha, no domingo, do circui-
to transalpino. 

Até à data, a corrida com 
mais pontuação na história da 
Fórmula 1 fora o Grande Pré-
mio de Abu Dhabi de 2014, 
prova em que Lewis Hamilton, 
ao ficar em primeiro lugar, ar-
recadou 50 pontos (o dobro) e 
sagrou-se  campeão mundial.

A corrida no circuito de Emilia-Romagna terá uma distância de 100 quilómetros

ENTRE 2015 e 2020, vários futebolis-
tas não foram sancionados pela UKAD 
(Agência Anti-doping do Reino Unido), 
a noticia foi avançada ontem pelo “Daily 
Mail” e está a causar enorme polémica. 

Dos 39 casos confirmados 15 foram 
da “Premier League”, mas nenhum 
dos futebolistas foi sancionado, dos 
restantes 24 apenas confirmaram-se 
15 sanções.

Os casos analisados pelos labora-
tórios revelam que os jogadores testa-
dos acusaram anfetaminas, corticoide 
triancinolona, estimulante ritalin, 

potenciador de testosterona HCG, es-
teroide prednisolona e diurético mas-
carante indapamida, mas todos foram 
ilibados por se ter apurado que a in-
gestão foi acidental.

Os casos que mostraram uso de 
drogas para melhorar o desempenho 
incluíram um positivo com anfetami-
na e três com triancinolona, substân-
cia que Bradley Wiggins utilizava para 
tratar a febre do feno antes de vencer a 
Volta à França em 2012.

Em 2020, na “Premier League”, 
um futebolista testou positivo com 

HCG, mas foi ilibado por ter sido de-
tectado um tumor cancerígeno nos 
testículos. Quanto à utilização das 
AUT (Autorização de Utilização Tera-
pêutica) para justificar a administra-
ção de medicação, nem todas foram 
aceites, porque dos 24 casos que não 
pertencem à “Premier League”, 15 re-
sultaram em suspensões de três e qua-
tro anos.

Nos casos concretos, quando o fu-
tebolista pertence à elite mundial, as 
possibilidades de suspensão são mui-
to baixas, a percentagem na “Premier 

League” é de zero por cento, enquanto 
nos outros desportos atinge cerca de 
63%, uma diferença muita estranha que 
acontece no desporto britânico sempre 
rigoroso relativamente ao doping.

As autoridades negaram-se também 
a divulgar outros 49 casos, alegando que 
se trata de drogas sociais, entre as quais 
a cocaína, que se encontram proibidas 
pela Agência Mundial Antidopagem e 
não são abrangidas pela legislação fede-
rativa, alegando a UKAD e a Federação 
Inglesa que não seria aceitável divulgar 
detalhes.

CONTROLO ANTI-DOPING 

Futebolistas escapam
à penalização no Reino Unido
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Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que 

prejudicam o organismo

O PRESIDENTE do Grupo Desportivo de 
Maputo, Paulo Ratilal, exortou aos cerca 
de 2000 sócios filiados à colectividade 
“alvi-negra” a retornarem ao clube, para 
ajudá-lo a reerguer-se, cumprindo com 
os deveres de associado, nomeadamente 
viver os problemas do Desportivo de per-
to e pagar a quotização mensal definida. 

Ratilal falava num programa despor-
tivo televisivo sobre os problemas que 
enfermam a colectividade que dirige nos 
últimos tempos. 

O presidente “alvi-negro” afirmou 

que ainda este ano será feito o levanta-
mento dos sócios activos e não activos, 
devendo “sacrificar” os ausentes por 
longo período. 

“O clube deve viver a sua realidade. 
Não deve mentalizar que tem 2000 sócios 
quando tem apenas 100 activos”, disse. 

Lembrar que, o Desportivo vai reali-
zar a sua Assembleia-Geral ordinária no 
dia 7 de Maio, depois desta ter sido adia-
da, alegadamente, porque os documen-
tos a apresentar para a discussão ainda 
não tinham sido concluídos.

Já é conhecida a selecção de 
Taekwondo que representará a 
província e cidade de Maputo 
no Campeonato Nacional da 
modalidade que terá lugar nos 
dias 7 e 8 de Maio, na província 
de Sofala. A mesma é compos-
ta por 26 atletas que se des-
tacaram na competição, que 
teve lugar no último domingo, 
no Centro Cultural Municipal 
Ntsindya, em Maputo. 

É a partir desta competição 
onde será formada a selecção 
que representará o país nos 
compromissos internacionais 
agendados para este ano, se-
gundo deu a conhecer Cármen 
Zolla Jessen da Silva, presiden-
te da Associação de Taekwon-

do da Cidade de Maputo (AD-
TCM).

“Neste momento traba-
lhamos no sentido de procurar 
patrocínios com vista a garan-
tir a deslocação desta selecção 
a cidade da Beira. Depois de 
dois anos sem poder com-
petir por conta da pandemia 
da Covd-19, os atletas estão 
ávidos em dar o melhor de si 
e dispostos a representar con-
dignamente o país. É verdade 
que muitas portas têm-se fe-
chado, mas não será isso que 
nos fará desistir”, expressou a 
presidente. 

Anotar que, a selecção 
de Maputo partirá para este 
evento na qualidade de cam-

peã em título. 
Paralelamente a isso, a AD-

TCM organizou ainda em Ma-
puto uma acção de formação 
destinada a árbitros que teve 
a duração de dois dias. Por sua 
vez, a nova gestora promete 
massificar a modalidade a ní-
vel da Cidade de Maputo, em 
coordenação com as diversas 
associações distritais, clubes, 
escolas e academias. 

Um dos objectivos traçados 
pelo elenco de Zola é fomentar 
o Taekwondo, primando pela
excelência, através de acções
estratégicas inovadoras res-
ponsáveis, apostando sempre
na inclusão e formação a vários 
níveis.

ATLETAS e treinadores de vá-
rias modalidades enviaram 
uma carta ao Fundo de Pro-
moção Desportiva (FPD) na 
qual exigem o pagamento da 
premiação desportiva referen-
te à conquista de medalhas em 
provas internacionais entre 
2016 e 2021. 

No total são treze milhões 
duzentos e dez mil meticais 
que os desportistas reivindi-
cam o pagamento, sendo que o 
vólei de praia é que tem maior 
fatia - 6.980.000 meticais-  
referente a várias vezes que 
“escalou” o pódio em Cam-
peonatos e Jogos Africanos.

As outras modalidades 
que exigem o pagamento da 
premiação (instrumento le-
gal criado a luz do Decreto 

nr.10/23 10 de Abril e que es-
tabelece a atribuição de va-
lores monetários aos atletas e 
respectivos acompanhantes 
que conquistem medalhas nas 
competições internacionais de 
carácter oficial)  são o básque-
te, boxe, judo, vela e canoa-
gem.

Para procurar saber que 
seguimento o Governo dará 
ao assunto, o Notícias ouviu o 
Secretário de Estado do Des-
porto, Gilberto Mendes, que 
apesar de reconhecer as difi-
culdades financeiras que o país 
atravessa deixou uma luz para 
os desportistas receberem o 
que lhes cabe por direito.

“A crise financeira que o 
país atravessou e que atraves-
sa levou a que premiação des-

O ATLÉTICO de Madrid, com 
Reinildo a jogar apenas na pri-
meira parte, registou na noite de 
quarta-feira um nulo (0-0) na 
recepção ao Granada, em jogo 
da 33.ª jornada da La Liga.

A equipa de Diego Simeo-
ne bem que tentou, mas não 
conseguiu abanar as redes de 
Luis Maximiano. O desacerto 
na sua finalização voltou a ser 
notório. Com a saída do late-
ral esquerdo moçambicano e 
a entrada do avançado uru-
guaio, Luis Suarez, o técnico 
argentino quis dar maior di-

nâmica ao ataque, mas não 
teve resultados práticos. 

De realçar que Simeo-
ne retirou Reinildo de cam-
po porque já tinha visto um 
cartão amarelo e tinha ficado 
perto de ser admoestado com 
o segundo num lance em que
foi de encontro ao jogador do
Granada após ter perdido a
bola.

Os “colchoneros” conta-
bilizam 61 pontos e apesar do 
empate, continuam na luta 
pelo segundo lugar. 

Refira-se que nos últimos 

três jogos, o Atlético somou 
apenas quatro pontos dos 
nove possíveis. Perdeu em 
Maiorca (1-0), ganhou o Es-
panhol (2-1) e empatou ago-
ra com o Granada (0-0). Pelo 
meio tinha sido eliminado 
dos quartos-de-final da Liga 
dos Campeões pelo Man-
chester City. 
BORDÉUS DE MEXER
DESPERDIÇA VITÓRIA

O Bordéus, que voltou a não 
contar com Mexer, não foi 
além de um empate, a dois 
golos, na recepção ao Saint 

Étienne, apesar de ter en-
trado muito bem no jogo, 
adiantando-se no marca-
dor logo aos 16 minutos, por 
intermédio de Sekou Mara, 
e aos 23, Jean Onana assi-
nou o segundo. Os visitan-
tes reagiram bem, reduziram 
aos 33, por Denis Bouanga. 
Na segunda parte, o Bordéus 
teve algumas dificuldades em 
travar o caudal ofensivo do 
Saint Étienne e acabou por 
sofrer o golo do empate, aos 
65, com Arnaud Nordin a fa-
zer balançar as redes. Aos 90 

O DEFESA central moçambicano Zainadine Jú-
nior renovou na última quarta-feira o contrato 
que o liga ao Marítimo, da I Liga de Portugal, até 
o final da época 2023/24.

De acordo com o emblema do Arquipélago da
Madeira, Zainadine Júnior continua, assim, liga-
do ao clube no qual chegou na época 2016/2017, 
por empréstimo do clube chinês Tianjin Teda, 
para onde se transferira do Nacional, igualmente 
da Madeira.

Depois de uma época e meia no Marítimo 
por empréstimo do conjunto asiático, o emble-
ma português obteve os direitos desportivos do 
internacional moçambicano em Janeiro de 2019.

No clube insular, Zainadine tornou-se num 
dos jogadores mais importantes da sua história, 
sendo neste momento o sétimo atleta com mais 

minutos pelos “verde-rubros” em jogos a contar 
para a I Liga. Frente ao Tondela (4-0), Zainadine 
superou os minutos disputados por uma lenda 
viva do Marítimo, o canadiano Alex Bunbury, 
lembrado pelos maritimistas como seu melhor 
marcador do Marítimo.

Agora, Zainadine está no encalce de outra 
glória dos “verde-rubros”, Bruno Fernandes, 
que em jogos da I Liga contabilizou 14 272 minu-
tos. A quatro jogos de terminar o campeonato, 
o que equivale a 360 minutos, Zainadine Júnior
necessita de mais 208 minutos para ultrapassar
Bruno Fernandes e isolar-se no sexto lugar entre
os jogadores que mais tempo batalharam pelo
Marítimo nas arenas da I Liga. Na liderança está
Carlos Jorge, mítico capitão que jogou uns largos
24 123 minutos pelos leões da Madeira.

Desportistas reivindicam premiação
portiva fosse sacrificada, por-
que havia outras prioridades, 
no entanto, não está descarta-
da a possibilidade de os atletas 
que tem direito a receberem os 
seus prémios o fazerem até a 
título retroactivo”, reagiu. 

O responsável máximo 
pela gestão do desporto na-
cional reiterou que a situação 
financeira não afectou apenas 
o desporto.

“Nós sabemos que há uma
lei que atribui premiação aos 
atletas que conquistam me-
dalhas a nível internacional, 
mas houve e continua a ha-
ver constrangimentos de or-
dem financeira que impactam 
no Orçamento do Estado e o 
desporto, bem como outras 
áreas”, argumentou.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Atlético de Reinildo volta a claudicar

Tiago Muxanga ao ataque no combate que culminou com a vitória sobre o zambiano Jack Mulenda

Zainadine renova 
com Marítimo até 2024

“NACIONAL” DE TAEKWONDO

Conhecida selecção 
provincial de Maputo

DESPORTIVO DE MAPUTO

Ratilal pondera
reduzir sócios

SÉRGIO MACUÁCUA

A 
Selecção Nacional de 
boxe está bem relan-
çada para o resgate 
do título regional 
perdido há três anos 

para o Botswana, depois de 
somar três importantes vi-
tórias, na noite de ontem, 
segundo dia do Campeona-
to Africano da Zona IV, que 
decorre no pavilhão do Ma-
xaquene, em Maputo.

Os resultados de ontem 
contrastam com os nega-
tivos registados na véspe-
ra e colocam Moçambique 
na rota do título, depois de 
endossar mais três pugilis-
tas na final, que se juntam 
a Armando Sigaúque e Be-
nilde Macaringue que lo-
graram a mesma proeza no 
dia anterior, para além dos 
apurados automaticamente 
Solomone Júlio, Rady Gra-
mane, Alcinda Panguana e 
Helena Bagão, totalizando 
nove com possibilidade de 
aumentar mais dois hoje.

A noite de ontem foi 
mesmo de redenção, depois 
do fracasso na estreia, com 
três vitórias e uma derrota.

Lázaro Comé, da divisão 
dos 60/63kg,  foi o primei-
ro moçambicano a entrar 
em acção e fê-lo em gran-
de estilo, com uma vitória 
sobre Mohlerepe Mashea, 
do Lesotho, por apertados 
3-2. Combate equilibrado,
no qual os dois contendores
tudo fizeram para ganhar,
com o moçambicano a so-
bressair nos momentos ca-
pitais da rixa.

Numa luta que colo-
cou o público que estava 
no pavilhão do Maxaquene 
em êxtase, o moçambica-
no Tiago Muxanga derrotou 
o zambiano Jack Mulenda,
na divisão dos 67/71 kg, por
claros 5-0. O zambiano até
começou na mó de cima,
mas a espaços, Tiago con-

“AFRICANO” DE BOXE DA ZONA IV

Moçambique relançado
para resgate do título

seguiu estancar as investi-
das do oponente e quando 
sentiu que este começava 
a perder a frescura física 
foi para cima, conseguindo 
importantes golpes que lhe 
valeram um triunfo incon-
testável na peleja. Este foi, 
saliente-se, o primeiro de-
saire da Zâmbia neste tor-
neio.

Em mais um renhido 
combate, o moçambicano 
Paulo Jorge, um dos pugi-
listas mais experientes da 
Selecção Nacional, ven-
ceu o também experiente 
sul-africano Wandile Tali-
ta, por 3-2, na divisão dos 
63/67 kg. Foi um dos duelos 
mais renhidos e equilibra-
dos da competição até ao 
momento, com o moçam-
bicano a resistir com todo o 
estoicismo as investidas do 
sul-africano, muito experi-
mentado nestas andanças. 
Paulo Jorge foi inteligente 
na luta, ao saber gerir o es-
forço e remeter-se à recta-
guarda com mestria frente 
a um adversário incansável 
no ataque. Na divisão dos 

71/75kg, Francisco Ma-
chel perdeu frente ao sutho 
Pakela Arena, por 0-5.

Noutros combates, o 
zambiano Emmanuel Kate-
ma derrotou o sul-africano 
John Masamba, na divisão 
dos 60/63kgs. Enquan-
to isso, o compatriota de 
Katema, Shaft Mwandwe, 
venceu o experiente Tha-
biso Dlamini, da Eswati-
ni, também na divisão dos 
60/63kg. Nos 67/71kg, o 
sul-africano Jeffry Xayimpi 
aplicou KO a Antoine Bou-
zin, das Seychelles.

Sifiso Gwenya, da Eswa-
tini, derrotou Simnikiwe 
Bongco, da África do Sul, 
por 5-0, na categoria dos 
71/75kg.
NOITE INGLÓRIA EM 
FEMININOS

Em femininos Moçam-
bique não teve sucesso nos 
combates de ontem. Parti-
cipou em dois por Fidelícia 
Cumbe e Jéssica Ubisse e, 
infelizmente, perdeu am-
bos.

Fidelícia Cumbe foi a 
primeira a subir ao ringue e 

perdeu perante a sul-afri-
cana, Vuyolwethu Dila, por 
2-3, na divisão dos 46/48
kg. Foi um bom combate,
com a nacional a começar
bem, encostando a adver-
sária e até obrigá-la a ir ao
tapete por duas vezes. Só
que, com o decurso do tem-
po, Fidelícia foi perdendo
fulgor por causa do desgaste 
físico, o que permitiu que a
sul-africana, muito astuta e
com dotes técnicos evoluí-
dos, mudasse o rumo dos
acontecimentos.

Outra moçambicana 
que esteve em cena foi Jés-
sica Ubisse que mediu for-
ças e perdeu com a experi-
mentada pugilista twana, 
Keamogetse Kenosi, por 
concludentes 0-5. Foi um 
combate com sentido úni-
co, com a moçambicana 
manifestamente incapaz de 
fazer face à pugilista tswa-
na que é uma das melhores 
da região na sua categoria. 
Contudo, Jéssica arrastou 
a luta até ao fim e saiu sob 
aplausos merecidos do pú-
blico. Ela, à semelhança de 

Fidelícia Cumbe, é estrean-
te em provas deste calibre e, 
sendo ambas jovens ainda 
em fase inicial da carrei-
ra, pode-se se esperar algo 
melhor delas nas próximas 
edições.

Ainda nos 46/48kg, Le-
thabo Modukanele, do Bo-
tswana, venceu a zambiana 
Elizabeth Phiri, num renhi-
do combate que terminou 
com o resultado de 3-2.

Já nos 48/52kg, Margaret 
Thembo, da Zâmbia, der-
rotou Asanda Ndebele, por 
3-2. O mesmo resultado foi
conseguido pela também
zambiana, Felistus Nkandu
frente a sul-africana Zikho-
na Mayoli, na categoria dos
57/63kg.

Saliente-se que ontem 
houve um total de 13 com-
bates, seis deles envolven-
do moçambicanos. Desses 
combates, seis foram em 
femininos.

Para hoje, são também 
13 lutas programadas e ape-
nas duas é que envolvem 
moçambicanos. Yassine 
Nordine (46/48kg)  e Alfre-
do Muzimba (+92) entram 
em cena esta noite. Amanhã 
é dia das finais.

Refira-se que participam  
desta prova nove países, 
nomeadamente Moçambi-
que, África do Sul, Eswa-
tini, Lesotho, Botswana, 
Malawi, Zâmbia, Namíbia e 
Seychelles. Ao todo são per-
to de 80 pugilistas reunidos 
em Maputo, sendo que a 
África do Sul tem a maior 
delegação (25), entre atletas 
e treinadores, seguido de 
Moçambique (22) e Zâmbia 
(13).

Botswana é actual cam-
peão, título conquistado há 
três anos (na última edição) 
em Gaberone, na condição 
de anfitrião. Na altura, os 
tswanas destronaram Mo-
çambique, que é actual vi-
ce-campeão.

minutos Jimmy Briand (Bor-
déus) marcou, mas o lance 
foi anulado pelo VAR devido a 
fora-de-jogo.  

Com este empate, o Bor-
déus continua na 19.ª posição 
com 27 pontos e a depender 
de terceiros para continuar na 
Ligue 1 quando faltam cinco 
jornadas para o fim.
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Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. 
Fique “isolado” num quarto, numa sala, varanda 
ou numa área da casa de pouca passagem para as 
outras pessoas e saia apenas para tomar banho e 

usar a casa de banho

O 
DIRECTOR do Cen-
tro Africano de Pre-
venção e Controlo 
de Doenças (África 
CDC) disse ontem

que Cabo Verde, Moçambi-
que e São Tomé e Príncipe 
(STP) estão entre os dez paí-
ses africanos com maiores 
taxas de vacinação da popu-
lação.

“Dez países vacinaram 
mais de 35% da população: 

Seychelles, com 81%, Ruan-
da, com 64%, Ilhas Maurícias 
(76%), Cabo Verde (55%), 
Botswana (54%), Tunísia 
(53%), Moçambique (43%), 
São Tomé e Príncipe (40%) 
e Lesotho (36%)”, apontou 
John Nkengasong, durante a 
conferência de imprensa se-
manal para a apresentação 
da evolução da pandemia da 
Covid-19 em África, na qual 
disse que há 16,3% de africa-

nos totalmente imunizados.
Na apresentação dos da-

dos, o responsável disse que 
a taxa de contágios está a di-
minuir, mas defendeu que os 
governos devem continuar a 
apostar na testagem da po-
pulação para conter a propa-
gação da doença.

“Infelizmente, a testa-
gem continua a diminuir, 
e eu peço aos estados para 
continuarem a testar, por-

que estamos no meio de uma 
pandemia e a única maneira 
de controlar a doença é con-
tinuar a testar”, disse Nken-
gasong.

No total, desde o início 
da pandemia da Covid-19, já 
houve 11,3 milhões de infec-
ções no continente, que re-
sultaram em 251 mil mortes, 
afirmou, acrescentando que a 
tendência da última semana, 
de 11 a 18 de Abril, mostra um 

acréscimo de 16.500 novos 
casos, que representa uma 
diminuição de 21% face aos 
números da semana anterior.

“Os países com mais no-
vos casos neste período fo-
ram a África do Sul, com mais 
9 mil infecções, seguida do 
Egipto, Tunísia, Seychelles e 
Zâmbia”, apontou o respon-
sável.

Já relativamente ao nú-
mero de mortes, o panorama 

é ainda mais positivo, haven-
do uma queda de 55% no nú-
mero de óbitos, que desce-
ram de 323 para 144 entre 11 
e 18 de Abril, em comparação 
com os sete dias anteriores.

A média das últimas qua-
tro semanas mostra também 
um abrandamento dos con-
tágios, que desceram 7%, o 
mesmo acontecendo com o 
número de óbitos, que caiu 
8%. (LUSA)

COVID-19 EM ÁFRICA

Cabo Verde, Moçambique e 
STP entre os mais vacinados

O PRESIDENTE da África do 
Sul, Cyril Ramaphosa, falou 
ao telefone com o seu homó-
logo da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, defendendo uma 
“saída negociada” para o con-
flito, e abordou a dependência 
africana das matérias-primas 
alimentares provenientes do 
Leste europeu.

“Tive uma conversa te-
lefónica com o Presidente 
Zelensky, da Ucrânia, para 
abordar o conflito na Ucrânia 
e o seu trágico custo humano, 
assim como as suas ramifica-
ções globais”, escreveu o Chefe 
do Estado sul-africano no Twi-
tter, citado pela agência de no-
tícias espanhola Efe.

Acrescentou que “esta-
mos de acordo na necessidade 
de uma saída negociada para a 
guerra, que teve um impacto 

no lugar da Ucrânia nas cadeias 
globais de fornecimento, in-
cluindo o seu lugar como um 
grande exportador de alimen-
tos para o nosso continente”.

A África do Sul tem sido 
acusada de não criticar a inva-
são russa da Ucrânia e de man-
ter uma posição equidistante 
sobre o conflito, algo que os 
analistas têm explicado com a 
relação próxima entre a econo-
mia mais avançada de África e 
a Rússia.

“O Presidente Zelensky 
prevê relações mais próximas 
com África no futuro”, disse 
ainda Ramaphosa na mensa-
gem colocada no Twitter.

Por seu turno, o Presidente 
ucraniano escreveu, na mes-
ma rede social, que “tive uma 
conversa telefónica com Cyril 
Ramaphosa, falei-lhe sobre 

a nossa resistência à agressão 
russa; falámos sobre a ameaça 
de uma crise alimentar global, 
o aprofundamento das relações 
com a República da África do
Sul e a cooperação nas organi-
zações internacionais”.

A guerra na Ucrânia está a 
piorar a situação alimentar a 
nível mundial, devido à inter-
rupção das cadeias de forneci-
mento de cereais, que têm na 
Rússia e na Ucrânia dois dos 
maiores produtores mundiais.

Segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura (FAO), os 
preços dos alimentos em todo o 
mundo podem aumentar 20%, 
e, na quarta-feira, o presiden-
te do Banco Mundial disse que 
o preço do trigo já subiu 37%
face aos valores de há um ano.
(LUSA)

Ramaphosa e Zelensky falaram ao telefone
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EM CONVERSA COM HOMÓLOGO UCRANIANO

ALERTA O BANCO MUNDIAL

BURKINA FASO  

Ramaphosa defende saída 
negociada da guerra

A TURQUIA considera que alguns Estados-mem-
bros da NATO querem prolongar a guerra na Ucrânia 
para enfraquecer a Rússia. “A situação na Ucrânia 
pouco importa para eles”, disse o chefe da diploma-
cia turca, Mevlut Çavusoglu.

O presidente do Conselho Europeu, Charles 
Michel, assegurou quarta-feira, numa visita a Kiev, 
que a União Europeia (UE) fará “tudo o que for pos-
sível” para que a Ucrânia “ganhe a guerra contra a 
Rússia”. “Não estão sós, estamos convosco e fare-
mos tudo o que nos for possível para vos apoiar e 
fazer com que a Ucrânia ganhe a guerra”, declarou 
Michel numa conferência de imprensa conjunta 
com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Nesse esforço para que a Ucrânia ganhe, os Es-
tados Unidos e seus aliados europeus multiplicam 
sanções contra a Rússia ao mesmo tempo que in-
crementam o fornecimento de armamento – como 
mísseis, tanques e aviões – a Kiev.

Ontem, o Presidente norte-americano, Joe Bi-
den, anunciou uma ajuda militar adicional de 800 
milhões de dólares (51 mil milhões de meticais) para 
a Ucrânia. O pacote inclui “armas de artilharia pe-
sada, dezenas de obuses, 144.000 munições e dro-

nes”, informou a Casa Branca.
DEBILITAR A RÚSSIA
Desde que a Rússia lançou a sua ofensiva na 

Ucrânia, em 24 de Fevereiro, os EUA já forneceram 
à Kiev uma ajuda militar de mais de 2,4 mil milhões 
de dólares (153,2 biliões de meticais) para além de 
um pacote de 13,6 mil milhões de dólares (868,3 bi-
liões) em ajuda humanitária. 

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangei-
ros da Turquia, Mevlut Çavusoglu, considera haver 
“alguns países no seio da NATO que querem que a 
guerra na Ucrânia continue. Eles pensam que, se a 
guerra continuar, a Rússia ficará enfraquecida. A si-
tuação na Ucrânia pouco importa para eles”, disse 
o ministro.

Numa entrevista à CNN turca, Çavusoglu la-
mentou o sucesso até agora limitado das tentativas 
de Ancara de mediação, ao reunir os ministros dos 
Negócios Estrangeiros russo e ucraniano.

A Rússia lançou em 24 de Fevereiro uma ofen-
siva militar na Ucrânia. Segundo dados da ONU, 
mais de duas mil pessoas já morreram nesta guerra, 
que causou também a fuga de mais de 12 milhões de 
pessoas. (LUSA).

O PRESIDENTE do Banco Mundial, David 
Malpass, disse quarta-feira que a crise de 
abastecimento de fertilizantes e energia, 
originada pela guerra na Ucrânia, criou uma 
insegurança alimentar que deverá durar até 
ao próximo ano.

“A guerra na Ucrânia causou uma crise 
no fluxo de fornecimento de fertilizantes e 
de energia, o que cria uma situação de in-
segurança alimentar que durará, pelo me-
nos, durante meses, e provavelmente até 
ao próximo ano”, disse Malpass na confe-
rência de imprensa de abertura oficial dos 
Encontros da Primavera, que decorrem esta 
semana em Washington, em conjunto com 
o Fundo Monetário Internaciona (FMI).

O impacto da guerra na Ucrânia, no-
meadamente nos países mais pobres, ocu-
pou boa parte da intervenção do banqueiro 
e das perguntas da conferência de impren-
sa, na qual Malpass sublinhou que os preços 
dos alimentos estão 37% mais caros que no 
ano passado.

“Houve um aumento de 37% no preço 
dos alimentos face aos últimos 12 meses, 
mas a situação é pior do que isso, porque 
o incremento prejudica principalmente os
mais pobres, que moram nas áreas rurais,
e que acabam por substituir os alimentos
mais caros por comida menos nutritiva”, o
que agrava a insegurança alimentar e a má
nutrição, afirmou.

A crise, enfatizou, “é severa”, mas 
tem um lado positivo na rapidez com que 
os mercados reagiram à possibilidade de a 
Rússia e a Ucrânia terem dificuldades em 
escoar a sua produção de cereais e ferti-
lizantes, matérias-primas das quais são 
alguns dos principais produtores a nível 
mundial.

“Os mercados reagem depressa e entrá-
mos no ciclo da insegurança alimentar com 
grandes ‘stocks’, que quando forem liberta-
dos podem originar um progresso na oferta 
de comida e de fertilizantes, essenciais para 
potenciar as colheitas”, salientou.  (LUSA)

A INCERTEZA relativamente à situação 
política no Burkina Faso, com o previ-
sível agravamento da crise humanitá-
ria, leva a organização não-governa-
mental (ONG) Refugees International 
a considerar que 2023 será um ano de 
desafios para o país da África Ociden-
tal.

A avaliação consta do relatório 
“Depois do golpe: Crise humanitária 
e deslocamentos internos no Burki-
na Faso”, ontem divulgado, e no qual 
a ONG considera que o actual gover-
no de transição burquinabe, saído do 
golpe militar de 24 de Janeiro, “tem a 
responsabilidade de proteger os seus 
cidadãos”. 

“Um ponto de partida seria para o 
governo cumprir as suas obrigações 
sob a Convenção de Kampala. No sen-
tido de mitigar as consequências da 
terrível situação, os doadores devem 
fornecer aos grupos de ajuda os re-
cursos necessários para responder ao 
agravamento da situação e encorajar o 
governo a cumprir as suas responsabi-
lidades e fazer o que está correcto pe-
los seus cidadãos”, defendem as auto-
ras do relatório, Alexandra Lamarche e 
Arden Bentley.

A Convenção de Kampala, designa-
ção por que é conhecida a Convenção 
da União Africana para a Protecção e 
Assistência a Pessoas Deslocadas In-
ternamente, é a principal estrutura 
legal para proteger este grupo no con-
tinente. 

O governo saído do golpe, liderado 
pelo tenente-coronel Paul Damiba, as-
sinou e adoptou a 1 de Março passado 
uma nova carta de transição, em que 
as principais missões do novo regime 
contemplam dar “uma resposta efi-
caz e urgente à crise humanitária e aos 
problemas socioeconómicos, comuni-
tários e sofrimento causado pela inse-
gurança”. 

Para a ONG, a crise humanitária e os 
deslocamentos internos da população 
“não receberam a atenção, a acção ou o 
financiamento necessário durante de-
masiado tempo”. 

Para elaborar o relatório, uma equi-
pa da Refugees International esteve no 
Burkina Faso entre Fevereiro e Março 
passado para avaliar o impacto do gol-
pe de Estado do país, designadamente 
“na deterioração da crise humanitária 
e na eficácia da resposta à ajuda”. - 
(LUSA)

Ocidente aposta 
em conflito longo

Insegurança alimentar 
vai durar até 
ao próximo ano

ONG alerta para 
agravamento da crise 
humanitária 

Filhos de Omar Bongo 
indiciados por corrupção
QUATRO filhos do defunto Presidente do Gabão Omar Bongo 
Ondimba foram indiciados pela justiça francesa por corrupção, 
noticiou ontem a agência France-Presse (AFP), que cita fonte 
próxima do processo. Entre 25 de Março e 5 de Abril, o juiz Do-
minique Blanc indiciou sucessivamente Grace, 58 anos, Betty, 
55, Arthur, 51, e Hermine Bongo, 53, por ocultação de desvio de 
fundos públicos, corrupção activa e passiva e abuso de activos 
corporativos, segundo informações obtidas pela AFP. A justiça 
francesa suspeita que numerosos membros da família Bongo, 
desde o falecido pai Omar ao filho Ali, o actual Presidente, pas-
sando pela filha Pascaline, de terem “conscientemente” bene-
ficiado de um importante património imobiliário “fraudulenta-
mente” adquirido pelo patriarca. Os quatro filhos indiciados de 
Omar, que foi Presidente do Gabão desde 1967 até à sua mor-
te, em 2009, contestaram perante o juiz terem consciência da 
origem fraudulenta do património, afirmando terem recebido 
como “presente” do pai os apartamentos parisienses adquiridos 
entre 1995 e 2004.

Cidadão chinês condenado 
no Ruanda
UM tribunal do Ruanda condenou terça-feira a 20 anos de cadeia 
um cidadão chinês que, ano passado, apareceu num vídeo viral a 
chicotear um trabalhador ruandês da sua empresa mineira, acu-
sado de roubar. Segundo meios locais consultados pela agência 
espanhola Efe, a sentença de 20 anos de cadeia havia sido pedi-
da pela acusação contra Sun Shujun, que a cumprirá na prisão 
de Rubavu. Em tribunal, o arguido admitiu que por várias vezes 
espancara trabalhadores acusados de roubar minério, negando 
que estes maus-tratos tenham alcançado o nível de tortura. O 
julgamento implicou dois alegados cúmplices, um engenheiro, 
condenado a 12 anos de prisão, e um segurança, que foi absol-
vido. O tribunal decidiu também que os condenados deverão 
pagar uma compensação económica às vítimas.

Dez mortos em atentado 
numa mesquita
PELO menos 10 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas 
num atentado a bomba em uma mesquita muçulmana xiita no 
norte do Afeganistão. O atentado na mesquita Sai Doken, ao 
norte de Mazar-e-Sharif, ocorreu quando muitos fiéis estavam 
a orar no local, numa altura em que os muçulmanos celebram 
o mês sagrado do ramadão e jejuam do nascer ao pôr do sol. O
ataque foi reivindicado pela organização extremista Estado Is-
lâmico.

Parlamento britânico 
aprova inquérito ao PM
OS deputados britânicos aprovaram ontem por unanimidade 
um inquérito ao Primeiro-ministro (PM), Boris Johnson, para 
determinar se mentiu quando negou ter violado as restrições da 
pandemia da Covid-19. Inicialmente oposto, o Partido Conser-
vador chegou a propor um adiamento até ao final do processo 
em curso, mas acabou por recuar e dar liberdade de voto aos de-
putados. A iniciativa foi do Partido Trabalhista, a principal força 
da oposição, que pediu um debate e votação na Câmara dos Co-
muns para que fosse apurado se Boris Johnson mentiu delibera-
damente no Parlamento, ofensa que o protocolo dita que resulte 
em demissão. Em causa está a participação do Primeiro-minis-
tro em eventos que violaram as restrições impostas para travar 
a pandemia do novo coronavírus, impedindo pessoas de se en-
contrarem com amigos e familiares, incluindo visitar parentes 
moribundos.

Bolsonaro defende armar 
“cidadãos de bem” 
O PRESIDENTE do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu quarta-feira 
o reforço do armamento de fogo para os “cidadãos de bem” do
país. “O Brasil é um país cristão (…) nós defendemos a família,
nós defendemos a propriedade privada, nós queremos armas de 
fogo para o cidadão de bem”, afirmou Bolsonaro, numa inter-
venção no Estado de Goiás, citado pelo portal Uol Notícias. “To-
dos vocês, cidadãos de bem, sabem que a arma, em especial em
locais mais distantes, é a garantia da vida de vocês e para todos
nós aqui. Não se esqueçam que povo armado jamais será escra-
vizado”, prosseguiu o líder brasileiro. Bolsonaro tem defendido
por várias vezes o reforço do armamento de civis.

Teerão resolveu “questões 
técnicas” do nuclear
O IRÃO afirmou que foram resolvidas as “questões técnicas” das 
negociações de Viena relacionadas com o seu programa nuclear, 
mas que permaneciam “problemas políticos” para restabelecer 
o acordo internacional de 2015. Teerão está envolvido há mais de
um ano em negociações directas com a Alemanha, França, Reino 
Unido, Rússia e China, e indirectas com os Estados Unidos, para
relançar o acordo de nome oficial Plano de Acção Global Conjun-
to (JCPOA). As negociações destinam-se a fazer regressar os EUA
a este acordo, do qual se retiraram unilateralmente em 2018, em 
particular pelo levantamento das sanções contra o Irão e garan-
tias do pleno respeito de Teerão pelos seus compromissos.
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