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por rapto de menores
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Saúde reforça vigilância
devido à poliomielite no país

A NOMEAÇÃO, esta semana, de Raúl Manuel Domin-
gos para o  cargo de Embaixador Extraordinário e Ple-
nipotenciário de Moçambique junto da Santa Sé, com 
residência no Vaticano, constitui uma decisão política 
de grande significado e alcance tomada pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyusi.

O gesto do Chefe do Estado é um marco histórico 
para o país, atendendo e considerando ser a primeira 
vez, em 30 anos de pluralismo político, que um des-
tacado membro da oposição é nomeado embaixador. 
Raúl Manuel Domingos é presidente do Partido para a 
Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD), depois de 
ter servido à Renamo durante mais de 20 anos, partido 
pelo qual foi negociador-chefe no processo que cul-
minou com a assinatura do Acordo Geral de Paz, em 
1992, na capital italiana, Roma.

Porém, para todos aqueles que andam atentos aos 
sinais que têm sido dados pelo mais alto magistrado 
da nação, a decisão desta semana não surpreende. É, 
para nós, a confirmação do seu compromisso com a 
paz e reconciliação nacional, cruciais para o desen-
volvimento do país. A nomeação materializa o discur-
so de inclusão do Chefe do Estado proferido aquando 
da inauguração do seu primeiro mandato, em 2015, 
quando disse que no seu coração cabiam todos os mo-
çambicanos. E o Presidente da República reafirmou 
a ideia de inclusão no presente ciclo de governação 
2020-2024, ao referir, num dos seus discursos públi-
cos, que as boas ideias não têm cores partidárias.

Vale também lembrar que, já no primeiro mandato, 
Filipe Nyusi apostou no diálogo com as diversas forças 
da sociedade, incluindo partidos políticos, tendo-se 
reunido, no seu gabinete de trabalho, com várias en-
tidades e figuras representando variadas tendências. 
Nessa altura, uma das figuras políticas recebidas pelo 
Chefe do Estado foi justamente Raúl Manuel Domin-
gos.

Estamos eternamente lembrados também que, 
contra tudo e todos, Nyusi abandonou, vezes sem 
conta, e até de forma secreta, a Ponta Vermelha ao en-
contro do falecido líder da Renamo, Afonso Dhlaka-
ma, nas matas da Serra da Gorongosa, para convencê-
-lo a aceitar o diálogo como a única via para resolver
problemas. E fê-lo com mestria, de tal forma que esse
sacrifício não foi em vão. Dhlakama aceitou o diálogo
proposto e, dos entendimentos havidos entre ambos,
resultou na paz que o país tem vivido no centro do
país e na concepção do actual modelo de governação
descentralizada, ainda reconhecendo nós que este
precisa ainda de ser aprimorado. Mercê desta visão
estratégica de paz e espírito humanista do Presidente
da República, Moçambique voltou a granjear confian-
ça e simpatia de organismos de cooperação multilate-
ral, como são os casos do Banco Mundial e do Fundo
Monetário Internacional, que já retomaram o apoio
directo ao Orçamento do Estado.

Não é por caso que a notícia da nomeação de Raúl 
Domingos foi aplaudida pelos moçambicanos amantes 
da paz e da reconciliação nacional e por diversas figu-
ras do panorama internacional, como é o caso do en-
viado pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas 
e presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni.

Nyusi é um homem de paz e fiel à sua palavra. Pro-
vas disso são mais que evidentes, algumas das quais os 
indultos já concedidos a cidadãos que cumpriam pe-
nas de prisão ou detidos indiciados de diversos crimes, 
alguns dos quais considerados de natureza política. 

Para nós, a visão de paz e reconciliação do Che-
fe do Estado ficou ainda mais reforçada com esta no-
meação de Raúl Domingos e aumenta o prestígio e o 
bom nome de Moçambique no concerto das nações, 
graças ao que em Janeiro toma o seu assento como 
membro-não permanente do Conselho de Segurança 
das Nações, órgão para o qual foi eleito mês passado 
por unanimidade na Assembleia-Geral da organização 
mundial.

O que esperamos é que Raúl Domingos saiba hon-
rar a confiança que foi depositada nele pelo Chefe do 
Estado, servindo verdadeiramente os superiores in-
teresses da nação e do povo moçambicano junto da 
Santa Sé.

O COMITÉ de Política Monetária 
(CPMO) do Banco de Moçambique de-
cidiu manter a taxa de juro de política 
monetária (MIMO) em 15,25%. 

Num comunicado emitido ontem 
no final de mais uma sessão do CPMO, 
o banco detalha que esta decisão é sus-
tentada pelas perspectivas de desacele-
ração da inflação para um dígito no mé-
dio prazo, decorrente do abrandamento
da procura externa e consequente de-
saceleração dos preços internacionais
de mercadorias, no contexto de manu-
tenção da estabilidade cambial. 

Entretanto, no curto prazo, ante-
cipa-se a continuação do aumento dos 
preços, a reflectir a repassagem dos 
elevados custos do petróleo e de ali-
mentos no mercado internacional para 
a economia doméstica. As perspectivas 
de inflação apontam para uma contínua 
aceleração no curto prazo e uma desa-
celeração no médio prazo.

Em Junho, a inflação anual ace-
lerou para 10,8%, contra 9,3% em 
Maio, a reflectir, sobretudo, o aumen-
to dos preços de bens administrados, 
com destaque para os combustíveis 
e transportes. A inflação subjacente, 
que exclui os preços de bens e serviços 
administrados e de frutas e vegetais, e 
que é influenciada pela política mone-
tária, acelerou ligeiramente, a traduzir, 

essencialmente, a repassagem do au-
mento dos preços administrados para 
os de outros bens e serviços. 

Para o médio prazo, antevê-se a 
manutenção da inflação em um dígito, 
favorecida pela estabilidade do metical 
e pelo refreamento dos preços inter-
nacionais de mercadorias, em conse-
quência do abrandamento da procura 
externa. Segundo o Banco Central, os 
riscos e incertezas associados às pro-
jecções de inflação continuam eleva-
dos.

A nível interno, prevalecem incer-
tezas em relação ao ajustamento dos 
preços de bens administrados, com 
realce para os combustíveis e a magni-
tude do seu impacto sobre os preços de 
outros bens e serviços. A nível externo, 
mantêm-se as incertezas em relação ao 
prolongamento do conflito geopolítico 
entre a Rússia e a Ucrânia. 

Refere igualmente que, para o cur-
to e médio prazo, mantêm-se as pers-
pectivas de recuperação económica, 
sustentadas, principalmente, pela 
execução dos projectos energéticos 
em Inhambane e na Bacia do Rovuma 
e pelo início da exportação do gás li-
quefeito, num contexto de retoma do 
programa com o Fundo Monetário In-
ternacional e de ajuda externa de ou-
tros parceiros de cooperação. 

O 
GOVERNO moçam-
bicano, através do 
sector das Obras Pú-
blicas, Habitação e 
Recursos Hídricos e 

parceiros, está a mobilizar re-
cursos financeiros para asse-

gurar intervenções na Estrada 
Nacional Número Um (EN1), 
a partir do segundo semestre 
de 2023.

 A informação foi torna-
da pública no VIII Conselho 
Coordenador do Ministério 

das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos, que 
termina hoje em Matibane, 
distrito de Mossuril, provín-
cia de Nampula.

O Governo considera le-
gítimas as preocupações dos 

cidadãos em relação à transi-
tabilidade na estrada que liga 
o país do Rovuma ao Maputo,
bem como na EN7, esta últi-
ma estabelecendo  conexão
entre as províncias de Manica 
e Tete e ainda com os vizinhos 

Intervenções na EN1 
iniciam próximo ano

As intervenções na EN1 serão feitas de forma faseada 

Malawi e Zâmbia.
O ministro das Obras Pú-

blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, 
lembrou que o país é extenso 
e, por isso, as intervenções 
deverão ocorrer de forma fa-
seada. Realçou, porém, que 
a paz é crucial para a retoma 
da reabilitação da estrada nas 
zonas mais críticas.

O governante precisou 
que a mobilização de fundos 
para o início das intervenções 
no próximo ano está já na fase 
conclusiva. Ressalvou que, 
com recursos internos, de-
correm actividades com vista 
a garantir a transitabilidade 
segura de pessoas e bens até 
ao arranque da reabilitação.

Paralelamente aos desa-
fios que se colocam em re-
lação à EN1, o Governo está 
comprometido com a con-
clusão das estradas Monte-
puez-Ruaça, na província 
de Cabo Delgado, que fecha 
o corredor Pemba-Lichin-
ga; Muíta-Cuamba, que liga
Cuamba-Lichinga, no Corre-
dor de Nacala; e o troço Cani-
çado-Mapai-Chicualacuala,
no Corredor Rodoviário do

Limpopo. 
Segundo Carlos Mesqui-

ta, neste momento está em 
curso o programa de manu-
tenção de estradas rurais, que 
numa primeira fase contem-
pla as províncias de Nampula 
e Zambézia, numa extensão 
de cerca de dois mil quilóme-
tros. 

Anotou que as rodovias 
são necessárias para garantir 
a redução do tempo de via-
gem, promover o turismo, 
facilitar a ligação aos pólos de 
desenvolvimento e dinamizar 
a produção agrícola, pesquei-
ra e industrial.

De acordo com Mesquita, 
as realizações do sector que 
dirige serão sempre acom-
panhadas de uma política de 
fiscalização estruturada, para 
assegurar a construção de in-
fra-estruturas de qualidade e 
resilientes às mudanças cli-
máticas.

O VIII Conselho Coorde-
nador do Ministério das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos decorre sob o 
lema “Promovendo investi-
mentos em infra-estruturas 
de qualidade e sustentáveis”.

CONSIDERA PROVEDOR DE JUSTIÇA

“Notícias” é património nacional
Banco Central 
mantém taxa de juro 
de referência O JORNAL “Notícias” é um dos pa-

trimónios nacionais porque nele se 
encontra registada e sistematizada a 
história de Moçambique, sendo ainda 
referência indiscutível no ramo em-
presarial ligado à comunicação social 
no país.

A consideração é do Provedor de 
Justiça, Isaque Chande, que visitou on-
tem o jornal, propriedade da Sociedade 
do Notícias, grupo ao qual pertencem 
igualmente os semanários domingo 
e desafio e a maior unidade gráfica do 
país, a SN Gráfica.

Justificando ainda a sua tese, Isaque 
Chande descreveu o jornal como depo-
sitário de um acervo que pode ser usado 
por investigadores no trabalho de pes-
quisa da história do país, independente 
há 47 anos.  

O Provedor de Justiça manteve um 
encontro de cortesia com o Presidente 
do Conselho de Administração (PCA) 
da Sociedade do Notícias, Júlio Manjate, 
a quem explicou que a sua visita se in-
sere no quadro do reconhecimento do 
papel do “Notícias” de prover informa-
ção e formação aos cidadãos e na divul-
gação das atribuições e competências 
daquele órgão do Estado.

Lembrou que o Provedor de Justiça 
é ainda uma entidade pouco conhecida 
no país, sendo por isso que o “Notícias” 
se afigura como parceiro estratégico na 
divulgação do trabalho que a sua insti-
tuição realiza. O Provedor de Justiça foi 
criado há dez anos.

“Nós somos uma instituição do Es-
tado de criação muito recente. A nos-
sa existência é relevante por causa da 
própria missão, que é garantir os direi-
tos dos cidadãos, bem como a defesa da 
legalidade e da justiça na actuação da 
Administração Pública”, explicou Isa-
que Chande.

O Provedor da Justiça visitou ainda 
os semanários domingo e desafio, sem-
pre acompanhado pelo PCA da Socie-
dade do Notícias.

Júlio Manjate explicou que a em-
presa, com mais de 400 colaboradores, 
tem delegações em todas as províncias, 
sublinhando que o desafio neste mo-
mento é melhorar as condições face à 

actual conjuntura económica do país.
Em relação aos três jornais, segun-

do afirmou Júlio Manjate, há esforços 
para se desenvolver ainda mais a com-
ponente digital, mesmo a pensar no 
futuro, uma vez que a dinâmica actual 
impõe fortes constrangimentos ao mo-
delo tradicional de apresentação das 
notícias.  

“Felizmente, temos consegui-
do honrar os nossos compromissos e 
lutamos para estar no mercado com 
responsabilidade. Como empresa de 
comunicação social, a nossa missão é 
informar para melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos”, referiu o PCA da 
Sociedade do Notícias.

Nivagara na cerimónia
de graduação da UniLúrio

Pedro Comissário fala
da política externa na UJC

ISCISA reflecte sobre 
saúde para todos

O MINISTRO da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, participa hoje, na Ilha de Moçambi-
que, em Nampula, na primeira cerimónia de gradua-
ção da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Lúrio (UniLúrio). Amanhã, o governan-
te vai orientar uma outra cerimónia de graduação, na 
Universidade Católica de Moçambique, já na capital 
provincial de Nampula. 

O EMBAIXADOR Pedro Comissário, representante per-
manente de Moçambique junto das Nações Unidas, é con-
vidado hoje para uma palestra inaugural na recém-criada 
Escola Diplomática da Universidade Joaquim Chissano. 
Com uma carreira de mais de 40 anos na diplomacia, Pe-
dro Comissário irá falar sobre a “Política externa de Mo-
çambique e os desafios da sua eleição a membro não-per-
manente do Conselho de Segurança da ONU”.

O ANTIGO Ministro da Saúde Leonardo Simão é con-
vidado hoje a dar uma aula de sapiência na qual vai 
falar de saúde para todos, olhando para os desafios 
e perspectivas. Esta aula marcará a abertura solene 
do ano académico do Instituto Superior de Ciências 
de Saúde (ISCISA). Além de estudantes e docentes, o 
evento, a realizar-se no auditório desta instituição, 
é aberto ao público.
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Acesso à terra ainda
“tira sono” às mulheres

NILZA GUNE

A
PENAS 20 por cen-
to de mulheres, em 
todo o país, possui o 
título de Direito de 
Uso e Aproveitamen-

to da Terra (DUAT), uma si-
tuação vista como delicada, 
preocupante e que precisa de 
ser urgentemente revista. 

Estudos apresentados 
há dias, em Maputo, pelo 
Fórum Mulher, uma rede de 
organizações da socieda-
de civil, indicam que, para 
além do DUAT, as campo-
nesas enfrentam o problema 
da co-titularização da terra, 
o que significa que os nomes 
que constam na documen-
tação são dos seus parceiros, 
que na maioria das vezes têm 
feito negociações sem avisá-
-las.

O estudo foi apresentado 
pela presidente do Fórum 
Mulher, Nzira de Deus, no 
“Simpósio sobre Mulher, 
Terra e Desenvolvimento”, 
promovido recentemente 
em Maputo, cujo objectivo 
era analisar o anteprojecto 
de revisão da Política Nacio-
nal de Terra.

Segundo Nzira de Deus, 

ram a cultivar e a semear. 
Apesar de possuir o es-

paço há anos, lamentou o 
facto de ainda não ter con-
dições para arcar com os 
encargos financeiros para 
adquirir o documento.

Referiu que nem todos 
os anos a produção é ren-
tável, devido à ocorrência 
de cheias cíclicas, que des-
troem a sementeira.

“Quando chove o ar-
roz que estiver a germinar 
apodrece, uma vez que fica 
debaixo da água. Quan-
do isso acontece torrámos 
a semente para comermos 
e ficamos sem o quer se-
mear”, disse, lamentando o 
facto de as chuvas deste ano 
terem destruído a sua pro-
dução.

Este cenário fez com que 
Helena Terra tivesse baixa 
colheita, comprometendo a 
disponibilidade de alimen-
tos para o consumo familiar 
e para a comercialização.

a insegurança faz com que 
as mulheres pratiquem a 
actividade agrícola em es-
tado de alerta, “vigiando 
a terra”, pois temem que 
lhes seja tirada por não te-
rem o DUAT, documento 
que legitima a posse de um 
determinado espaço.

Entre as mulheres que 

O meu desejo
é ter DUAT
POR seu turno, Alice Nicolau, outra camponesa, desta feita 
do distrito de Marracuene, província de Maputo, manifestou 
o desejo de ver a sua situação regularizada. 

Herdou quatro hectares da mãe, nos quais produz man-
dioca, couve, cenoura, cebola, alface e beterraba. A terra é 
como uma memória familiar e “única lembrança” da mãe.

“Eu não gostaria de perder a terra, mas é difícil aceder ao 
DUAT”, desabafou Alice Nicolau, lamentando ainda o eleva-
do preço das sementes. 

A camponesa disse ter perdido todas as culturas devido 
ao excesso de chuva em Fevereiro do presente ano, tendo se 
reerguido graças ao apoio que recebeu das suas companhei-
ras.

Conflitos com
pessoas singulares

OUTRO problema que aflige as 
camponesas é a grande pres-
são sobre a terra, que origina 
conflitos, alguns dos quais 
com pessoas com posses, con-
forme contou Lizete Lisboa.

Indicou que se dedica à 
agricultura desde a infân-
cia, estando a presidir, neste 
momento, o Fórum Moçam-

bicano das Mulheres Rurais 
(FOMMR), no posto adminis-
trativo de Lionde, distrito de 
Chókwè, em Gaza.

Comanda uma associação 
que congrega 72 mulheres, 
queixando-se de estarem a 
perder a área de produção para 
um desconhecido.

Lizete Lisboa participou 

Política Nacional de Terra 
preserva direitos da mulher
A POLÍTICA vai manter a ter-
ra como propriedade do Es-
tado, preservar os direitos 
adquiridos pela comunidade 
bem como pelas mulheres. 
Segundo Gustavo Djedje, 
membro da Comissão de Re-
visão da Política Nacional de 
Terras,  as mulheres consti-
tuem um dos grupos prioritá-
rios, uma vez que são elas que 
trabalham a terra, garantindo 
a produção de alimentos e sus-
tento das famílias.

Djedje disse que a política 
define os mecanismos legais 
de protecção dos ocupantes de 
boa-fé que estejam em posse 
da terra por um período não 
superior a 10 anos, em harmo-
nia com o regime geral de con-
cessão de posse.

Neste contexto, explicou, 
existe a protecção dos ocupan-
tes de boa-fé, ou seja, os que 
não possuem DUAT. 

“Temos o caso de um jo-
vem que faz a ocupação de uma 
área por direito costumeiro há 
nove anos, onde tem a sua ma-
chamba e outros investimen-
tos, mas em menos de 10 anos, 
este é surpreendido por um 
projecto de investimento que 
lhe obriga a ceder o espaço. A 

Cadastro é uma 
das soluções
A REVISÃO da Política Nacio-
nal de Terras traz consigo algu-
mas inovações, como é o caso 
do cadastro de terra única, que 
vai evitar a sobreposição na 
atribuição de parcelas, ou seja, 
que se atribua para uso agrícola 
e industrial ao mesmo tempo.

Segundo o membro da Co-
missão de Revisão da Política 
Nacional de Terras, Gustavo 
Djedje, este serviço permite 
ainda que se alguém quiser ter 
acesso a uma terra saiba de an-
temão que está ou não destina-
da ao uso. 

“Este serviço também aju-
da no acesso à informação so-
bre terras, o que significa que 
qualquer cidadão pode ir à ad-
ministração e solicitar uma in-
formação sobre uma terra que 
possa ter visualizado e tenha 

algum interesse em saber se o 
espaço está ou não ocupado. 
Isto vai evitar que haja duplifi-
cação na atribuição de terras”, 
apontou. 

Destacou como um dos as-
pectos positivos o ordenamen-
to do território que serve para 
o parcelamento e definição da 
ocupação da terra. 

A existência deste instru-
mento vai ajudar na elimina-
ção das terras ociosas, ou seja, 
sem aproveitamento efectivo, 
a informalidade, bem como a 
ocupação da terra sem ter em 
conta o desenvolvimento do 
próprio território. 

“Aqui entramos na quali-
ficação da própria terra entre 
a apta para pastos, habitação, 
agricultura, entre outro tipo de 
uso”, referiu.

antiga política fala de acima de 
10 anos para ter posse da terra. 
Será que esse jovem perde tudo 
o que tem? Uma vez que explo-
ra aquele espaço há nove anos? 
Não”, exemplificou, afirmando 
que com esta inovação estar-
-se-á a proteger os ocupantes, 
incluindo os de sobrevivência.  

Para o caso dos que tenham 
o Direito de Uso e Aproveita-
mento da Terra e se descubra 
a existência de um recurso, a 
Política Nacional de Terras, se-
gundo Djedje, prevê que o in-
vestidor negoceie com o titular 
como fazer a exploração, ao in-
vés de se pautar pela extinção 

automática do DUAT.
“As mulheres estão pro-

tegidas. A ocupação de boa-fé 
está garantida”, disse.

Comentando sobre a ocu-
pação de uma parcela que te-
nha proprietário, Djedje disse 
ser preciso responsabilizar as 
pessoas envolvidas no proces-
so de atribuição da terra sem 
obedecer os mecanismos le-
gais, pois “ninguém entra num 
território de qualquer maneira, 
alguém permitiu e prevemos 
que é preciso responsabilizar a 
pessoa que não seguiu os pro-
cedimentos legais desde o pe-
dido até ao DUAT”, disse.

 A terra é um dos ganhos de sobrevivência das mulheres...

Helena Terra...

o caso às estruturas locais, na 
luta pela reconquista do espa-
ço, que encaminharam o caso 
à esquadra. A Polícia, por sua 
vez, encaminhou-a à Procu-
radoria, onde foram ouvidas 
todas as testemunhas, mas in-
felizmente ainda não há des-
fecho.

Explicou ainda que, devi-
do à demora, o administrador 
do distrito de Chókwè criou 
uma comissão para averiguar 
o caso.

“Até agora não temos o 
desfecho e não sabemos o que 
vamos fazer, porque o tem-
po para a sementeira do arroz 
aproxima-se”, disse a campo-
nesa.

Outro dilema vivido pelas 
camponesas está relacionado 
com a falta de equipamentos 
que possibilitem o aumento 
da produção, apesar de reco-
nhecer o apoio disponibilizado 
pelo projecto “Sustenta”.

... e Alice Nicolau, camponesas

enfrentam estes dilemas 
está Helena Terra, produ-
tora de arroz na Zambézia 

num espaço de aproxima-
damente 10 hectares herda-
do dos pais, que lhe ensina-

Dignidade e Direitos (71)

BENEFÍCIOS DO ESPINAFRE

Episódio social: instalou-se um clima familiar 
instável por conta de dívidas contraídas pela 
cônjuge na constância do casamento e pelas 
quais o esposo se recusa a ajudar no seu pa-
gamento. No pormenor do episódio, a mulher 
tem uma dívida corrente, resultante de uma 
condenação indemnizatória que lhe foi im-
putada num processo por difamação a uma 
vizinha, incluindo a vandalização da viatura 
de uma outra vizinha, no meio de um desen-
tendimento circunstancial. Entende o marido 
que o carácter agressivo da esposa se tem re-
velado como um elemento constrangedor na 
sua própria relação, recusando-se a apoiar no 
pagamento da dívida como forma de gerar, na 
parceira, uma aprendizagem que a conduza a 
mudar de carácter. Inconformada com este 
posicionamento do marido, questiona, a mu-
lher, até que medida dos deveres conjugais se 
pode extrair uma obrigatoriedade de apoio 
para o pagamento da dívida que, praticamen-
te, toma conta do seu rendimento laboral (?)

DISCUTINDO
No alinhamento normativo da matéria do 

episódio, parte-se do conteúdo da relação fa-
miliar, no geral, explorando, no final, os de-
veres conjugais como um ponto de referência.

Ainda na parte geral da Lei da Família, 
o artigo 1, sobre a noção da família, coloca 
acento forte no seu papel como factor de so-
cialização da pessoa humana. Fortalece, ain-
da, aquela norma, que a família constitui o es-
paço privilegiado no qual se cria, desenvolve e 
consolida a personalidade dos seus membros 
e onde devem ser cultivados o diálogo e a en-
treajuda.

O casamento e a união de facto decorrem 
de um comprometimento de afectos, senti-
mentos, amor e muito mais, não ficando de 
fora a comunhão patrimonial como meio de 
manutenção de toda a essência da vida a dois. 
A Lei da Família estabelece no artigo 97 que 
os cônjuges estão reciprocamente vinculados 
pelos deveres de respeito, confiança, solida-
riedade, assistência, coabitação e fidelidade. 
Mais especificamente, o artigo 99, debruçan-
do-se sobre a solidariedade, decifra que este 
elemento comporta para os cônjuges a obri-

gação recíproca de entreajuda, apoio e coo-
peração.

Entretanto, ainda na lei em citação, pelos 
artigos 114 e seguintes, regula-se a matéria 
das dívidas conjugais, indicando os limites de 
responsabilidade num duplo plano: conjun-
to e individual. A responsabilidade conjun-
ta recai sobre as dívidas contraídas, antes ou 
depois do casamento, pelos dois, ou por um 
deles com o consentimento do outro. Veja-se 
o exemplo das despesas do projectado casa-
mento ou acabamento de uma construção 
e outras possíveis situações em que pelo na-
moro já estabelecem certas comunhões patri-
moniais (encargos normais da vida familiar ou 
proveito comum do casal).

De responsabilidade individual, fixa o 
artigo 116, se indicam as dívidas contraídas, 
antes ou depois do casamento, por cada um 
dos cônjuges sem o consentimento do outro. 
Nesta grelha, se ordenam as dívidas prove-
nientes de crimes e indemnizações, restitui-
ções, custas judiciais ou multas devidas por 
factos imputáveis a cada um dos cônjuges. 

Na filtragem da lei ao episódio, resulta a 
cobertura legal da atitude do cônjuge pois, as 
dívidas da esposa são da responsabilidade in-
dividual, tal como se notou da norma acima 
citada.

DEBATE CONTÍNUO
O quadro legal acima exposto suscita um 

debate a continuar em pelo menos duas li-
nhas de análise: (i) quis a lei colocar um limi-
te na equação geral de solidariedade familiar 
para evitar excessos comportamentais que 
possam prejudicar a família. Olha-se para a 
ideia de um dos cônjuges, ciclicamente, ge-
rar condutas que exigem a responsabilidade 
conjunta, prejudicando as economias fami-
liares e (ii) existe um conflito de alinhamento 
normativo, pois a solidariedade, implicando 
entreajuda e apoio, não se deve, por Lei, im-
por um elemento de intolerância e catalisador 
de ruptura. Pelo contrário, mesmo com a cul-
pa demonstrada, ao nosso sangue devemos 
apoiar (nem que seja para depois aconselhar 
a mudar). A relação conjugal é um sangue 
combinado. Haverá outra visão?

O ESPINAFRE é um vegetal 
verde-escuro rico em vita-
minas A, C e E, e compos-
tos fenólicos, como luteína, 
zeaxantina e canferol, com 
propriedades antioxidan-
tes e anti-inflamatórias, 
que auxiliam no combate 
ao envelhecimento precoce 
da pele e evitam o desen-
volvimento de doenças car-
diovasculares. Além disso, 
o espinafre possui também 
minerais, como potássio e 
cálcio, necessários para a re-
gulação da pressão arterial, e 
ferro, um mineral essencial 
para ajudar no tratamento e 
na prevenção da anemia.

O ideal é consumir o es-
pinafre nas refeições prin-
cipais, pois a absorção dos 
seus antioxidantes aumenta 
com a gordura da refeição, 
normalmente encontrada 
nas carnes e nos óleos da 
preparação dos alimentos.

Conheça alguns  princi-
pais benefícios do espinafre

1 - MELHORA A SAÚDE 
DOS OLHOS
O espinafre é rico em 

antioxidantes, como a luteí-
na e a zeaxantina, que agem 
combatendo radicais livres 
que podem causar danos nas 
células dos olhos e, por isso, 
ajudam a melhorar a visão 
e a saúde dos olhos. Além 
disso, o espinafre possui 
grandes quantidades de be-
tacaroteno e vitamina A, que 
são importantes para ajudar 
a manter as membranas das 
células dos olhos saudáveis 
e evitar problemas de visão, 
como olhos secos, ceguei-
ra noturna ou degeneração 
macular relacionada à idade.

(Solidariedade familiar, dívidas conjugais e a dignidade)

2-PREVINE A ANEMIA
O espinafre ajuda a preve-

nir a anemia, porque é rico em 
ferro, um mineral importante 
para a formação de hemoglo-
bina, que é uma proteína pre-
sente nos glóbulos vermelhos 
responsável por transportar 
oxigénio para todas as partes 
do corpo. Além disso, o es-
pinafre também possui ácido 
fólico na sua composição, que 
é necessário para a formação 
de glóbulos vermelhos sau-
dáveis, o que também ajuda a 
prevenir a anemia.

3 - CONTROLA A 
PRESSÃO ARTERIAL
O espinafre contém gran-

des quantidades de nitratos e 
potássio, que são substâncias 
que ajudam a aumentar o 
relaxamento dos vasos san-
guíneos, permitindo que o 
sangue circule com mais fa-
cilidade, ajudando a diminuir 
a pressão arterial, o que pode 
ser muito útil para hiperten-
sos. O magnésio presente no 
espinafre age como um blo-
queador natural dos canais de 
cálcio, inibindo a liberação de 
um neurotransmissor, a no-
repinefrina, responsável por 
aumentar a pressão arterial, 
e assim, também contribui 
para reduzir a pressão san-

guínea.

4 - PROTEGE 
CONTRA DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES
A vitamina C, a luteína e 

os compostos polifenólicos, 
como a quercetina e o can-
ferol, presentes no espinafre 
possuem potente acção an-
tioxidante, ajudando a re-
duzir os danos causados pelo 
stress oxidativo nas células 
dos vasos sanguíneos que po-
dem causar espessamento das 
paredes das artérias. Assim, o 
espinafre ajuda a prevenir e 
reduzir o risco de doenças 
cardiovasculares, como ate-
rosclerose, infarto ou derra-
me cerebral.

5-RETARDA O 
ENVELHECIMENTO
Por ser rico em betacaro-

teno, vitamina A, C e E que 
são antioxidantes, o espinafre 
ajuda a combater os radicais 
livres que causam envelhe-
cimento da pele. A vitamina 
C do espinafre também esti-
mula a produção de coláge-
no pela pele, diminuindo a 
flacidez e o aparecimento de 
rugas e linhas de expressão e a 
vitamina A protege a pele dos 
danos causados pelos raios 
ultravioletas do sol.

Gustavo Djedje, membro da Comissão de Revisão da Política Nacional de Terras

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

5729

A OCUPAÇÃO desenfreada dos bairros da Região 
Metropolitana do Grande Maputo, causada prin-
cipalmente pelo êxodo rural, desafia a urbaniza-
ção das cidades, devido à construção desordena-
da de habitações e outras infra-estruturas.

Para Silva Magaia, vereador doe Ordena-
mento Territorial, Ambiente e Urbanização no 
Município de Maputo, a tendência de indus-
trialização das economias, falta de emprego no 
campo, concentração de infra-estruturas para 
algumas actividades laborais levam os cidadãos a 
procurarem as cidades.

Entretanto, o país assiste a um cenário em 
que as cidades produzem pouco, prestam mais 
serviços e acumulam população, tornando-a 
ociosa para a economia nacional. Explicou que, 
como consequência do êxodo rural, que gera 
desemprego, há também perda de postos de tra-
balho e mão-de-obra no campo para produzir 
comida para alimentar as cidades. 

“Isto diminui a produção, aumenta o de-
semprego, consumo e sobrecarrega as infra-
-estruturas e serviços urbanos. Há manifestas 

disparidades sociais que muitas vezes proporcio-
nam criminalidade e situações de utilização de 
passeios como locais de actividades comerciais”, 
explicou.

Magaia destacou que o fenómeno é mais 
preocupante nas cidades da África Subsahariana, 
onde as economias não crescem ao mesmo rit-
mo da população, situação que é sustentada pelo 
facto de serem virtualmente fechadas ao mundo 
e não produzirem para a exportação.

Refira-se que a Região Metropolitana do 
Grande Maputo acolhe cerca de 40 por cento da 
população urbana do país, mas a sua economia 
não supera a das outras regiões.

Por outro lado, a ocupação dos lugares elimi-
na os espaços verdes, áreas de amortecimento e 
purificação do ar, havendo substituição das ma-
chambas pelo cimento.

Estimativas feitas por agências das Nações 
Unidas indicam que até 2030 a população das ci-
dades africanas deverá aumentar numa propor-
ção de 85 por cento, significando isto que mais 
da metade passará a ser urbana.

OS residentes do bairro São 
Dâmanso, no município da Ma-
tola, vivem momentos de terror 
devido à criminalidade, carac-
terizada por assaltos na via pú-
blica, em  residências e violações 
sexuais. Os indivíduos praticam 
estes actos ilícitos munidos de 
armas brancas, com as quais 
aterrorizam e agridem fisica-
mente as vítimas, apoderando-
-se de bens como electrodomés-
ticos, telemóveis e dinheiro.

Relatos indicam que já não há 
sossego no bairro, pois os mal-
feitores assaltam os moradores, 
violam sexualmente mulheres e 
matam-nas. Acredita-se que os 
crimes sejam protagonizados por 
moradores da zona residencial.

Adelaide Chivambo, resi-
dente no bairro, contou que se 

tornou rotineiro ouvir gritos de 
socorro à noite ou nas madruga-
das mas, quando saem para aju-
dar, os malfeitores colocam-se 
em fuga, dificultando a sua iden-
tificação e neutralização.

Acrescentou que, das vezes 
em que solicitaram o apoio poli-
cial, a corporação afirmou haver 
indisponibilidade de transporte 
para se dirigir ao local da ocor-
rência. Silva Nhaca, outro resi-
dente, contou que o fraco patru-
lhamento policial agrava ainda 
mais a situação. “Os malfeitores 
têm estratégias para fugir da Po-
lícia. Como forma de despistar, 
criam pânico numa zona e depois 
desaparecem por um tempo e 
vão cometer crimes noutra zona 
residencial”, disse.

Carmínia Leite, porta-voz 

da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) na província de 
Maputo, disse que a corporação 
tem conhecimento da situação e 
se comprometeu a efectuar mais 
diligências para devolver a segu-
rança ao bairro.

Leite disse ao “Notícias” que 
a PRM privilegia a colaboração 
Polícia-comunidade na investi-
gação e esclarecimento de casos 
criminais.

Referiu que a Polícia se tem 
posicionado em vários pontos da 
província de Maputo de modo a 
efectuar trabalhos rotineiros de 
patrulha e garantir a segurança. 

Apelou à população para de-
nunciar os actos criminais e per-
turbações da ordem, segurança e 
tranquilidade públicas nos bair-
ros. 

A
S autoridades sani-
tárias devem apostar 
na humanização dos 
cuidados de saúde, 
empatia e qualida-

de dos serviços prestados, no 
contexto do cumprimento do 
Plano de Desenvolvimento 
Municipal 2019-2023.

O repto foi lançado ontem 
pelo presidente do Conselho 
Municipal de Maputo, Eneas 
Comiche, na X Reunião de 
Saúde e Acção Social, que jun-
tou quadros do sector e par-
ceiros de cooperação.

Explicou que, com a re-
cente criação da Comissão 
Municipal dos Intervenientes 
da Saúde, o município está em 

condições de assegurar não só 
a prestação de cuidados es-
senciais e básicos, como tam-
bém de agir sobre os factores 
que determinam a qualidade 
dos serviços e reforçar a sua 
cobertura.

“As expectativas que os 
munícipes têm em relação 
aos Serviços de Saúde e Acção 
Social são elevadas, pelo que 
a avaliação de desempenho 
que hoje (ontem) se faz deve 
ser franca e isenta, e a plani-
ficação que irão fazer deve ser 
realística e complementar os 
recursos e condições existen-
tes”, disse.

Na ocasião, Comiche re-
conheceu o empenho do 

sector na vacinação contra a 
Covid-19, que atingiu 72 por 
cento para pessoas completa-
mente vacinadas e mais de 90 
por cento de indivíduos com 
pelo menos uma dose.

Além da imunização con-
tra a Covid-19, o pelouro da 
Saúde realizou diversas ac-
tividades, dentre as quais a 
desparasitação, tratamento da 
bilharziose, vacinação con-
tra o Vírus Papiloma Humano 
(HPV) e poliomielite.

“Para a área dos morgues e 
cemitérios, temos como pre-
visão reabilitar uma das alas 
da morgue do Hospital Central 
de Maputo (HCM) e aumentar 
72 gavetas para a conservação 

de corpos, mas também pre-
tendemos ampliar o Cemitério 
de Michafutene”, disse Bélia 
Xirinda, directora municipal 
de Saúde.

Acrescentou que constitui 
desafio do pelouro melhorar 
as condições em que alguns 
munícipes vivem em regiões 
propensas a inundações na 
época chuvosa.

“As casas ficam alagadas 
e a situação aumenta os casos 
de diarreia e malária. Temos 
estado a sensibilizar as pessoas 
a abandonarem esses locais, 
mas nalgumas vezes não aca-
tam a recomendação, o que é 
desafiante para o sector”, vin-
cou.

RECOMENDA ENEAS COMICHE

Apostar na humanização
dos cuidados de saúde

Saúde desafiada a prestar cuidados mais humanizados

Crescimento demográfico
desafia urbanização  

Criminalidade abala
São Dâmanso

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  141/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,70            3,77      3,74
  Botswana             Pula             4,97            5,07      5,02
  eSwatini             Lilangueni       3,70            3,77      3,74
  Mauricias            Rupia            1,42            1,45      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,84            3,92      3,88

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           456,96          466,07    461,52
  Malawi               Kwacha          62,48           63,72     63,10
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,71     27,44
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,62           11,85     11,74
  Canada               Dolar           49,03           50,01     49,52
  China/Offshore       Renminbi         9,34            9,52      9,43
  China                Renminbi         9,35            9,54      9,45
  Dinamarca            Coroa            8,72            8,89      8,81
  Inglaterra           Libra           75,76           77,27     76,52
  Noruega              Coroa            6,39            6,52      6,46
  Suécia               Coroa            6,22            6,35      6,29
  Suíça                Franco          65,39           66,69     66,04
  União Europeia       Euro            64,90           66,20     65,55

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3338600  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.707,40520
Venda..............  1.707,92070

                              Maputo,  22.07.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

O FUNDO Monetário Interna-
cional (FMI) anunciou a apro-
vação de um programa de as-
sistência financeira de mais de 
mil milhões de dólares a Tan-
zania para ajudar a recuperação 
económica e mitigar os efeitos 
da guerra na Ucrânia. 

“O pacote de financiamen-
to com um prazo de 40 meses 
vai ajudar a recuperação eco-
nómica e lidar com os efeitos da 
invasão russa à Ucrânia, ajudar 
a preservar a estabilidade ma-
croeconómica e apoiar as refor-
mas estruturais rumo ao cresci-
mento inclusivo e sustentável, 

em linha com as prioridades do 
Governo”, lê-se no comunica-
do difundido em Washington. 

O Programa de Financia-
mento Ampliado (ECF, na sigla 
em inglês) foi acordado no total 
de 1,046 mil milhões de dóla-
res, dos quais 151,7 milhões de 
dólares serão desembolsados de 
imediato para este país. 

As reformas focar-se-ão no 
fortalecimento da margem or-
çamental necessária para a des-
pesa social e investimento pú-
blico de alto rendimento, para 
retomar a agenda de reformas 
estruturais e o fortalecimento 

da estabilidade financeira. 
“Os impactos da guerra 

na Ucrânia estão a dificultar a 
recuperação gradual da eco-
nomia, depois da pandemia da 
Covid-19, e estão a aumentar 
os desafios ao desenvolvimen-
to e às reformas, que assim são 
incapazes de desbloquear o seu 
potencial económico”, escre-
vem os técnicos do FMI, con-
cluindo que o apoio do Fundo 
também vai “estimular o in-
vestimento do sector privado e 
catalisar o apoio financeiro dos 
parceiros do desenvolvimen-
to”.

JOVENS empresários nacionais vão de-
bater nos próximos dias, na cidade de 
Maputo, oportunidades de negócios, 
capacitação e financiamento, para o 
desenvolvimento de programas de em-
preendedorismo no país.

Para o efeito, a Associação Nacional 
de Jovens Empresários (ANJE) lançou 
esta semana, na capital, a 9.ª Confe-
rência Nacional de Empreendedorismo,  
com o objectivo de identificar  meca-
nismos para a internacionalização de 
negócios, bem como garantir que sejam 
financiadas, no mínimo, vinte projec-
tos de negócios deste grupo de agentes 
económicos.

Falando no acto do lançamento da 
conferência, Mara Cancune, vice-pre-
sidente da ANJE, explicou que o evento 
visa identificar alternativas de recupe-
ração dos jovens empresários tomando 
em consideração os choques económi-
cos com que o país se confronta, in-
cluindo a pandemia da Covid-19, o  ter-
rorismo na Zona Norte do país e a guerra 
na Ucrânia.

De acordo com a fonte, a realização 
do evento previsto para o mês de No-
vembro enquadra-se também na se-
mana global do empreendedorismo, 
subordinada ao lema “O Futuro Que 

Queremos”, um fórum que irá capitali-
zar energias para a criação de condições 
para se ultrapassar o actual cenário.

“Queremos, com a materialização 
da conferência, unir diversos actores 
para impulsionar o desenvolvimento 
de programas e acções que promovam 
o crescimento do empreendedorismo 
juvenil no país”, disse Mara Cancune, 
vice-presidente da ANJE.

Segundo Cancune, a associação irá 
apostar numa abordagem inclusiva na 
criação de condições favoráveis aos 
negócios, abrangendo vários secto-
res, com destaque para a agricultura, 
pecuária, pesca, indústria extractiva e 
transformadora, construção, produção 
de energia, serviços, comércio, ensi-
no, turismo, transporte e actividades 
financeiras. 

“Pretendemos trazer todos estes 
sectores e olhar para os benefícios  que 
surgem com o crescente uso de tecno-
logias”, frisou.

Deverão participar na 9.ª Conferên-
cia Nacional de Empreendedorismos 
empresários, empreendedores, acadé-
micos, bem como membros do Gover-
no, organizações não governamentais 
nacionais e estrangeiras e da sociedade 
civil, no geral.

DALTON SITOE

A EMPRESA Electricidade de 
Moçambique (EDM) instalou 
recentemente, na subesta-
ção de Tete, um transforma-
dor de 40 Megavolt-Amperes 
(MVA’s), com vista a aumentar 
a capacidade de fornecimento 

de energia a partir daquela in-
fra-estrutura.

O novo transformador, 
para o qual foi feito um inves-
timento de cerca de 1.5 milhão 
de dólares norte-americanos, 
surge em substituição de um 
outro  com uma capacidade 
de 22 MVA’s, que já estava a 

operar no limite de carrega-
mento, provocando cortes 
constantes de fornecimento 
de energia eléctrica na Cidade 
de Tete, sobretudo no verão.

Elísio Janeiro, director da 
divisão de transporte da EDM, 
na zona centro, afirmou que 
o montante foi desembolsado  

na totalidade pela sua empre-
sa, para “pôr cobro às pertur-
bações de corrente eléctrica 
que vinham sendo registadas 
desde o final do ano passado.

“Vamos, igualmente, su-
prir o défice que se fazia sentir 
nesta cidade de Tete, devido 
ao crescimento do consumo, 

O JAPÃO registou um défice comercial 
de quase 8 biliões de ienes na primeira 
metade deste ano, devido ao aumento 
dos preços do petróleo e à desvaloriza-
ção da moeda japonesa.

De acordo com dados oficiais di-
vulgados ontem pelo Ministério das 
Finanças japonês, o país registou o se-
gundo semestre consecutivo de défice 
comercial.

Apesar do défice, as exportações 
cresceram 15%, para 45,94 biliões de 
ienes e as importações caíram quase 
38%, para 53,86 biliões de ienes .

Em Junho, as importações aumen-
taram 46%, enquanto as exportações 
cresceram 19%, em comparação com 
igual período de 2021, resultando num 
défice comercial de 1,38 biliões de ie-
nes, o maior para o mês de junho desde 
2014.

As importações japonesas da China 
aumentaram 33% em Junho, em rela-
ção ao ano anterior, enquanto as ex-
portações aumentaram 8%.

As importações dos Estados Uni-
dos cresceram 25%, enquanto as ex-
portações aumentaram 15%, por sua 

vez as importações do Médio Oriente, 
fonte de grande parte do abastecimen-
to energético do Japão, aumentaram 
125%.

Junichi Makino, economista-chefe 
da consultora SMBC Nikko Securities, 
disse que as exportações aumentaram 
em Junho, apoiadas pela procura glo-
bal por carros e chips de computador 
japoneses.

O iene valia ontem cerca de 138 ie-
nes por dólar, abaixo dos cerca de 110 
ienes de um ano atrás.

O Banco do Japão optou, ontem, 

por manter inalteradas as taxas de juro 
de curto prazo em -0,1% e o programa 
de compras de fundos negociados em 
bolsa para manter a curva de rendi-
mento das obrigações de longo prazo 
em cerca de 0%.

Pelo contrário, outros países, in-
cluindo os Estados Unidos estão a subir 
as taxas para combater a inflação.

Os preços do petróleo subiram no 
mercado mundial desde a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro, e 
agora estão a ser negociados a cerca de 
100 dólares.

EMPREENDEDORISMO NO PAÍS

Jovens empresários 
debatem
oportunidades 
de financiamento

EDM aumenta capacidade
da subestação de Tete

FMI aprova empréstimo 
para apoiar Tanzania

(D
. S

it
oe

)

A cidade de Tete já dispõe de um transformador com maior capacidade de geração de energia eléctrica

Petróleo agrava défice
da balança comercial do Japão

para além de criar uma re-
dundância entre esta subes-
tação e a de Moatize, que tem 
uma capacidade de 50 MVA’s 
permitindo que, em caso de 
alguma avaria numa delas, os 
clientes não fiquem por muito 
tempo sem energia”, expli-
cou.

Acrescentou que com o 
novo transformador, garante-
-se a reserva de potência para 
novas ligações, no âmbito do 
projecto “Energia para Todos” 
(Proenergia), podendo agora 
alimentar o dobro do actual 
número de clientes na capital 
provincial, estimado em cerca 
de 62 mil consumidores.

Instou os citadinos para 
absterem-se da vandalização 
de equipamento da empresa, 
explicando que a reposição 
acarreta custos elevados, va-
lores que poderiam ser utili-
zados para investir na expan-
são da rede de energia para 
mais pontos da província.

Sobre a qualidade de ener-
gia em Angónia, província de 
Tete, explicou que está em 
curso um trabalho visando 
aproximar a fonte de energia 
ao distrito, uma vez que está 
a 500 quilómetros da subesta-
ção de Manje, abrindo campo 
para adversidades na época 
chuvosa. E quanto ao défi-
ce de iluminação pública em 
muitas zonas de Tete assegu-
rou que a resolução do proble-
ma faz parte do “Proenergia”, 
que está em implementação.

+258 84 9104316   |   +258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz
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PUBLICIDADE

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD) e o Ministério de Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) recebeu um financiamento do Banco Mundial para 
implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em 
Moçambique para um período de cinco anos (2019-2024) e pretende aplicar 
parte dos fundos para contratação de uma empresa de consultoria para 
elaboração da Estratégia e Plano de Acção sobre Violência Baseada no 
Género no contexto de desastres.

O principal objectivo da consultoria é avaliar e estabelecer medidas de prevenção 
e mitigação dos riscos que podem advir da implementação das actividades do 
INGD e outros actores que trabalham na gestão e redução de riscos de Desastres 
ligados à Violência Baseada no Género (VBG). 

Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a:
a. Analisar a capacidade institucional e os principais desafios do INGD 

e as organizações da sociedade civil que trabalham na assistência 
humanitária, encontram no combate a VBG na implementação as 
recomendações da estratégia Nacional de VBG, convenção para Elim-
inação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres 
(CEDAW) e outros instrumentos internacionais que o País ratificou 
relacionado com o VBG; 

b. Elaborar procedimentos específicos de prevenção e mitigação de 
VBG em no contexto de desastres em Moçambique, em estágios de 
pre–emergência, preparação, intervenção humanitária com vista a 
minimizar a vulnerabilidades de ocorrência de risco de VBG nas mul-
heres, meninas num ambiente específico e circunstâncias particulares 
de desfavorecimento, vulnerabilidade, preconceito, discriminação e no 
acesso a recursos das acções humanitárias;

c. Descrever quadro normativo Internacional, Regional e Nacional e as 
disposições sobre VBG, incluindo um quadro institucional e políticas 
nacionais implementadas para combater a VBG no contexto de Desas-
tres;

d. Adequar e harmonizar as Directrizes, linhas de orientação e boas práti-
cas do IASC, UNEPA, UNICEF e outros parceiros que trabalham na área 
do VBG, para contexto de implementação de gestão de risco de Desas-
tres e assistência humanitária em Moçambique   

e. Descrever e analisar aspectos de vulnerabilidades de género e os 
riscos específicos de VBG no contexto de desastres (por exemplo, 
agressão sexual, prostituição forçada, casamento infantil e outros for-
mas de violência doméstica);

f. Desenvolver um plano de capacitação em matéria de VBG, para os 
principais intervenientes no processo de assistência humanitária, com 
destaque aos técnicos do INGD, prestadores de serviços, saúde, acção 

social, membros dos CLGRD e pessoas influentes das comunidade, com 
vista o aumento das capacidades de intervenção nesta matéria para 
atender às necessidades especiais de protecção de mulheres e meninas 
contra a VBG em situação de desastre;

g. Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (SOP – Standard 
Operational Procedures), no contexto Moçambicano para registo e 
processamento de queixas para sobreviventes de EAS/AS através de 
mecanismos que facilitam a notificação de VBG com vista a garantir o 
acompanhamento adequado de maneira segura e ética;

h. Realizar o mapeamento dos serviços de apoio disponíveis para os so-
breviventes da VBG no contexto de desastres, tendo em conta natureza, 
escopo dos factores de risco, vulnerabilidade e quadro jurídico-legal 
nacional e as iniciativas de mapeamento nas outras agências Moçam-
bicanas e nos outros projectos financiados pelo BM que trabalham nos 
contextos humanitários;

i. O aprimoramento dos aspectos de prevenção e apoio psicossocial para 
melhor responder às necessidades específicas de todas as mulheres 
e meninas; vamos considerar: Adequar e harmonizar as Directrizes, 
linhas de orientação e boas práticas do IASC, UNEPA, UNICEF e outros 
parceiros que trabalham na área do VBG, para contexto de implemen-
tação de gestão de risco de Desastres e assistência humanitária em 
Moçambique;

j. Apresentar um plano de monitoria e avaliação para acompanhar o pro-
gresso, bem como quaisquer efeitos adversos de actividades relaciona-
das a VBG nas populações afectadas por Desastres;

k. Avaliar a estrutura e capacidade institucional do INGD para apro-
priação e implementação do instrumento e propor em caso de necessi-
dades medidas para o melhoramento;

l. Definir estratégias de articulação intersectorial, parcerias, mecanismos 
de financiamento e mobilização de recursos, incluindo um orçamento 
indicativo e horizonte temporal para implementação do instrumento; 

m. Descrever a estrutura de monitoria e avaliação, indicação do horizonte 
temporal e os desafios de implementação VBG no contexto de Desastres;

Assim, o INGD através do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência 
em Moçambique convida empresas de consultoria a apresentar Manifestações 
de Interesse para a realização da consultoria. 

Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco 
Mundial definidos no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para 
Mutuários da Financiamento de Projectos de Investimento (IPF) (datado de 
Julho de 2016, revisto em Agosto de 2018), o método de selecção será Selecção 
Baseada nas Qualificações do Consultor. Espera-se que a consultoria tenha a 
duração de 75 dias úteis. 

Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são: 
a. Conhecimento profundo das políticas de género, estratégias para sua 

implementação, bem como da legislação em vigor no País e outros 
instrumentos e mecanismos institucionais para a promoção da 
igualdade e equidade de género e empoderamento das mulheres e VBG;

b. Experiência de pelo menos 7 anos em projectos relacionados com a 
elaboração de estratégias e/ou planos sectoriais com componentes de 
género e VBG assim no desenvolvimento de pesquisas ou consultorias 
na área de Direitos Humanos das Mulheres, género no contexto de 
Desastres ou mudanças climáticas;

c. Conhecimento e compreensão das declarações e compromissos 
internacionais e regionais sobre VBG; das Políticas de Salvaguardas 
Ambientais e Sociais do Banco Mundial e conhecimento dos 
regulamentos e normas ambientais e sociais de Moçambique;

d. Ter trabalhado com o INGD, ONGs e Agências Internacionais que 
trabalham na assistência humanitária e Gestão de Riscos de Riscos 
de Desastres e mudança climática em Moçambique constitui uma 
vantagem.

e.  Experiência de trabalho com organizações da sociedade civil em 
Moçambique e Conhecimento sobre as dinâmicas da sociedade civil 
no País, particularmente das plataformas e organizações relacionadas 
com as temáticas de género, Abuso Exploração sexual e dos direitos das 
mulheres;

f. Fornecer duas (2) cartas de referência de empresas ou organizações 
para as quais fizeram trabalhos similares nos últimos 2 anos (2020-
2021).

Os consultores são chamados a prestar especial atenção a Secção III, parágrafos 
3.14, 3.16 e 3.17 dos procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento 
de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários da Financiamento de Projectos 
de Investimento (IPF) (datado de Julho de 2016, revisto em Agosto de 2018), 
sobre conflito de interesses.

As firmas interessadas e com o perfil exigido deverão enviar as suas 
manifestações de interesse para os seguintes endereços electrónicos: 
Antonio.queface@gmail.com e Cc. ppintane@gmail.com, até ao dia 5 de 
Agosto de 2022, pelas 15.00 horas. O assunto do correio electrónico deve 
conter a seguinte referência: Ref. Ref.: MZ-INGD-04-CS-CQS.

Endereço:
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres

Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique

Rua do Gare de Mercadorias, AV. das FPLM – Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE (P166437)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA E PLANO DE ACÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO NO CONTEXTO DE DESASTRES
Ref.: MZ-INGD-04-CS-CQS (Firma)

Data: 21 de Julho de 2022
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UM corpo de um homem aparentando 
mais de 30 anos de idade foi encontra-
do às primeiras horas de ontem no 12.º 
Bairro, Munhava Maraza, na cidade da 
Beira, com sinais de agressão e ferimen-
tos graves na cabeça. Ao lado do corpo 
havia paus e pedras.

No local, a nossa equipa de Repor-
tagem conversou com o secretário do 
bairro, Pedro Muchanga, que disse que 
por volta das 5.00 horas, o secretário da 

unidade ligou a comunicar sobre a ocor-
rência.

“A primeira coisa que fizemos foi 
entrar em contacto com a Polícia, que 
prontamente se fez ao local. Depois 
chegaram os agentes do Serviço Nacio-
nal de Investigação Criminal (SERNIC)”, 
contou.

O corpo do finado foi posteriormen-
te transportado para a morgue do Hos-
pital Central da Beira por volta das 8.00 

horas. Segundo Muchanga, não se sabe 
de onde o falecido vinha porque não é 
residente daquele bairro e não portava 
consigo qualquer documento de identi-
ficação e provavelmente o crime tenha 
acontecido em outro lugar.

Para o porta-voz do SERNIC, Alfeu 
Sitoe, tudo indica que o falecido estava a 
ser perseguido e acabou sendo agredido 
naquele local.

“As informações são escassas para 

afirmar se era ou não um malfeitor, mas 
decorrem diligências para averiguar o 
facto. Não obstante, todo o cidadão tem 
direito à vida e ninguém pode ser mor-
to por qualquer motivo que seja”, lem-
brou.

De acordo com Sitoe, quando se tra-
ta de ladrão, a população tem a prerro-
gativa de neutralizá-lo e apresentá-lo à 
esquadra mais próxima para a sua res-
ponsabilização.

RAPTO DE DOIS MENORES

Mulher condenada
a 30 anos de prisão

U
MA mulher de 40 
anos de idade foi con-
denada a 30 anos de 
prisão maior na cida-
de da Beira por rapto 

de duas crianças de três e sete 
anos de idade, no bairro da 
Munhava, no ano passado.

Trata-se de Fátima Chos-
sane, julgada no processo nú-
mero 33/6.ª/2022 e que vai ter 
também de pagar uma indem-
nização de 100 mil meticais 
para cada família das vítimas.

Na altura da audiência, Fá-
tima Chossane confessou os 
crimes de que era acusada mas 
não beneficiou de nenhum 
atenuante, decidindo o juiz 
sentencia-la à pena máxima.  

Durante a leitura do vere-
dicto, o juiz Martinho Muchi-
guere, da 6.ª Secção do Tri-
bunal Judicial da Província de 
Sofala (TJPS), referiu que ficou 
provado que a arguida, no dia 
13 de Outubro de 2021, cerca 
das 10.00 horas, interpelou o 
menor Mateus António, de sete 
anos de idade, no pátio da Es-
cola Primária Amílcar Cabral, 

Sobre o tipo de crime
O JUIZ Martinho Muchiguere 
explicou em seguida os fun-
damentos da decisão tomada 
pelo corpo de magistrados da 
6.ª Secção do TJPS. 

Disse que os factos men-
cionados se enquadram em 
dois crimes de rapto previs-
tos e punidos nos termos do 
artigo 197 n.o 2 do Código Pe-
nal que prevê que “quem por 
meio de violência, ameaça ou 
qualquer fraude raptar outra 
pessoa com o fim de subme-
tê-la à extorsão, violação, 
obter resgate ou recompensa 
é punido com pena de prisão 
de 16 a 20 anos. 

A pena prevista no arti-
go anterior é agravada nos 
termos gerais se o rapto for 
praticado contra pessoa in-

defesa em razão da idade”, 
lembrou.

Segundo o juiz, apesar de 
a arguida ter confessado os 
crimes, o tribunal entendeu 
não haver lugar para atenua-
ção da pena na medida em 
que o seu comportamento foi 
grave e consequentemente 
censurável tendo em conta 
também as circunstâncias 
agravantes.

“Percebemos com este 
processo que o rapto tende a 
generalizar-se até várias ca-
madas sociais. 

Não é o tipo de rapto que 
estávamos habituados a ou-
vir. Significa que até aquele 
que vende tomate no Maqui-
nino pode ser raptado”, co-
mentou.

Defendeu que o rapto por 
causa de 10 mil ou 15 mil me-
ticais é uma verdadeira de-
monstração do nível de de-
terioração do tecido social o 
que é grave.

Segundo o magistrado, 
quando é assim, a única arma 
que existe para desencorajar 
este tipo de crime é aplicar 
o que a lei prevê que são as 
penas máximas para quem se 
atreve a praticá-lo.

“O rapto é uma forma 
muito humilhante de tra-
tar um ser humano. Ou seja, 
trocar uma pessoa como se 
fosse um produto ou escu-
do é, realmente, degradante 
daí que não há mãos a medir 
contra esta prática”, argu-
mentou.

As crianças merecem protecção de qualquer tipo de perigo

Cadáver encontrado na Munhava  

no bairro da Munhava.
De seguida, com recurso a 

um transporte de passageiros, 
levou-o até ao Alto da Manga 

onde reside a sua prima Elina 
Cristina.

Neste local, a arguida ale-
gou que a vítima era filha de 

uma outra amiga que se en-
contrava em desavenças com o 
marido e por isso teria lhe pe-
dido para cuidar do menor por 
algum tempo.

A partir deste local e por-
que tinha o número de telemó-
vel da mãe da vítima enviou-
-lhe uma mensagem exigindo 
50 mil meticais.

“Depois das negociações 
chegaram ao acordo para o 
pagamento de 20 mil meticais 
valor transferido para Fátima 
Chossane após o que a arguida 
devolveu o menor ao convívio 
dos seus pais”, leu o juiz Marti-
nho Muchiguere.

O outro rapto foi o de uma 
criança de três anos de idade 
identificada como Keilane En-
genheiro. Ocorreu no dia 4 de 
Dezembro por volta das 13.00 
horas. Nesta ocasião, a argui-
da interpelou a menor que na 
altura dos factos se encontrava 
na companhia de três irmãos 
também menores na via públi-
ca na zona da Munhava.

Segundo a explicação do 
juiz, a arguida deu 10 meticais 

a um dos irmãos da vítima para 
comprar doces numa banca 
próxima. Escreveu o seu nú-
mero de celular num papel e 
entregou aos outros irmãos 
para fazer chegar aos pais.

Depois disso, levou a víti-
ma à residência de uma amiga 
alegando que era sua sobrinha.

Muchiguere fez saber que 
o pai da menor recebeu duas 
mensagens enviadas pela ar-
guida numa delas ameaçan-
do tirar a vida da vítima para 
extrair os seus órgãos geni-
tais. Na outra mensagem, a 
partir do mesmo número, dizia 
que iria enviar a criança para a 
China caso o pai não pagasse o 
valor de resgate.

Houve, então, várias pro-
postas recusadas pela arguida, 
contudo, chegaram ao acordo 
de 25 mil meticais dos quais o 
progenitor transferiu 20 mil 
meticais. Concretizado o ob-
jectivo, a arguida foi deixar a 
criança num lugar próximo à 
Escola Secundária de Mucha-
tazina onde viria a ser recupe-
rada pelos seus parentes.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O INSTITUTO Nacional de Segurança Social (INSS) está a 
investir 160 milhões de meticais na construção do novo edi-
fício da sua delegação em Inhambane, na cidade da Maxixe, 
no esforço de aproximar os serviços aos utentes.

A cerimónia de lançamento da primeira pedra para a 
construção da infra-estrutura foi orientada pela secretária 
de Estado na província de Inhambane, Ludmila Maguni.

A infra-estrutura irá comportar dois pisos e será im-
plantada numa área de mil metros quadrados.

A secretária de Estado destacou que a implantação do 
edifício, cuja construção terá a duração de 15 meses, vai 
permitir que os funcionários da delegação possam trabalhar 
em condições condignas, bem como contribuir para um 
melhor atendimento ao cidadão.

Ludmila Maguni destacou, com satisfação, o facto de o 
Sistema de Segurança Social Obrigatória, na província de 
Inhambane, abranger mais de 120.000 beneficiários, in-
cluindo os trabalhadores por conta própria, mais de sete mil 
empresas e acima de três mil pensionistas. 

A governante desafiou a instituição a continuar a sensi-
bilizar os trabalhadores, sobretudo os que exercem activi-
dades por conta própria a inscreverem-se no INSS para a sua 
protecção social e das suas famílias.

Maguni apelou ao empreiteiro para que execute as obras, 
respeitando o prazo previsto e observando o padrão de qua-
lidade exigido.

À margem do evento, a governante procedeu ainda a 
entrega de “kits” de trabalho aos pensionistas de sobrevi-
vência e por conta própria, com destaque para congelado-
res, máquinas de costura, ferramentas para electricidade, 
entre outros. 

O SECTOR da Saúde está a 
reforçar as intervenções para 
incentivar a permanência no 
tratamento anti-retroviral do 
HIV & SIDA, no quadros das 
acções para redução do nú-
mero de novas infecções pela 
doença.

A pretensão foi manifesta-
da quarta-feira, na cidade do 
Maputo, num encontro para 
divulgação do estudo sob o 
tema “Por que parou”, coor-
denado pelo Conselho Nacio-
nal de Combate ao HIV & SIDA 
(CNCS).

A coordenadora do Unida-
de de Planificação, Coordena-
ção, Monitoria e Avaliação no 
CNCS, Ema Chuva, disse que o 
Governo está preocupado com 
a retenção das pessoas vivendo 
com o HIV no tratamento an-
ti-retroviral.

Para efeito, no ano pas-
sado foi realizado um estudo 
que levanta as razões pelas 
quais as pessoas abandonam o 
tratamento, tendo como fac-
tores principais o estigma e a 
descriminação, os problemas 
económicos e a falta de recur-
sos para se dirigir às unidades 
sanitárias.

“Sabemos que o país é po-
bre e as pessoas não têm con-
dições para seguir com a vida 
normalmente. Nas unidades 
sanitárias estão a ser feitas in-
tervenções para mitigar esta 
situação, com a dispensa tri-
mestral de medicamentos, 
para evitar que as pessoas se 
dirijam aos centros todos os 
meses”, explicou.

 Ema Chuva indicou que 
dos dois milhões de pessoas 
vivendo com o HIV & SIDA no 

HÉLIO FILIMONE

INDIVÍDUOS até aqui desconhecidos e per-
tencentes ao sindicato do crime organizado 
roubaram e destruíram páginas relevantes 
do processo do chamado “caso BCM”, uma 
acção que visava inviabilizar o julgamento 
de um dos mais badalados casos de fraude 
financeira que o país conheceu após a inde-
pendência. 

A revelação é feita pelo próprio juiz 
Achirafo Aboobacar, 19 anos depois de ter 
julgado este mega-processo no Estabeleci-
mento Penitenciário de Máxima Segurança 
da Machava (BO). 

Jubilado no dia 12 do mês em curso, 
com a categoria de Juiz Desembargador do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, o 
magistrado fez esta e outras revelações na 
última quarta-feira, na cerimónia que os 
colegas, amigos e familiares realizaram em 
sua homenagem.

“Houve sabotagem durante a instrução 
do processo. Não sei quem fez isso. Só me 
dei conta disso porque a leitura que estava 
a fazer das páginas não tinha sequência. 
Estava tudo desarrumado, sinal de que al-
guém havia mexido no processo” - revela 
Achirafo.

Perante essa situação, o juiz explicou 
que teve de efectuar um despacho a ordenar 
o escrivão da secção para entrar em contac-
to com a equipa do BCM no sentido de for-
necer cópias dos documentos surripiados 
para reorganizá-lo.

“O escrivão foi muito competente e li-
derou este processo juntamente com os pe-
ritos do banco. Foi preciso rever as páginas 
e esse exercício levou muitos meses. O BCM 
forneceu os documentos novamente e as-
sim conseguimos repor o que havia sido re-
tirado dos autos. Tive de ficar quatro meses 
a trabalhar na sua recomposição”, conta.

Revelou que o Tribunal Supremo dispo-
nibilizou um gabinete, que era para que não 
sofressem pressão. Explicou que no Tribu-
nal Judicial da Cidade de Maputo não havia 
condições de trabalhar neste mega-proces-
so e estariam de baixo de muita pressão.

Convidado a descrever o momento 
marcante da sua carreira como juiz, Achi-
rafo Aboobacar disse não saber dizer, com 
exactidão, qual é que terá sido. 

“A maioria das pessoas acha que foi o 
julgamento do “caso BCM”. Normalmen-
te esses processos extensos têm fama, por 
causa dos arguidos e o volume de páginas 
que o compõem. Geralmente quando se 
está perante processos desta natureza há 
tendência de se pensar que é um mega-
-processo. Para mim, foi um desafio muito 
grande, porque era um processo que quan-
do recebi tinha 27 volumes, algo anormal” 
- recordou.

LÁGRIMAS PELA 
HOMENAGEM

NO meio de abraços e felicitações dos orga-
nizadores e convidados à cerimónia, per-
guntámos ao juiz Achirafo que significado 
tem esta homenagem, ao que respondeu 
que a mesma significa tudo para si.

“Esta homenagem significa tudo. Fo-
ram-me caindo lágrimas disfarçadas, pois 
quando se fala bem de nós é agradável. 
Quando se fala com verdade é mais agra-
dável ainda. Todas as pessoas disseram bem 
de mim, o que agradeço imenso”, disse, 
acrescentando que “felizmente não sou 
uma pessoa de problemas ou que procura 
estar em sarilhos com as outras. Dou-me 
bem com quase todos. Contudo, quem não 
quer se dar bem comigo não o desprezo. Por 
vezes chamo a pessoa e encosto-me nela 
para procurar saber o que se passa. Essa é 
uma das minhas características”.

A DIRECÇÃO Nacional de Identi-
ficação Civil (DNIC) instaurou, no 
primeiro semestre, sete proces-
sos disciplinares contra funcio-
nários suspeitos de envolvimento 
em cobranças ilícitas no processo 
de emissão do Bilhete de Identi-
dade (BI).

A informação foi avançada 
ontem, em Maputo, pela porta-
-voz da DNIC, Gilda Lameke, em 
conferência de imprensa para dar 
a conhecer as actividades desen-
volvidas pelo sector no primeiro 
semestre deste ano.

Segundo a fonte, na provín-
cia de Maputo foram instaurados 
quatro processos para igual nú-
mero de funcionários, enquan-
to em Nampula dois agentes do 
Estado são implicados e outro 
está a ser processado na Direcção 

O PAÍS registou, entre quar-
ta-feira e ontem, 92 novas 
infecções por Covid-19, se-
gundo dados do Ministério da 
Saúde (MISAU), que indicam 
ainda para a recuperação de 36 
infectados.

Os casos foram extraídos 
em 950 amostras suspeitas 
testadas nos laboratórios na-
cionais, o que situa a taxa de 
positividade em 9,68 por cen-
to e a proporção acumulada 
em 16,83.

A província de Inhambane 
e cidade de Maputo registaram 
maior número de casos, com 
26 e 20 episódios, respectiva-
mente, indicando a prevalên-
cia de elevada transmissão na 
região sul.

Com os curados, todos na 
província de Nampula, o nú-
mero de casos activos foi fi-

xado em 478 indivíduos. Não 
houve altas hospitalares e nem 
internamentos, o que mantém 
o número de pessoas interna-
das em nove, sem registo de 
pacientes nos cuidados inten-
sivos.

O país continua sem novos 
óbitos relacionados à doen-
ça, mantendo-se em 2215 o 
cumulativo de mortes.

Até ontem o país tinha um 
cumulativo de 15,4 milhões de 
pessoas que receberam a vaci-
na desde o início da imuniza-
ção, dos quais 791 nas anterio-
res 24 horas, para além de 14,6 
milhões completamente vaci-
nadas e 524,155 que tomaram 
a dose de reforço. 

Assim, a cobertura nacio-
nal vacinal situa-se em de 96 
por cento, com um grupo-al-
vo de 15,2 milhões pessoas. 

A
S autoridades sani-
tárias estão, à escala 
nacional, a reforçar a 
vigilância activa para 
detectar casos de pa-

ralisia flácida aguda (polio-
mielite), no âmbito dos esfor-
ços de prevenção da pólio.

De Janeiro a esta parte fo-
ram notificados 292 casos, 84 
dos quais confirmados em la-
boratório e duas amostras en-
viadas para testagem.

Benigna Matsinhe, direc-
tora nacional adjunta de Saúde 
Pública, disse que estes episó-
dios foram detectados durante 
as campanhas de vacinação 
contra a pólio que tiveram lu-
gar no país, a última das quais 
realizada de 7 a 10 de Julho 
corrente.

As campanha de vacina-
ção, segundo ela, decorrem do 
facto de terem sido identifi-
cados dois casos de poliovírus 
não selvagem nas províncias 
de Nampula e Cabo Delgado e 
depois de em Fevereiro do ano 
em curso ter sido notificado 

Saúde reforça vigilância
devido à poliomielite no país

ciaram-se da campanha. Esta 
última campanha decorreu 
a nível nacional e foi possível 
alcançar 7.573.725 crianças, o 
que corresponde a uma cober-
tura vacinal de 110 por cento.

“Estes resultados revelam 
que a terceira ronda da cam-
panha que realizámos foi bem 
sucedida e superou as nossas 
expectativas. Agradecemos aos 
pais e encarregados de edu-
cação, não só por reconhece-
rem a importância de vacinar 
as suas crianças, mas também 
por terem levado os menores 
aos postos de vacinação ou por 
terem aberto as portas das res-
pectivas casas, permitindo que 
os nossos brigadistas realizas-
sem esta actividade”, disse.

Acrescenta que o sucesso 
alcançado também é fruto do 
envolvimento de toda a equipa 
de vacinadores, mobilizado-
res, registadores, supervisores, 
coordenadores, digitadores de 
dados, logísticos, monitores 
independentes, motoristas, 
entre outros.

um caso de poliovírus selva-
gem no vizinho Malawi. 

“Como forma de respon-
der a esta situação, e como 
orientam as normas de saúde 

pública, o país organizou-
-se rapidamente com apoio 
dos seus parceiros e iniciou 
a vacinação rápida de todas 
as crianças menores de cinco 

anos”, disse.
Matsinhe lembrou que na 

primeira e segunda rondas 
apenas as províncias das re-
giões norte e centro benefi-

 Saúde atenta aos casos de poliomielite, no quadro da vacinação

19 ANOS DEPOIS, JUIZ ACHIRAFO REVELA:

Sabotaram o processo 
do “caso BCM”

Juiz Achirafo Aboobacar durante o julgamento do “caso BCM” havido em 2003 na BO

EXPURGAR OS MAUS MAGISTRADOS

CONVIDADO a fazer uma reflexão sobre 
a situação de corrupção no país, o juiz 
desembargador não tem dúvidas que nem 
tudo vai bem, daí que é urgente a tomada 
de medidas antes que o fenómeno aniquile 
com os bons princípios.

“É necessário começar com aquilo que o 
Presidente Samora Machel dizia: “purificar 
as fileiras”. Se não fizermos isso poderemos 
ter mais problemas. Por exemplo, à medida 
que novas pessoas vão entrando para as ma-
gistraturas Judicial e do Ministério Público é 
preciso passar a pente-fino todos aqueles 
que não são cumpridores da lei, para que 
sejam afastados” - começou por dizer.

Acrescentou, apontando o dedo à ju-
ventude, que está muito aflita e a todo cus-
to procura penetrar em vários serviços para 
rapidamente enriquecer.

“Uns são sérios e outros não. Então, 
penso que, também, é importante ter aten-
ção nela para que não se admita jovens que 
venham promover a corrupção no Aparelho 
Judicial, no lugar de combater o fenómeno. 
Não estou a dizer que os jovens que entram 
devem ser investigados. O comportamento 
demonstra até que ponto as pessoas não são 
tão limpas assim. Durante o tempo em que 
estive no Conselho Superior da Magistratu-
ra Judicial fizemos um bom trabalho, por-
que nunca permitimos que os prevaricado-
res passassem impunes” - recordou.

Por outro lado, o juiz Achirafo Abooba-
car aconselha ao Conselho Superior da Ma-
gistratura Judicial a não demorar com a tra-
mitação dos processos dos juízes e oficiais 
investigados, como forma de demonstrar 
que a prevaricação não passará sem puni-
ção. 

“Com isso, estar-se-á, também, a evitar 
que os processos possam ser remetidos ao 
Tribunal Administrativo com problemas de 
prazos e, por conseguinte, acabando por ser 
devolvidos. Devolver significa ter de pagar 
tantos salários que os magistrados e oficiais 
ficaram privados de receber porque tinham 
sido suspensos irregularmente” - alertou.

BREVE BIOGRAFIA

ACHIRAFO Aboobacar nasceu no dia 
12 de Julho de 1952, na cidade de Ma-
puto. Para além de juiz foi aprendiz de 
mecânico e de bate-chapa, futebolis-
ta, contabilista, paraquedista afecto à 
Base Aérea da cidade da Beira, dando se-
quência ao Serviço Militar Obrigatório. 
Exerceu o cargo de Juiz-Presidente do Tri-
bunal Judicial da Província de Nampula, 
foi membro da Comissão Permanente do 
Conselho Superior da Magistratura Judicial 
e director do Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária. Jubila como Juiz Desembar-
gador do Tribunal Superior de Recurso de 
Maputo.

Colegas, amigos e familiares homenagearam-no pelo recon-
hecimento das suas qualidades humanas e profissionais

Diagnosticados 
mais 92 casos 
de Covid-19

RESPOSTA AO HIV/SIDA

Procura-se assegurar 
retenção ao TARV

país nem todas estão em trata-
mento, sendo que a cobertura 
está situada em torno de 67 
por cento.

A fonte sublinhou que de-
correm trabalhos nas comu-
nidades com vista a buscar as 
pessoas que desistiram para 
retomarem o tratamento e, no 
mesmo âmbito, terão conhe-
cimento das causas da desis-
tência.

A pesquisadora do estudo 
“Por que parou”, Mariõ dos 
Santos, apontou a questão 
da distância como uma das 
maiores causas da interrup-
ção do TARV, apesar de haver 
doentes com os mesmos obs-
táculos que permanecem.

Dos Santos refere que as 
províncias de Cabo Delgado, 
Nampula, Beira, Inhambane  
e província de Maputo são as 
que mais registaram infecções 
e desistências, com mais en-
foque para as mulheres ven-
dedeiras, devido à justificativa 
de falta de tempo.

Recomendou à melhoria 
da situação socioeconómica 
das mulheres de forma que 
estas não fiquem dependen-
tes dos maridos, ater atenção à 
saúde mental e emocional das 
pessoas, pois alguns dos fac-
tores que contribuem para o 
abandono do tratamento são a 
baixa auto-estima e a depres-
são.

Saúde procura reter mais pacientes no TARV

Inhambane 
procura aproximar 
serviços do INSS

Funcionários da DNIC 
indiciados por práticas ilícitas

Nacional.
Referiu que alguns funcio-

nários e agentes do Estado estão 
detidos em conexão com estas 
práticas e decorrem os trâmites 
legais para a sua responsabiliza-
ção.  No que concerne a tentati-
vas de falsificação de documen-
tos de identificação, 25 cidadãos 
estão envolvidos na obtenção ilí-
cita do BI, incluindo a usurpação 
de identidade alheia e apresen-
tação de informações forjadas.

“Na usurpação de identida-
de, temos registado casos de ci-
dadãos estrangeiros que alugam 
documentos de nacionais para 
atravessarem as fronteiras”, dis-
se o porta-voz. 

A Direcção Nacional de 
Identificação Civil emitiu neste 
período mais de 700 mil bilhetes 

de identidade em todo território 
nacional.

Segundo a fonte, dos 925.681 
pedidos submetidos, foram pro-
duzidos 759.909 documentos, 
levantados 597.913, havendo 
mais de 161.996 por ser reclama-
dos. A entidade governamental 
constituiu 834 brigadas móveis 
para emissão do BI junto das co-
munidades, tendo resultado no 
atendimento de 67.851 cidadãos.

Por outro lado, 25.463 des-
locados devido ao terrorismo em 
Cabo Delgado requereram bilhe-
te de identidade nos seus locais 
de reassentamento. Outros 1898 
cidadãos moçambicanos resi-
dentes na diáspora solicitaram 
documentos de identificação, 
1504 dos quais já procederam ao 
seu levantamento. 

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 22 de Julho de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

MUCACHE

Sonho adiado de um
bairro desprovido
de condições básicas

MOUZINHO DE ALBU-

QUERQUE

D
EPOIS da introdução 
do processo de au-
tarcização despon-
taram novas unida-
des residenciais nos 

arredores da cidade de Nam-
pula, em resposta à dinâmica 
do crescimento demográfico. 
Foram colocados à disposição 
das comunidades locais ser-
viços essenciais básicos como 
saúde, água potável, educa-
ção, energia eléctrica e outros. 
Um dos bairros que surgiu de 

forma espontânea e cresceu 
foi o de Mucache, que entre-
tanto permanece como um 
dos mais pobres do município.

A nossa Reportagem esca-
lou este bairro e constatou que 
apesar de já não ser novo, ain-
da carece de serviços sociais 
básicos. 

A actual situação de carên-
cias que caracteriza o bairro 
parece contrariar justamente 
os objectivos da municipali-
zação. 

Mucache continua um dos 
bairros mais desfavorecidos 
do município de Nampula e 

onde falta um pouco de tudo. 
As construções desordenadas 
de casas, a falta de transporte, 
estabelecimentos comerciais, 
escolas secundárias e outras 
infra-estruturas importantes 
caracterizam-no.

Os moradores pedem a 
quem de direito que faça algo 
para melhorar as suas condi-
ções de vida. Isabel Ernesto, 
moradora, contou que a cri-
minalidade tomou conta da 
zona, nos últimos tempos. 
Assaltos em plena via pública 
e nas residências, sobretudo 
no período nocturno têm sido 

frequentes, ante a inexistência 
de um posto policial. Ataná-
sio Francisco, outro morador, 
lembrou que o presidente do 
Conselho Municipal da Cidade 
de Nampula, Paulo Vahanle, já 
escalou várias vezes o bairro, 
viu as carências e prometeu 
que iria trabalhar para que os 
moradores tivessem infra-es-
truturas sociais básicas, mas 
até agora a promessa não foi 
cumprida. 

Acrescentou que Muca-
che pode mudar para melhor, 
caso sejam executados pro-
jectos sociais e económicos.

Estrada que dá acesso ao bairro de Mucache

COMO forma de resolver os problemas 
com que o bairro de Mucache se deba-
te, o falecido presidente do Conselho 
Municipal, Mahamudo Amurane, havia 
projectado um ambicioso plano de cons-
trução de uma cidadela administrativa, 
que congregaria diversas instituições pú-
blicas e privadas. 

Tendo em conta a sua importância 

e pertinência, em termos de benefícios 
para os residentes locais, o projecto já ha-
via sido debatido e aprovado pelos mem-
bros da Assembleia Municipal.

Com a morte de Amurane, no entan-
to, a iniciativa não avançou, o que deixou 
os moradores tristes, pois que estavam 
esperançados de que uma vez concre-
tizado, o empreendimento contribuiria 

para o desenvolvimento do bairro. 
Do que se tem conhecimento com 

a construção da cidadela, a zona teria, 
por exemplo, vários estabelecimentos 
comerciais, escola secundária, estradas 
melhoradas, energia eléctrica, um posto 
policial, água canalizada e outros ser-
viços úteis que poderiam aliviar o sofri-
mento dos residentes. 

Falha construção
de cidadela

Estrada degradada 
TAL como acontece em mui-
tos outros bairros do muni-
cípio, onde há problemas de 
erosão progressiva, Mucache 
também não foge à regra. A 
erosão dos solos está a difi-
cultar a circulação de peões 
e viaturas, na estrada que dá 
acesso ao bairro, uma situa-
ção que se agrava cada vez 
que chove, atendendo que 
não existem valas de drena-
gem para escoamento das 
águas pluviais.

A degradação da estrada 
é dos principais factores que 
obstaculizam o desenvol-
vimento de Mucache. Para 
Isabel Ernesto, sendo um dos 
bairros que mais produz hor-
tícolas, milho, mandioca e 
outros para o abastecimento 
dos mercados da cidade de 

Nampula, aquela via já de-
via ter merecido uma inter-
venção, visando a melhoria 
da transitabilidade e, deste 
modo, facilitar o escoamento 
da produção.  

Alguns operadores dos 
transportes semicolectivos de 
passageiros disseram que as 
suas viaturas registam cons-
tantemente avarias, por con-
ta dos buracos que se abriram 
na estrada, facto que os levou 
a que muitos abandonassem 
a rota daquela zona, para 
evitar danos, tornando ainda 
mais complicada a vida dos 
habitantes de Mucache. 

“Estou muito preocupa-
do com a degradação acele-
rada desta e única estrada no 
nosso bairro. Há muito que 
esperamos pela promessa de 

reabilitação desta via, para 
acabar com o nosso sofri-
mento. Não conseguimos es-
coar os nossos produtos para 
os mercados por causa dessa 
situação”, lamentou Amisse 
Francisco. 

Com efeito, quem circula 
na estrada desde a ponte de 
Muhala-Expansão pode tes-
temunhar o estado de degra-
dação da via, com agravante 
de nunca ter se beneficiado 
de obras de manutenção, 
mesmo depois da passagem 
do ciclone Gombe. 

Por outro lado, os resi-
dentes relatam que sempre 
que chove, não conseguem 
alcançar outros pontos do 
município, devido à submer-
são da única ponte construída 
sobre o rio Chululuni.

Jovens almejam mais 
oportunidades de emprego
OS jovens desejam maior abertura e 
criação de mais oportunidades de em-
prego por parte das instituições pú-
blico-privadas. Segundo afirmaram, o 
acesso ao emprego formal está cada vez 
mais difícil, apesar dos esforços em-
preendidos pelo Governo e por várias 
outras entidades para financiar iniciati-
vas empreendedoras da camada juvenil.

As instituições de ensino superior e 
médio na cidade de Nampula têm esta-
do a graduar um número considerável 
de jovens, em várias áreas. Por exem-
plo, só este ano, a previsão é que pouco 
menos de 10 mil estudantes sejam gra-
duados e recebam os seus diplomas nos 
mais variados cursos oferecidos pelas 
diferentes universidades, entre públicas 
e privadas. 

O problema é que muitos deles, sem 
a experiência profissional que várias ve-
zes é exigida pelos empregadores, po-
derão não ser absorvidos no mercado 
de emprego. Daniel Jonasse, graduado 
no Instituto Industrial e Comercial de 
Nampula (IICN) em 2018, disse que as 
oportunidades de emprego não têm 
correspondido às expectativas dos jo-
vens.

O jovem revelou a não emissão de 
certificados por parte de alguns esta-
belecimentos de ensino, sobretudo téc-
nico, há sensivelmente três anos, uma 
situação que faz com que alguns gra-
duados não tenham acesso às vagas que 
têm sido oferecidas pelas empresas, por 
falta destes documentos.

José Mualule disse que alguns jovens 
não têm estado a conseguir emprego 
formal, nas áreas de sua formação. In-
dicou que cursos como filosofia e psico-
logia não têm sido muito preferidos no 
mercado de emprego. 

Atija Atumane disse que a aposta no 

associativismo poderia ser alternativa 
para jovens mas admitiu que muitos 
não abraçam esta ideia.  

Por seu turno, a jovem Hassna Ab-
dulai falou do tráfico de influências no 

mercado de emprego, indicando que 
em muitas instituições ou empresas, 
os gestores priorizam seus familiares e 
conhecidos, sem olhar para as capaci-
dades e competências dos candidatos.

Falta energia eléctrica e água

Edilidade nega esquecimento

Moradores querem mais infra-estruturas sociais

A NOSSA Reportagem apurou 
que devido à falta de água, os 
residentes são obrigados a per-
correr longas distâncias para 
conseguir o recurso em alguns 
riachos ou poços. Segundo 
os moradores, esta situação 
acontece porque o Conselho 
Municipal nunca prestou aten-
ção à zona no que diz respeito 
ao abastecimento do precioso 
líquido. Existem somente dois 

fontanários públicos antigos na 
zona, que não têm capacida-
de para abastecer toda a área, 
além de que funcionam muitas 
vezes com deficiência por falta 
de manutenção.

Lucas Saíde afirmou que 
os moradores de Mucache se 
sentem abandonados. Disse 
que já fizeram muitos pedidos 
para abertura de mais fontes de 
água, mas nada avançou.

“É um bairro onde tudo 
falta. O recurso à água dos rios 
constitui um perigo à nossa 
saúde”, disse, acrescentado 
que o único centro de saúde 
existente no bairro não dispõe 
do precioso líquido.

Catarina João, outra mora-
dora de Mucache, lamentou o 
facto de até agora o bairro não 
ter energia eléctrica, incluin-
do no centro de saúde. No seu 

entender, a energia poderia 
estimular o desenvolvimento 
local.

Indicou que no caso do 
centro de saúde local, a falta 
de electricidade é uma preo-
cupação, sobretudo para as 
parturientes. Disse que a situa-
ção piorou nos últimos tem-
pos, com a avaria do sistema 
de painéis solares instalado no 
centro. 

O CONSELHO Municipal de Nampu-
la reconhece que Mucache vive mo-
mentos difíceis no que diz respeito a 
carências de serviços sociais básicos 
mas nega que o bairro esteja esqueci-
do. O porta-voz da edilidade, Nelson 
Carvalho, afirmou que em relação à 
estrada que dá acesso à zona, serão 
desencadeadas, a breve trecho, obras 

de reabilitação, através dos fundos 
do projecto de desenvolvimento ur-
bano da região norte do país, que 
prioriza as vias mais deterioradas das 
cidades e vilas. 

Sobre o abastecimento de água, a 
fonte admitiu que os dois fontanários 
existentes no bairro não têm capaci-
dade para fornecer o precioso líquido 

a muitos moradores. Contudo, disse, 
a crise poderá ser ultrapassada nos 
próximos tempos, com a extensão do 
sistema de abastecimento do FIPAG 
à região. Segundo Carvalho, outras 
preocupações do bairro vão ser re-
solvidas de forma gradual, tal como 
acontece em relação a outras zonas 
do município.

Daniel Jonasse

Atija Atumane

 José Mualule

Hassna Abdulai

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. A Direcção Provincial da Educação de Nampula, através do Programa de Epoderamento da Rapariga (Moz lerning), 
para efeito convida empresas de empreitada de obras para Construção de Centro de Apoio à Aprendizagem na 
Província de Nampula, nos Distritos de: Meconta, Monapo, Mecubure, Nacala-a-Velha e Murrupula.

2. Para o efeito, a Direcção Provincial da Educação convida empresas interessadas e elegíveis (com alvará mínimo 

aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas para a empreitada de obras de reabilitação resiliente da 
cobertura dos edifícios nas seguintes escolas, subdivididas em 05 lotes: 

Lote Distrito Escola Nº de Centros 
Garantia Provisória

Valor Validade

LOTE I  Meconta  Namialo-Sede  01   

94.500,00 120 dias

LOTE II Monapo EPC 1o de Maiio 01 94.500,00 120 dias

LOTE III Mecubure EPC de Nahipa 01 94.500,00 120 dias

LOTE IV Nacala-a-Velha EPC Mueria 01 94.500,00 120 dias

LOTE  V Murrupula EPC de Mulhaniua 01 94.500,00 120 dias

3.  O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os concorrentes 
elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos documentos 
do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis durante as horas normais de expediente, a partir do dia 
22 de Julho de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais). O 
pagamento poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo de depósito na seguinte conta: 

 Titular: Direcção Provincial da Educação de Nampula
 Moeda: MZN
 Banco: BCI 

Conta: 3180183910001
NIB: 000800003180183910180

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 9.00 horas do dia 23 de Agosto de 2022 e 
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 9.30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 dias e deverão ser acompanhadas de Garantia 
Provisória. 

6. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote I, II, III, IV e V, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia, nos dias 18 e 19, 
pelas 9.00 horas.

7.  O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 23 de Setembro de 2022, às 11.00 horas, no 
endereço abaixo indicado.

8. Endereço: 

Direcção Provincial da Educação de Nampula

Repartição de Aquisições
Sita no bairro de Muhala-Rua/Av. das FPLM

Tel. nº 256-26-212211, Fax.nº258-  26-213578
E-mail: dpe-npl@teledata.mz na sala de Reuniões

Nampula, aos 18 de Julho de 2022

A Directora Provincial

MA. Mariamo Agostinho

(Especuialista da Educação)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO 

ANÚNCIO 
CONCURSO PÚBLICO Nº: 01/DPE/RAQUI/FASE-BM/2022

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM, NA PROVÍNCIA DE NAMPULA

A 
C O M U N I D A D E 
para o Desenvol-
vimento da Áfri-
ca Austral (SADC) 
destacou os 

“grandes progressos” da 
missão militar que apoia 
Moçambique no comba-
te ao terrorismo em Cabo 
Delgado.

Segundo a ministra das 
Relações Internacionais e 
Cooperação da África do 
Sul, Naledi Pandor, além 
da missão militar no ter-
reno, a SADC está a desen-
volver programas de apoio 
às comunidades através 
do mecanismo de resposta 
antecipada da União Afri-
cana.

“Apraz-me destacar 
que a Missão da SADC em 
Moçambique (SAMIM) 
tem feito grandes pro-
gressos no restabeleci-
mento da paz e segurança 
em Cabo Delgado”, disse 
Naledi Pandor, no decur-
so, em Pretória, África do 
Sul, da 24.ª Reunião Mi-
nisterial do órgão da re-
gião sobre cooperação em 
política, defesa e seguran-
ça.

Explicou que os esfor-
ços visam contribuir para 
a reconstrução em curso 
em Cabo Delgado, no âm-
bito do plano definido pelo 
Governo moçambicano, 
descrevendo o terrorismo 
como uma ameaça geral 
que exige cooperação re-
gional.

“Além disso, os esfor-
ços regionais para preve-
nir e combater a prolife-
ração de armas devem ser 
intensificados e encora-
jados. A este respeito, os 
Estados-membros devem 
fortalecer e priorizar a im-
plementação do protocolo 
da SADC sobre o controlo 
de armas de fogo, muni-

A NOMEAÇÃO do Secretá-
rio Permanente (SP) de nível 
central no país passa a obser-
var novos critérios, como de 
especialidade na adminis-
tração pública ou em algum 
ramo de actividade.

O candidato ao cargo 
deve, igualmente, ter exer-
cido um cargo de direcção 
e chefia no mínimo durante 
cinco anos, ser licenciado e 
com pelo menos 15 anos de 
trabalho na Administração 
Pública.

A explicação foi tornada 
pública recentemente pelo 
vice-ministro da Adminis-
tração Estatal e Função Pú-
blica, Inocêncio Impissa, 
dando a conhecer que a de-
cisão tomada pelo Governo 
tem em vista resultados po-
sitivos e desempenho de ex-
celência.

É neste sentido que, caso 
queira concorrer ao cargo de 
secretário-permanente, o 
candidato deve ter sido ava-
liado regularmente, com de-
sempenho positivo e com ní-
vel de bom nos últimos cinco 

anos, e não dois anos, como 
acontecia anteriormente.

A revisão visa, tal como 
indicou, aprimorar o qua-
dro jurídico legal atinente 
ao concurso, nomeação e 
competências do Secretário 
Permanente enquanto figura 
e função vital para o normal 
funcionamento do ministé-
rio e da secretaria de Estado, 
para responder aos actuais 
desafios da Administração 
Pública.

Explicou que esta figura 
é de extrema importância, 
pois garante o funcionamen-
to das instituições, indepen-
dentemente da transição de 
mandatos de governação.

Acrescentou que esta 
figura mereceu o aprimo-
ramento do seu quadro ju-
rídico porque a função deve 
ser exercida por técnicos 
altamente qualificados, com 
domínio e experiência em 
gestão, quer financeira quer 
de recursos humanos, bem 
como do património e de 
processos no geral.

Clarificou que foram re-

forçados os requisitos de se-
lecção para a sua nomeação 
tendo em conta os comple-
xos desafios de gestão que se 
impõem actualmente à Ad-
ministração Pública.

“Ultimamente temos 
estado a assistir a reformas 
que o Estado tem realizado. 
Elas devem ser observadas e 
devem merecer tratamento 
profissional e profissionali-
zante”, disse.

Assim, segundo Impissa, 
a ideia é ter uma figura de 
Secretário Permanente com 
competências mais altas 
para exercer a função com 
zelo e mestria. Também se 
pretende dar garantir a sua 
mobilidade de um sector 
para o outro em caso de ne-
cessidade.

“Deve-se garantir o domí-
nio das matérias dos sectores 
eventualmente para onde está 
a ser transferido. A título de 
exemplo, algumas reformas 
que têm estado a acontecer 
têm a ver com a gestão de re-
cursos humanos, financeiros e 
patrimoniais”, disse.

MOÇAMBIQUE tem vindo a assegurar polí-
ticas orçamentais bastante arrojadas para os 
sectores sociais como saúde, educação, pro-
tecção social e agricultura, áreas conside-
radas sensíveis e que têm sido afectadas por 
fenómenos sociais cíclicos. 

Estes dados foram partilhados em Lilon-
gwe, no Malawi, por Carlos Moreira Vasco, 
deputado da Assembleia da República (AR) 
e chefe do Grupo Nacional Junto do Fórum 
Parlamentar da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (FP-SADC), durante 
a 51.ª Assembleia Plenária do FP-SADC.

“O nosso Parlamento tem tomado uma 
atitude proactiva quando lhe são submetidas 
pelo Executivo propostas orçamentais, ape-
sar dos constrangimentos financeiros, dada a 

conjuntura económica internacional”, afir-
mou.

Quanto à equidade de género, promoção 
da mulher e da juventude, temas discutidos 
nesta sessão, o parlamentar referiu que Mo-
çambique é irrepreensível no seguimento 
deste assunto, mostrando exemplos concre-
tos da presença nos diversos órgãos de de-
cisão, com destaque para o Parlamento, que 
tem como presidente uma mulher.

Dos 250 deputados que compõem a As-
sembleia da República, mais de 42 por cento 
são mulheres e uma percentagem significa-
tiva jovens.

“Nos outros órgãos de soberania, temos 
mulheres nos cargos de Procurador-Geral 
da República, Presidente do Conselho Cons-

titucional, Presidente do Tribunal Adminis-
trativo, só para citar alguns exemplos”, su-
blinhou o deputado, destacando que, neste 
momento, o quadro moçambicano é bem 
diferente de muitos países da região.

Carlos Vasco disse ainda que, no Governo, 
Moçambique já atingiu a paridade, ou seja, 
“estamos numa situação de 50 por cento de 
mulheres e 50 por cento de homens, incluin-
do, claramente, os jovens”, comentou.

“Acreditamos que é desafiante para nós 
os homens, mas é uma causa que vale a pena 
abraçar porque é bastante gratificante. Na 
nossa óptica, são medidas que vão contribuir 
para o empoderamento da mulher e da nos-
sa juventude que precisamos de capitalizar”, 
comentou.

Segundo disse, Moçambique está a de-
senvolver um trabalho que se enquadra na-
quilo que a região da SADC considera de 
igualdade de género e capacitação da mulher 
em áreas como direitos humanos, o que é 
importante para o desenvolvimento regio-
nal. 

A intervenção do parlamentar moçambi-
cano surgiu para apoiar o conteúdo do Rela-
tório da Comissão Permanente de Igualdade 
de Género e Promoção da Mulher, apresen-
tado no Plenário do FP-SADC, embora o do-
cumento se debruce mais especificamente 
sobre o reforço do Papel do Parlamento na 
Construção e Implementação de Orçamento 
Sensíveis ao Género no Quadro da Gestão das 
Finanças Públicas.

Definidos novos 
critérios para 
nomeação de SP

SEGUNDO DEPUTADO CARLOS VASCO

Políticas orçamentais visam à protecção social

CABO DELGADO

SADC destaca progressos 
da missão militar

ções e outros materiais 
relacionados”, acrescen-
tou.

Recentemente, a SADC 
prorrogou provisoria-
mente a sua missão mili-
tar que combate o terro-
rismo naquela província. 
A decisão foi tomada 
durante uma cimeira ex-
traordinária da “Troika” 
dos Chefes de Estado e de 
Governo da SADC.

O alargamento pro-
visório do destacamento 
das tropas da África Aus-
tral vai durar até à “apre-
ciação e consideração” do 
relatório abrangente da 
SAMIM pela cimeira ordi-
nária dos Chefes de Esta-
do e de Governo da SADC, 
agendada para 17 e 18 de 
Agosto de 2022, na Re-
pública Democrática do 
Congo.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que NARCISO DOS SANTOS MUANDULE, natural de Zandamela, 
província de Inhambane e residente na cidade da Matola, província de Maputo 
requereu autorização para mudança do nome da sua filha menor MARIZA NARCISO 
DOS SANTOS MUANDULE, para passar a usar o nome completo de TAINARA 
NARCISO DOS SANTOS MUANDULE.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados todos 
os interessados, para, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 15 de Julho de 2021

O Director Nacional
Arafat Nadim D'Almeida Zamila
(Conservador e Notário Superior)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

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

Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MANUEL ANDRÉ MANHIÇA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Junho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas cento e vinte e sete a cento e vinte e oito, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e quatro, traço “E”, do Terceiro Cartório Notarial, perante 
FÁTIMA VALENTE SITÓI BATA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de MANUEL ANDRÉ MANHIÇA, no estado de solteiro, natural de Maputo, residente 
que foi nesta cidade de Maputo.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua esposa AURORA PAULO e seus filhos: 
PALMIRA YOLANDA MANUEL MANHIÇA CHAMBULE, casada com Domingos Fernando 
Chambule, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, ANDRÉ SÉRGIO MANUEL 
MANHIÇA, solteiro, maior, FELIZARDA MANUEL MANHIÇA DIAS, casada com Marco Paulo 
Rasteiro Dias, em regime de comunhão de bens adquiridos, MANUEL ANDRÉ MANHIÇA 
JÚNIOR, casado com Issa Rodrigues Rovessene Manhiça, sob o regime de comunhão geral 
de bens, DAVID PINTO MANUEL MANHIÇA, solteiro, maior, SILVESTRE NAETH MANUEL 
MANHIÇA, solteiro, maior, todos naturais de Maputo e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 12 de Julho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

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

Nº de Ordem Empresa Adjudicada Objecto do Concurso
Valor da 

Adjudicação 
Incluindo o IVA

58D000141/

CP/001/2022
ML - ORGANIZAÇÕES

Aluguer de viaturas para a implementação de 

Programas de Fortalecimento de Cuidados 

Hospitalares e Campanhas de Saúde

21.738.750,00

58D000141/

CP/003/2022

SOM PETROLEUM, 
SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Aquisição de combustíveis e lubrificantes – no 
âmbito de GAVI, Banco Mundial e F. Global

7.147.514,34

58D000141/

PD/001/2022

SOFTMOZ – SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Fornecimento e Implementação Sistema de 

Gestão – no âmbito do Fundo de CDC
495.963,00

58D000141/

PD/002/2022
VIP - SUPERMERCADO

Fornecimento de material de higiene e 

limpeza no âmbito de Outros Fundos Verticais
490.300,00

58D000141/

CL/002/2022
VIP - SUPERMERCADO

Fornecimento de material de higiene 

e limpeza no âmbito do fundo do OE, 

PROSAUDE e F. Global

1.981.150,00

58D000141/

CL/003/2022

SOS COMÉRCIO & 
SERVIÇOS, LDA

Aquisição de material de consumo para 

escritório e consumíveis informáticos – no 
âmbito do GAVI, Banco Mundial e Receitas

919.693,84

58D000141/

AD/003/2022

TV CABO – 
COMUNICAÇÕES 

MULTIMÉDIA, LDA

Prestação de Serviços de Internet 

– no âmbito do Banco Mundial
243.120,00

58D000141/

CL/004/2022

ATEF – ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DE 

ELECTRICIDADE, 
FRIOS E SERVIÇOS 

– SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Aquisição de material para manutenção e 

reparação de bens imóveis – no âmbito do OE, 
Prosaude, Banco Mundial e Outros Fundos 

Verticais 

2.418.825,00

58D000141/

AD/002/2022

ATHENA RIGHT 
TO HELTH & 

DEVELOPMENT, SA

Prestação de serviços de gestão de resíduos 

sólidos – no âmbito do Fundo da UNICEF
4.300.000,00

58D000141/

CL/006/2022

SOFTMOZ – SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Prestação de serviço de fotocópias de 

manuais, fichas, encadernação, impressão de 
cartazes, folhetos e bandeirolas – no âmbito 

de Outros Fundos Verticais

1.193.400,00

58D000141/

CL/08/2022
KCA – BENS E SERVIÇOS

Prestação de serviço de fotocópias de manuais, 

fichas, encadernação, impressão de cartazes, 
folhetos e bandeirolas – no âmbito de Fundos 
de GAVI, Banco Mundial, F.Global e Receitas

2.101.000,00

Nampula, aos 21 de Julho de 2022

A RAQ
ILEGÍVEL
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NA mesma ocasião, o Presidente da Re-
pública abordou outros dois desafios com 
que o país se depara actualmente, no-
meadamente a Covid-19 e o elevado cus-
to de vida, resultante da influência que o 
conflito russo-ucraniano está a provocar 
na economia nacional.

Sobre o segundo ponto, Nyusi afir-
mou que os moçambicanos “não podem 
perder o foco enquanto sabem o que está 
a acontecer”, referindo que, em situa-
ções como estas, o melhor a fazer é juntar 
energias na procura de soluções, uma das 
quais é aumentar a produção nacional.

“Vamos retomar o nosso programa de 
produção. Nos anos 2017, 2018 e 2019 in-
sistimos nisso e já tínhamos ganho ritmo 

neste sentido. Agora sinto que há algum 
relaxamento e precisamos de acelerar”, 
exortou Nyusi, acrescentando que não se 
pode confiar em donativos como solução. 

“Porque há frequentemente eventos 
que nos fazem merecer ajuda humanitá-
ria, como é o caso dos ciclones, estamos a 
retrair a nossa capacidade de produzir”, 
observou.

Disse que, como estadista, sua von-
tade era que os moçambicanos traba-
lhassem alinhados na visão de reduzir 
as importações, explicando que assim 
haverá mais capacidade para a resolução 
das preocupações internas.

Com efeito, ao celebrar-se a eleição 
de Moçambique a membro não-perma-

nete do Conselho de Segurança da ONU, 
feito alcançado numa altura em que a 
Frelimo faz 60 anos de existência, dis-
se que é preciso que todos incentivem a 
produção.

Relativamente à Covid-19, Filipe 
Nyusi pediu o contínuo cumprimento 
das medidas de prevenção e combate à 
doença, afirmando que a pandemia ainda 
não foi vencida e que há tendência de au-
mento de novos casos.

“Quero também alertar todos para se 
vacinarem, aqueles que ainda não o fize-
ram. Também devem tomar a dose de re-
forço porque a vacinação realmente está 
a ajudar no controlo da doença, sobretu-
do na redução de óbitos”, disse.

A COMISSÃO Política do Par-
tido Frelimo encoraja o Gover-
no a adoptar mais medidas que 
possam atenuar o impacto do 
elevado custo de vida nos ci-
dadãos.

Reunida na 72.ª Sessão Or-
dinária, sob direcção do Presi-
dente Filipe Nyusi, a Comissão 
Política afirma ter sida actua-
lizada sobre as acções desen-
volvidas pelo Governo para 
fazer face ao elevado custo de 
vida no país, na sequência da 
subida de preços dos combus-
tíveis no mercado internacio-
nal, impacto da Covid-19 e do 
conflito entre Rússia e Ucrâ-
nia, mas sugere que sejam to-
madas mais medidas.

Em comunicado enviado 
ao “Notícias”, aquele órgão 

máximo da Frelimo enaltece 
a liderança do Presidente do 
partido, que, na qualidade de 
Comandante-Chefe das For-
ças de Defesa e Segurança, tem 
visitado as posições militares 
para enaltecer a sua prontidão 
e bravura no combate ao ter-
rorismo. 

Na mesma nota, a Comis-
são Política diz ter anotado 
os resultados positivos que 
se reflectem no controlo das 
zonas de maior foco da acção 
terrorista. 

Exaltou ainda o trabalho 
das Forças de Defesa e Segu-
rança e as tropas da Missão 
Militar da Comunidade do 
Desenvolvimento da África 
Austral (SAMIM) e do Ruanda.

O partido no poder saudou 

ainda o grande movimen-
to nacional e internacional, 
homens e mulheres de todos 
os cantos do mundo que se 
juntaram aos moçambicanos 
aquando da candidatura a 
membro não-permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.

Considera igualmente que 
esta eleição resulta do bom 
nome e prestígio de  Moçam-
bique, sendo que vai con-
tribuir para trazer soluções 
para diferentes conflitos com 
recurso ao dialogo e consen-
so, contribuindo assim para 
a preservação da segurança e 
paz mundial.

Sobre a preparação do XII 
Congresso desta formação 
política, a Comissão Política 

diz ter apreciado a informa-
ção sobre o decurso das elei-
ções internas e faz balanço 
positivo, considerando que se 
trata de um processo que tem 
impacto para o sucesso desta 
magna reunião a ter lugar de 
23 a 28 de Setembro de 2022, 
na Escola Central da Frelimo, 
cidade da Matola, província 
de Maputo.

No que respeita às cele-
brações dos 60 anos da fun-
dação da Frente de Libertação 
de Moçambique, cujo ponto 
mais alto foi no dia 25 de Ju-
nho, esta formação política 
saúda a direcção do Partido 
pela forma dinâmica como 
decorreram as festividades e 
exorta ao contínuo envolvi-
mento de todos.

ABRAÇAR continuamente o trabalho ár-
duo, honesto e sincero é o único caminho 
que os moçambicanos têm para sair da 
crise com que se debatem.

Este apelo foi, mais uma vez, lançado 
pelo secretário-geral da Frelimo, Roque 
Silva, que ontem iniciou uma visita de 
trabalho de três dias à província de Ma-
puto.

Falando à população, maioritaria-
mente membros e simpatizantes da sua 
formação política, no posto administrati-
vo da Matola-Rio, distrito de Boane, seu 
ponto de entrada para visita a esta pro-
víncia, Roque Silva defendeu que cada ci-
dadão, no seu espaço, deve ser estratega 
de soluções sustentáveis para se sair desta 
situação.

Aconselhou ainda a uma mudança de 
estilo de vida, optando, por exemplo, em 

criar nos quintais pequenas hortas e ca-
poeiras para produzir legumes, vegetais e 
animais de pequeno porte.

Aliás, segundo disse, no passado, os 
moçambicanos não tinham o hábito de 
comprar tudo, pois determinados pro-
dutos tiravam das suas machambas. Por 
isso, Roque Silva é de opinião que os tem-
pos livres não devem ser ocupados ape-
nas por partidas de futebol ou diversão, 
mas sim “pôr a mente a trabalhar para 
encontrar soluções para os problemas que 
os moçambicanos vivem”.

Na ocasião, criticou aqueles moçam-
bicanos que somente ficam a entreter-se 
nas redes sociais, a “postar” informações 
que, segundo ele, incitam à violência e 
procuram colocar o povo contra o seu 
Governo. Defendeu que das redes sociais 
apenas se deve tirar o essencial para a 

vida.
“Abandonemos as mensagens noci-

vas das redes sociais. Se nos focarmos no 
essencial, continuaremos a dar golpes à 
pobreza”, apelou.

Lembrou que o elevado custo de vida 
não é exclusivo a Moçambique, mas sim 
global. E para os países em vias de desen-
volvimento, ele resulta de factores exter-
nos, como choques económicos que têm 
como factores a alta de preços dos com-
bustíveis e dos produtos alimentares.

O secretário-geral da Frelimo repu-
diou também o comportamento daqueles 
moçambicanos que, na sua óptica, prefe-
rem enveredar pela desordem e vandali-
zação de infra-estruturas públicas e pri-
vadas, incluindo destruir rodovias com 
recurso à queima de pneus, alegadamen-
te para reclamar do custo de vida.

RECRUTAMENTO PARA O TERRORISMO

Filipe Nyusi 
apela à vigilância

O 
PRESIDENTE da República e da Frelimo, Filipe Nyusi, ape-
la aos moçambicanos, particularmente aos jovens, para 
serem vigilantes face ao possível recrutamento para as fi-
leiras dos grupos terroristas, que pode estar a acorrer em 
quase todo o país.

O Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, que 
recentemente visitou a província de Cabo Delgado para avaliar a si-
tuação no Teatro Operacional Norte, disse ter constatado que mais 
jovens estão a ser recrutados para se juntar aos terroristas.

Por essa razão, orientou a Organização da Juventude Moçambi-
cana (OJM), braço juvenil do partido no poder, a desenhar estraté-
gias visando impedir que outros sejam aliciados para o extremismo 
que, desde 2017, tem comprometido os esforços de desenvolvi-
mento do país.

“O inimigo está a progredir no sentido sul de Cabo Delgado 
porque foi muito bem atacado no norte. Eles estão a sair em fuga, 
alguns já feridos depois que as nossas forças tomaram a base Katu-
pa”, contou.

Filipe Nyusi revelou que alguns até estão arrependidos e que-
rem regressar e juntar-se às suas famílias para retomar o convívio 
normal nas suas comunidades, mas apenas não o fazem porque 
têm medo.

Na sequência da manifestação de apoio directo no combate ao 
terrorismo, a partir do Teatro Operacional Norte, de alguns repre-
sentantes provinciais da Associação dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional (ACLLN), o Presidente da Frelimo disse ter 
orientado a preparação da autodefesa nas suas províncias.

Aumentar produção

ELEVADO CUSTO DE VIDA

Frelimo encoraja Governo 
a adoptar medidas atenuantes

Roque Silva defende trabalho árduo

Filipe Nyusi dirige-se aos membros do partido

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Prioridade I do Plano Quinquenal do Governo 2020-2024 consiste em Desenvolver o Capital 
Humano e a Justiça Social, através da promoção de um sistema educativo, inclusivo, eficiente e eficaz 
que procura assegurar uma educação com padrões de qualidade nacionais, regionais e internacionais.

A concretização deste objectivo no Ensino Superior, é assegurado pelo Conselho Nacional de Avaliação 
de Qualidade do Ensino Superior (CNAQ), criado através do Decreto nº 63/2007, de 31 de Dezembro, 
na qualidade de órgão implementador e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e 
Garantia da Qualidade do Ensino Superior (SINAQES). 
De entre as atribuições do SINAQES, o CNAQ desenvolve e promove o princípio da cultura de procura 
constante da cultura de qualidade dos serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior 
(IES) através da realização de avaliações externas de instituições, seus cursos e/ou programas para 
assegurar que todo o cidadão que aceda às IES, públicas ou privadas, tenha a garantia de uma formação 
de qualidade.

É neste contexto, que ao abrigo da alínea c) do artigo 3 do Decreto nº 63/2007, o CNAQ informa a 
sociedade no geral que durante o ano de 2021, foram avaliados 124 cursos e acreditados um total de 
111 cursos do ensino superior sendo, 74,8% do nível de licenciatura, 20,7% de mestrado e 4,5% 
de doutoramento. Neste processo participaram 24 Instituições de Ensino Superior sendo 50% da 
Classe A, 41.7% da Classe B e 8.6% da classe C, conforme ilustra a tabela a seguir: 

Classe das 

IES
TT IES que participaram %

Cursos acreditados por grau académico
Total

Licenciatura Mestrado Doutoramento

Classe A 12 50% 62 16 5 83
Classe B 10 41.7% 20 6 - 26
Classe C 2 8.6 1 1 - 2
Total 24 100% 83 23 5 111

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

Do total dos cursos acreditados 40% são cursos em funcionamento nas IES e 60% correspondem a 
novos cursos. Quanto ao nível de acreditação, 86% foram acreditados com um nível A (Excelente), 
7% com o nível B (Muito Bom) e 7% com o nível C (Satisfatório com muitas reservas).
Os detalhes do processo de Avaliação externa e acreditação do ano de 2021, são descritos nas tabelas 
a seguir:

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

IES de Classe A: Universidades e Academias

Ordem
Nome da Instituição 

do Ensino Superior
Nome do Curso Localização

Âmbito de 

Avaliação Externa
Resultado Validade

01
Academia de 

Ciências Policiais 
(ACIPOL)

Licenciatura em Ciências Policiais

Maputo

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos
Licenciatura em Administração 

Penitenciária
Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado Profissional em 
Ciências Policiais (Especialidade 

em Segurança)
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado Académico em Ciências 
Policias (Especialidade em 

Segurança Pública)
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

02

Academia Militar 
Marechal Samora 

Machel 
(ACM)

Licenciatura Engenharia Militar

Nampula

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos
Licenciatura em Blindados Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos
Licenciatura em Infantaria Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Reconhecimento 
das Tropas

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Artilharia 
Antiaérea

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Artilharia 
Terrestre 

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Piloto Aviador Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos
Licenciatura em Educação Cívica 

e Patriótica
Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

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

Licenciatura em Administração 

Militar (Especialidade em 
Logística)

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

03

Universidade 
Eduardo 

Mondlane 
(UEM)

Licenciatura em Contabilidade e 
Finanças 

Cidade de 

Maputo

Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Licenciatura em Desenvolvimento 

e Educação de Infância
Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Economia Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos
Licenciatura em Educação 

Ambiental
Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Licenciatura em Engenharia 
Eléctrica

Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Doutoramento em Filosofia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos
Licenciatura em Medicina Geral Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Psicologia Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos
Licenciatura em Gestão Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Mestrado em Engenharia de 
Petróleos

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Engenharia 
de Processamento de 

Hidrocarbonetos, 
Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Epidemiologia de 
Campo e Laboratorial

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Doutoramento em Psicologia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos
Mestrado em Educação Inclusiva Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Biociências Prévia Acreditado ao nível A 5 anos
Mestrado em Biologia e Ecologia 

da Conservação
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

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

04

Universidade 
Licungo 

(UniLicungo)

Mestrado Profissionalizante em 
Ensino de Matemática

 Cidade da 

Beira

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Letras Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ciências Políticas 
e Governação

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Administração 

Pública e Autárquica
 Quelimane Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

05
Universidade 

Lúrio (UniLúrio)

Licenciatura em Nutrição
Nampula

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Optometria Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

06
Universidade 

Pedagógica (UP)
Doutoramento em Educação em 

Ciências e Matemática
Cidade de 

Maputo
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

07

Universidade 
Púnguè 

(UniPúnguè)

Licenciatura em Química Aplicada 
(PL)

Chimoio

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia de 
Energias Renováveis

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Química 
Industrial 

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Geografia

 Tete

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Geologia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Linguística Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Química Aplicada Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

08
Universidade 

Rovuma 
(UniRovuma)

Mestrado em Avaliação 
Educacional Niassa

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Gestão Ambiental Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Informática 
Educacional

 Nampula

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia 
Eléctrica

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia 
Mecânica

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Língua, Cultura e 
Literatura Chinesa

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

09

Universidade 
São Tomás de 
Moçambique 

(USTM)

Licenciatura em Farmácia

 Xai – Xai

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Enfermagem Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ciências de 

Educação
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Psicopedagogia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

10
Universidade Save 
(UniSave)

Licenciatura em História  Massinga Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ensino Básico

 Xai-Xai

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Português Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Geografia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Ambiente e 
Sustentabilidade Comunitário

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Produção 

Agrícola
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Tecnologias de 

Alimentos
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Filosofia Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Direito Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Língua Inglesa Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

11

Universidade 
Técnica de 

Moçambique 
(UDM)

Doutoramento em Riscos 

Complexos

Cidade de 

Maputo

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Engenharia 
Ambiental e Gestão de Riscos e 

Desastres

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia e 
Gestão de Cibersegurança

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia e 
Gestão Mecatrónica

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Gestão de 

Marketing e Relações Públicas 
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia e 
Gestão de Transportes e Logística

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

12
Universidade 

Zambeze 
(UniZambeze)

Licenciatura em Economia

Cidade da 

Beira

Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Licenciatura em Ciências 

Atuariais
Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Engenharia 
Informática

Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Medicina Geral

Cidade de 

Tete

Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

Medicina Dentária Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Farmácia Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Gestão Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Doutoramento em Agricultura 

Familiar e Sustentabilidade
Chimoio Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Comunicação e 

Extensão Rural 
Ulónguè Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Divulgação de Cursos Acreditados em 
Instituições de Ensino Superior em 2021
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IES da Classe B: Institutos Superiores 

Ordem
Nome da Instituição 
do Ensino Superior

Nome do Curso Localização
Âmbito de 
Avaliação 
Externa

Resultado Validade

13

Instituto Superior 
de Ciências de Saúde 

(ISCISA)

Licenciatura em Administração 

e Gestão Hospitalar

Cidade de 

Maputo

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Anatomia 

Patológica
Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Psicologia 

Clínica
Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

14

Instituto Superior de 
Ciências e Tecnologia 

de Moçambique 
(ISCTM)

Licenciatura em Fisioterapia
Cidade de 

Maputo
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

15

Instituto Superior 
de Comunicação 

e Imagem de 
Moçambique

Mestrado em Contabilidade e 

Auditoria
 Cidade de 

Maputo

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Gestão de 

Projectos e Activos Estatísticos
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

16

Instituto Superior 
de Contabilidade e 
Auditoria (ISCAM)

Licenciatura em Contabilidade 

e Finanças 

 Cidade de 

Maputo
Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

17

Instituto Superior 
de Educação e 

Tecnologia (ISET)

Licenciatura em Educação e 

Desenvolvimento Comunitário

 

Maputo-

Changalane

Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Educação para 

o Ambiente
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Pedagogia Funcionamento Acreditado ao nível A 5 anos

18

Instituto Superior de 
Estudos de Defesa 

(ISEDF)

Curso de Estado-maior 

Conjunto (Mestrado em 

Ciências Militares)

Maputo Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

19

Instituto Superior 
de Gestão e 

Empreendedorismo 
Guaza Muthini 

(ISGEGM)

Licenciatura em Administração 

Pública

Maputo

Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em Administração 

e Gestão de empresas
Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

20

Instituto Superior 
de Transportes 
e Comunicações 

(ISUTC)

Licenciatura em Gestão 

Bancária e Seguros

Cidade 

Maputo

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia em 

Ciências de Computacionais
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Engenharia 

Eléctrica e de Telecomunicações
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

21

Instituto Superior 
Dom Bosco 

(ISDB)

Licenciatura em Ensino de 

Programação Informática

Cidade de 

Maputo

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Orientação 

Vocacional e Profissional
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Educação 

Profissionalizante
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Mestrado em Educação 

Ambiental e Sustentabilidade
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

22

Instituto Superior 
Sebastião 

Mussanhane
 (NOWA)

Licenciatura em Contabilidade 

e Auditoria 

Distrito de  

Massinga

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Contabilidade 

e Auditoria (PL)
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Direito (PL) Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Direito Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Administração 

Pública e Recursos Humanos 
Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

Licenciatura em Administração 

Pública e Recursos Humanos 

(PL)

Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

IES da Classe C: Institutos Superiores Politécnicos

Ordem
Nome da Instituição 
do Ensino Superior

Nome do Curso Localização
Âmbito de 
Avaliação 
Externa

Resultado Validade

23

Instituto  de Ensino 
Superior Politécnico 

de Gaza (ISPG)

Mestrado 

Profissionalizante em 
Mudanças Climáticas 

e Gestão de Recursos 

Naturais

Gaza Prévia Acreditado ao nível A 5 anos

24

Instituto Superior 
Politécnico de 
Manica (ISPM)

Licenciatura em 

Ecoturismo e Gestão de 

Fauna Bravia
Chimoio

Funcionamento Acreditado ao nível C 2 anos

Licenciatura em 

Engenharia Florestal
Funcionamento Acreditado ao nível B 3 anos

A Presidente
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República de Moçambique
Governo do Distrito de Lichinga

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 03/OE/UGEA/SDEJTL/2022/B/S

1. O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Lichinga convida pessoas singulares, 
micro, médias e pequenas empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, 
Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas, em cartas fechadas, nos 
seguintes lotes: 

•	 1º Lote: Folhas de Resposta de Exames;

•	 2º Lote: Cobertura do Festival de Praia; 

•	 3º Lote: Combustível;

•	 4º Lote: Material Básico de Construção. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do 
concurso ou adquirí-los no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT 
(mil meticais), para cada conjunto. O valor da compra de cadernos de encargo deverá ser 
depositado na conta bancária nº 112160325 BIM.

3. O prazo da validade das propostas será de 60 dias, conforme consta nos documentos de concurso.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 26 de Julho de 2022, às 10.00 
horas e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas. Os concorrentes 
interessados poderão participar na sessão de abertura das propostas.

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia-Lichinga
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Július Nherere, Tel: 2710096, Fax: 2710096
Edifício da Direcção Provincial de Educação 

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

Lichinga, aos 11 de Julho de 2022

O Director Distrital

192SDEJT-Lichinga; Av. Julius Nherere; E-mail: govdistdesdejtl@gmail.com.; Fax: 2710096; Telf: 2710096 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MOAMBA

SECRETARIA DISTRITAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO

No âmbito do n.º 4 do artigo 4 do Decreto n.º 1/2022, de 18 de Janeiro, a Secretaria do Governo do Distrito de Moamba 
torna público que se encontra aberto o concurso de ingresso para o preenchimento de 4 vagas nas Carreiras de Técnico 
Superior N1 e Auxiliar, sendo: Técnico Superior N1 - (1 Vaga para Jurista “A”) e Auxiliar - (3 vagas para Servente), 
em conformidade com o Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, que aprova o regulamento de concursos nas 
carreiras de regime geral e especial da área comum do Aparelho do Estado.

1. Requisitos Gerais:

a) Nacionalidade moçambicana;

b) Idade igual ou superior a 18 anos;

c) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
d) Não ter sido expulso do Aparelho do Estado;

e) Não se encontrar na situação de aposentado ou reformado;

f) Ter a situação militar regularizada;

g) Possuir Registo de Identificação Tributária;
h) Possuir licenciatura em Direito para o Jurista “A” e 7ªClasse do SNE para Servente.

2. Admissão ao Concurso:
A admissão ao concurso é solicitada a Excelentíssima Administradora do Distrito através de um requerimento com 
assinatura reconhecida, acompanhado dos seguintes documentos:

a) Declaração de Compromisso de honra, que mostra que nunca foi expulso do Aparelho de Estado, aposentado ou 
reformado; (reconhecida);

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento (autenticada);

c) Certificado de habilitações literárias do nível a que concorre ou equivalente (cópia autenticada);
d) Certidão de Registo Criminal;

e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade (original);
f) Duas fotos tipo-passe;

g) Declaração do serviço militar;

h) Cópia do NUIT;

i) Curriculum Vitae.

NB: Na fase de candidatura são dispensados os documentos referidos nas alíneas d), e), f), g), e h) e serão solicitados aos 
candidatos admitidos.

3. Métodos de Selecção:
A Selecção no concurso será feita através da avaliação curricular seguida de entrevista profissional e provas escritas para 
Serventes.

4. Lista de admitidos e excluídos:
As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na vitrina da Secretaria Distrital, bem como, o conteúdo, a 
data e o local da entrevista profissional e das provas escritas.

5. Validade do concurso:
O prazo de validade do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação da pauta definitiva no 
Boletim da República.

6. Local e Período de Submissão de candidatura:
As candidaturas deverão ser submetidas na Secretaria do Governo do Distrito de Moamba, sita na Av/Rua do Brasil, das 
7.30 às 15.30 horas, dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso.

Moamba, aos 22 de Julho de 2022
O Secretário Permanente Distrital

Sérgio Alexandre Mbanze
(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

  PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 3

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a 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 Modalidade 

do Concurso
Objecto do Concurso

Data e 

Hora da 

Entrega das 

Propostas

 Data e 

Hora da 

Abertura 

das 

Propostas 

A Visita é 

de Carácter 

Obrigatória

(Data, Hora e 

Local)

Alvará

001/UGEA3/ 

VDEL/

CMM/22

Concurso 

Limitado

Aquisição de fardamento 

e calçado

29/7/2022

10.00 horas

29/7/2022

10.15 horas
   

_______

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

003/UGEA3/ 

VDEL/

CMM/22

Concurso 

Limitado

Substituição de 2 bombas 

de sedementação 

(BLOWERs) e 

Manutenção de 

2 electrobombas 

submersíveis da ETAR do 

Mercado de Peixe

29/7/2022

11.00 horas

29/7/2022

11.15 horas

25/7/2022
 12.00 horas

 no Mercado de 
Peixe

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

004/UGEA3/ 

VDEL/

CMM/22

Concurso 

Limitado

Manutenção de aparelhos 

ar-condicionados 

29/7/2022

12.00 horas

29/7/2022

12.15 horas

25/7/2022,
9.00 horas 

Direcção Municipal  
de Mercados e 

Feiras
 9.45 horas 

Direcção Municipal 
Economia Local 

10.30 horas 
Direcção Municipal 

da Feira Popular

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

005/UGEA3/ 

VDEL/

CMM/22

Concurso 

Limitado

Serviços de manutenção 

e reparação de rede de 

electrificação

29/7/2022

13.00 horas

29/7/2022

13.15 horas

26/7/2022,
 10.30 horas

 na FEIMA,  e 13.30 
horas no

Mercado Grossista 
de Zimpeto

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

006/UGEA3/ 

VDEL/

CMM/22

Concurso 

Limitado

 Lote1: Aquisição de 

géneros alimentícios

Lote2: Material de 

limpeza e higiene 

1/8/2022

10.00 horas

1/8/2022

10.15 horas _______

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

007/UGEA3/ 

VDEL/

CMM/22

Concurso 

Limitado

Fornecimento de 

Serviços Gráficos - 
Livros Obrigatórios e 

Administrativos

1/8/2022

12.00 horas

1/8/2022

12.15 horas _______

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

008/UGEA3/ 
VDEL/

CMM/22

Concurso 

Limitado

Manutenção Regular do 

Rio Mulaúze 

2/8/2022

10.00 horas

2/8/2022

10.15 horas

27/7/2022
9.00 horas 

em frente ao 
controlo da PRM do 

Zimpeto

3ª Classe
Categorias I

Sub 
categorias

1ª a 14ª

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos concursos na 
UGEA 3, sita na Direcção Municipal de Mercados e Feiras, Av. Karl Marx n.º 173, 5.º andar, no horário das 8.00 até às 
15.00 horas, a partir do dia 25 Julho de 2022.

3. Os documentos do concurso (serão fornecidos na versão electrónica por meio de uma memória externa) poderão 
ser adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento 
deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais nº 54690056, 
no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

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

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

Unidade Gestora Executora das Aquisições 3 – UGEA 3
Av. Karl Marx, n.º 173, 5º andar

 Maputo - Telefone: +258 (21) 307543
A UGEA 3

6421

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

11ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A SENHORA DOUTORA ERCÍLIA FELECIDADE MATAVELE SEBASTIÃO, JUÍZA DE DIREITO DESTA SECÇÃO

Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, contados da data 
da afixação do último edital, citando o réu VICENTE PINTO DA CONCEIÇÃO DE DEUS, residente nesta 
cidade, ora em parte incerta, para, no prazo de (20) vinte dias, a contar da data da citação, cujo dia do 
término lhe será indicado, contestar, querendo, os Autos de Acção Ordinária nº 188/2021/B, que lhe 
move MILVA LUÍS RIBEIRO DOS SANTOS, conforme tudo consta do duplicado da petição inicial, que se 
encontra arquivado neste Cartório lhe ser entregue no acto da citação com a nota legal, sob pena de não 
contestarem, julgarem-se confessados os factos articulados pelo autor, conforme os artigos 486 e 480, 
ambos do CPC.
Para constar lavrou se o presente Edital e mais dois de igual teor que vão ser devidamente afixados nos 
lugares determinados por lei.

Maputo, aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois

Escrivã de Direito
Lurdes da Conceição Tivane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Ercília Felecidade Matavele Sebastião

6502

6502

6423

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

_________________________________________________________________________________________________

Anúncio de Concurso
Concurso Público N.º: 11A000141/CP/12/2022

1.	 O Tribunal Administrativo convida  pessoas singulares, 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 o Fornecimento 
de Equipamento Informático para o Tribunal Administrativo no âmbito do acordo 
de celebrado com a UE. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Departamento das Aquisições do 
Tribunal Administrativo, sita na Praça da Independência, n.º 1117, Cidade de Maputo, nas 
horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30 horas, mediante apresentação do talão de 
depósito no valor não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), a depositar no Banco 
de Moçambique, na Conta n.º 4568519003. 

2.	 Este concurso é financiado ao abrigo da subvenção da EU, a participação está aberta em 
igualdade de condições a todas pessoas singulares ou colectivas, quer participem a nível 
individual, quer em consórcio, que sejam, respectivamente, naturais de, ou que estejam 
estabelecidas num Estado Membro da EU, em Estados ACP, ou num país ou território 
autorizado pelo Acordo de Parceria ACP-CE, ao abrigo do qual é financiado o contrato. 
A participação está igualmente aberta a organizações internacionais. O fornecimento ao 
abrigo do presente concurso deve ter por regra de origem os referidos países, ou seja 
as aplicações informáticas incluídas devem ter o respectivo Certificado de Origem nos 
referidos países.

3.	 De salientar que a lista dos Estados referidos no ponto anterior, encontra-se em anexo 
aos Documentos do Concurso, a serem adquiridos ou consultados nos termos do ponto a 
seguir.

4.	 As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado até às 10.00 horas do dia 9 
de Agosto de 2022 e as mesmas serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, no 
mesmo dia, pelas 10.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. 

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

6.	 O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
n.º 5/2016, de 8 de Março e pelas normas da União Europeia constantes no PRAG.

Maputo, Julho de 2022

Tribunal Administrativo

UNIÃO EUROPEIA

6402

6437

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

 ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, 
interessadas e que reúnam todos os requisitos de elegibilidade e Tributos autárquicos regularizados a 
apresentarem propostas seladas para o concurso constante do quadro abaixo.

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do 
concurso no endereço abaixo indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 25/7/2022. 
Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não 
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito e levantamento 
directo de recibo emitido pela Recebedoria Municipal KaMavota, sita na Rua da Beira, n.º 688.

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

Concurso
Objecto do 
Concurso

Data, Hora e 
Local de Con-

centração para 
Visita

Modalidade de 
Concurso 

Alvará

Data, Hora e 
Local de Aber-

tura do Con-
curso

Garantia 
Provisória

Concurso 
Limitado

OM-08/16/
CMM/

ADMKMV/W/
2022

Empreitada da 
construção do 

Edifício-sede da 
Secretaria do bair-

ro das FPLM

N/A
Concurso 
Limitado 

Alvará de 
3ª Classe

Dia: 8/8/2022
Entrega: 

10.00 horas
Abertura: 

10.15 horas

Local: 
Administração 
do Distrito Mu-
nicipal KaMa-

vota

N/A

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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

Administração do Distrito Municipal KaMavota
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Rua da Beira, Caixa Postal 688 – Maputo
Tel: 258 823106785

Email: kamavota@gmail.com

A UGEA
6421

6402

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.	 O Tribunal Administrativo convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas ins-

critas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens Prestadores 
de Serviços, a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abai-
xo:           

N.º/0

Modalidade de 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
Concurso

Data e 
hora de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das 
propostas

Local 
e hora 

de 
visita

Validade das 
propostas

Garantia 
Provisória

01
11A000141/

CPD/02/2022
Fornecimento de 

capulanas
2/8/2022

10.00 horas
2/8/2022

10.15 horas
N/A 120 Dias N/A

02
11A000141/
CP/10//2022

Prestação de 
serviços de seguro 

de viagens

11/8/2022
10.00 horas

11/8/2022
10.15 horas

N/A 120 Dias 50.000,00MT

03
11A000141/
CP/06/2022

Fornecimento 
de equipamento 

informático 
para a jurisdição 

administrativa

10/8/2022
10.00 horas

10/8/2022
10.15 horas

N/A
120
Dias

250.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos do 
Concurso, ou levantá-los, na DAq do Tribunal Administrativo, sita na Praça da Independên-
cia, n.º 1117, 1.º andar, Cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT 
(mil meticais) para cada conjunto, que deverá ser depositada na conta bancária número 
4568519003, do Banco de Moçambique. 

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

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

Maputo, Julho de 2022

Tribunal Administrativo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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6410

1. O Ministério da Economia e Finanças, por via do presente concurso 
pretende adquirir papel A4 para assegurar a disponibilidade de material em 
quantidade necessária para o seu funcionamento, por via de contratação ao 
abrigo do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, conjugado com o Diploma Ministerial n.º 
78/2019, de 6 de Agosto. 

2. Assim, o MEF convida entidades elegíveis e interessadas: pessoas colectivas 
ou singulares, nacionais ou estrangeiras, inscritos no Cadastro Único de 
Fornecedores e Prestadores de Serviços ao Estado a concorrerem para o 
fornecimento referido. Não é exigida a apresentação de garantia provisória e 
a adjudicação será efectuada na mesma sessão pública de lances.

3. Os concorrentes deverão obrigatoriamente:

a) Comparecer na realização da sessão pública;

b) Apresentar credencial comprovativa de plenos poderes para apresentar 
lances, negociar os preços e demais actos inerentes ao processo de 
contratação;

c) Entregar a proposta contendo a indicação do concorrente, descrição do 
objecto e preço;

d) Apresentar os documentos de qualificação exigidos para o concurso; e

e) Apresentar preços praticáveis e que não comprometam a qualidade do 
objecto de contratação.

4. Os concorrentes interessados poderão examinar ou obter informações 
adicionais, das 8.00 às 15.30 horas, de 2ª a 6ªfeira no MEF – Departamento 
de Aquisições, sito na Av. Julius Nyerere, nº 449, 13º andar – Maputo. A 
aquisição de documentos (físicos) é efectuada mediante caução de 500,00MT 
(quinhentos meticais), mediante depósito na conta n° 3110000131 do 
ABSA - Ministério da Economia e Finanças.

5. A data e hora-limite para apresentação das propostas será o dia 4 de Agosto 
do corrente ano, às 9.00 horas, no endereço acima referido, seguida de 
abertura e procedimentos atinentes a modalidades de concurso por lances.

6.  Será desclassificado o concorrente que não apresentar certidões de 
quitação válidas.

7. Os concorrentes deverão proceder o registo prévio a partir do dia 28 de 
Julho até ao dia 3 de Agosto, nas horas normais de expediente, no endereço 
acima referenciado.

Maputo, aos 21 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

   REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a línea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março, comunicamos a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

N.º 
Ordem

Concurso
Nome do 

Concorrente
Objecto de Concurso

Valor de 
adjudicação 

incluindo IVA/IRPS

1
11A000141/
CL/02/2022

CHIAU 
INVESTIMENTOS

Fornecimento de bloco 
de notas ao Tribunal 

Administrativo
477.303,84MT

2
11A000141/
CPD/1/2022

TIPOGRAFIA 
PRELO 

CLÁSSICO, LDA

Fornecimento de calendários 
de mesa para 2023

202.702,50MT

3
11A000141/
AD/02/2022

EMOSE 
IMOBILIÁRIA, 

LDA

Serviço de arrendamento de 
residência

552.000,00MT

4
11A000141/
CL/10/2022

EXTIN MAPUTO, 
LDA

Serviço de Assistência Técnica 
e Monitoria de CCTV, Controlo 

de Cessos e Sistema de 
Detecção de Intrusão

1.590.988,44MT

5
11A000141/
CL/09/2022

SOCIEDADE DO 
NOTÍCIAS, SA

Serviços de Maquetização, 
Impressão, Acabamento, 

Embalagem e Distribuição 
de Suplementos e Brochuras 

Sobre a Jurisdição 
Administrativa

1.755.421,20MT

6
11A000141/
AD/11/2022

ULTRA 
CONSTRUTORES

Prestação de serviços de 
reforço de segurança nas 
residências protocolares   

4.584.540,80MT

7
11A000141/
AD/18/2022

EUROSIS, LDA

Consultoria para a Elaboração 
do Plano Estratégico do 
Tribunal Administrativo 
(PLACOR 2022-2025) - 

Capacitação de Gestores 
no Desdobramento de 

Indicadores

1.200.000,00MT

Maputo, Julho de 2022

Autoridade Competente 

Autoridade Tributária de Moçambique
Delegação Provincial de Gaza

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Autoridade Tributária de Moçambique, Delegação Provincial de Gaza, sita na Av. Samora Machel, edifício da Direcção 
Provincial de Economia e Finanças de Gaza – Cidade de Xai-Xai, Telefax nº 28222489, convida pessoas singulares, micro 
e pequenas empresas, interessadas e inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas de acordo com o 
seguinte:

Nº de Concurso Modalidade Objecto Garantia 
Provisória

Data e Hora
de Entrega 

das 
Propostas

Data e Hora  de 
Abertura das 

Propostas

01/UGEA/RSC/
DPATG/2022 Limitado

Lote 1 – Fornecimento de material de 
escritório Não Exigível 2/8/2022

9.00 horas
2/8/2022
9.30 horas

Lote 2 – Consumíveis informáticos

03/UGEA/RSC/
DPATG/2022

 Pequena 
Dimensão Fornecimento de géneros alimentícios Não Exigível 2/8/2022

11.00 horas
2/8/2022

11.30 horas

04/UGEA/RSC/
DPATG/2022

Pequena 
Dimensão Fornecimento de mobiliário no geral Não Exigível 3/8/2022

9.00 horas
3/8/2022
9.30 horas

05/UGEA/RSC/
DPATG/2022

Concurso
Limitado Fornecimento de equipamento informático Não Exigível 3/8/2022

11.00 horas
3/8/2022

11.30 horas

06/UGEA/RSC/
DPATG/2022 Concurso 

Limitado

Fornecimento de acessórios para 
manutenção e reparação de meios 

circulantes
Não Exigível 4/8/2022

9.00 horas
4/8/2022
9.30 horas

08/UGEA/RSC/
DPATG/2022 Concurso 

Limitado

Lote 1 – Reabilitação do Posto Fiscal e de 
Cobrança  no Distrito de Mandjakazi

Não Exigível 4/8/2022
11.00 horas

4/8/2022
11.30 horas

Lote 2 – Reabilitação (residência  de 
técnicos de AT, residência  do Director da 
DAF  e DAF Chibuto) no Distrito de Chibuto 

Lote 3 - Reabilitação (residência do 
Delegado Provincial e futuras instalações  do 
SPAG) na Cidade de Xai Xai

Lote 4 - Reabilitação do Posto Fiscal e de 
Cobrança da Praia do Bilene  no Distrito de 
Bilene

Lote 5 – Reabilitação de (DAF Chókwè e 
Residência dos técnicos da AT de Chókwè) 
no Distrito de Chókwè

Lote 6 - Reabilitação do Posto Fiscal de 
Pafuri no Posto Administrativo de Pafuri

Lote 7 - Reabilitação de Posto Fiscal de 
Chicualacuala no Distrito de Chicualacuala

1. Os Documentos de Concurso têm o custo, não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) cada, e deverão ser 
depositados na conta n.º 3436129 – Alfândegas de Maputo, junto ao MBIM. Os concorrentes interessados poderão 
obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na Delegação Provincial de Gaza, nas 
horas normais de expediente. 

2. A entrega e abertura das propostas será nas instalações da Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Gaza, 
que sitas na Av. Samora Machel, Edifício da DPEFG, R/C.

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

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.

Xai-Xai, Julho de 2022

Autoridade Competente 

Av. Samora Machel, Edifício da DPPFG R/c, Telefax 28222489, Cidade de Xai-Xai
1366402

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
Concurso por Lances N.º 27A000141LC00012022
Objecto: Aquisição de Papel A4 de 80g para MEF

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

 SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 

ANTÓNIO FERREIRA LOPES MARQUES
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e vinte sete de 
Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas dezanove a folhas vinte verso, 
do livro de notas para escrituras diversas número trinta, traço “B”, barra BAÚ, deste 
Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, 
foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ANTÓNIO 
FERREIRA LOPES MARQUES, de então oitenta e seis anos de idade, casado que 
era sob regime de comunhão geral de bens com Celina D’Almeida e com última 
residência habitual no Bairro da Matola, Município da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou quaisquer outras formas de disposição 
da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus 
bens, seus filhos: MARIA ISABEL DE ALMEIDA MARQUES, casada e residente na 
Matola, ALZIRA MARIA D’ALMEIDA MARQUES, divorciada, residente na Matola, 
LUÍS ANTÓNIO DE ALMEIDA MARQUES, casado, residente na Matola, MARIA 
AMÉLIA DE ALMEIDA MARQUES, solteira, maior e residente na Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias 
em nome do de cujus.

Está Conforme
Matola, a 1 de Março de 2022

A Técnica
(Ilegível)

6519

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE IDALINA LUCAS VILANCULOS

Certifico, para efeitos de publicação, que no dia dezanove de Maio de dois 
mil e vinte e dois, foi exarada de folhas cinquenta a folhas cinquenta e um 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número cento e oitenta 
e um, traço “B”, deste Cartório Notarial da Matola, a cargo da Notária em 
exercício, ROBERTINA CRISTINA NHAMBI MAURÍCIO JAGÁ, uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de IDALINA LUCAS VILANCULOS, de 
então setenta anos de idade, solteira, maior e com última residência habitual 
no Bairro da Matola “H”, Município da Matola.
Que a falecida não deixou testamento ou quaisquer outras formas de 
disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais 
herdeiros de seus bens, seus filhos: SILVESTRE GILBERTO JESTONE 
BENDERA, HONÓRIO GILBERTO MBENDERA, JOANA HILÁRIO CUMBANE, 
JÚLIO JACINTO GULELE e OCTÁVIO GILBERTO BENDERA, todos solteiros, 
maiores, residentes na Matola. 
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias em nome da de cujus.

Está Conforme
Matola, aos 16 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

6518

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA
A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique 
procura candidatos elegíveis e qualificados para 
a vaga de Mecânico de Manutenção de Gera-
dores.

FUNÇÃO BÁSICA

O incumbente presta contas ao Engen-
heiro Supervisor de Construção. O titu-
larda posição é contratado como Mecâni-
co de Manutenção de Geradores para re-
alizar trabalhos de manutenção e repa-
ração especializadas dos geradores:  principal  e 
secundário de emergência no Novo Com-
plexo da Embaixada (NEC em in-
glês)  nas áreas residenciais próprias da Em-
baixada e em outras arrendadas. Respon-
de a ordens de serviço de manutenção programa-
das, não programadas e de manutenção pre-
ventiva geradas pelo sistema computaliza-
do de manutenção (CMMS em inglês). 

Uma cópia da descrição completa da posição 
apresentando todos os deveres e responsabili-
dades encontra-se disponível no seguinte link: 
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Todos os candidatos interessados nesta posição 
deverão submeter a sua candidatura até ao dia 
28 de Julho de 2022, através do seguinte link:

https://erajobs.state.gov/dos-era/moz/va-
cancysearch/searchVacancies.hms

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Concurso Limitado N.º 47A000141/CL/04/2022

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO 
PARA MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECUROS HÍDRICOS

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) 
pretende contratar uma empresa para prestação de serviços de chaveiro 
para Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Assim, 
convida-se todas empresas elegíveis e interessadas  a apresentarem as suas 
propostas fechadas e seladas.

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos 
do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio, 
mediante ao pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).

3. O período de validade das propostas é de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 9 de Agosto 
de 2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública, pelas 
10.15 horas, no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes 
que desejarem participar.

Departamento de Aquisições do MOPHRH 
Edifício da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos
Rua da imprensa, talhão 162, 2° andar
Maputo-Moçambique

5. O Anúncio de posicionamento será feito no dia 12 de Agosto de 2022, às 
10.00 horas, no endereço acima indicado.

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

Maputo, aos 21 de Julho de 2022

Departamento de Aquisições 
6417 138

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL

Avaliação Externa de Instituições  para efeitos de Acreditação – 2022

VAGA ESPECIAL

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador e supervisor 

do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES), criado pelo 

Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de 
avaliação e acreditação de cursos e/ou programas das instituições do ensino superior (IES) no país. 

Assim, no prosseguimento da sua missão, com apoio do Projecto MozSkills, o CNAQ levará a cabo ainda este ano, 

em vaga única especial (e gratuita) a Avaliação Externa  de 30 instituições de ensino superior (Avaliação 

Institucional), sendo 13 públicas e 17 privadas, que nos termos do Regulamento de Avaliação Externa é antecedida 

da recepção dos Relatórios de Auto-avaliação. 

Requisitos para candidatura:

1.	 Carta de Manifestação de Interesse dirigida a Presidente do CNAQ;

2.	 Possuir Alvará dentro da validade;

3.	 Ter as Quotas Anuais referentes a 2021 e 2022 pagas (anexar os comprovativos à candidatura);

4.	 Possuir um Órgão ou Gabinete de Garantia de Qualidade devidamente instalado (anexar as  devidas evidências);

5.	 Não ter participado em nenhuma Avaliação Institucional.

O processo de subimissão de candidatura e divulgação dos resultados obedecerá ao calendário descrito a seguir.

Calendário de submissão

Actividade Data

Manifestação de Interesse mediante pagamento da Quota Anual 
referente a 2021 e 2022

20 de Julho a 31 de Julho de 2022

Divulgação dos Resultados 1 de Agosto a 7 de Agosto de 2022

Submissão dos pedidos de acreditação 8 de Agosto a 15 de Agosto de 2022

Capacitação/monitoria online das Comissões de Auto-avaliação 16 a 17 de Agosto de 2022

Submissão dos Relatórios de Auto Avaliação  Institucional (RAAI)
18 de Agosto 

a 20 de Setembro de 2022

Avaliação Externa
24 de Setembro 

a 24 de Outubro de 2022

Divulgação dos Resultados da Acreditação 30 de Novembro de 2022

Maputo, aos 19 de Julho de 2022
6385

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE,IP

DELEGAÇÃO DE GAZA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
De acordo com o artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, O Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP - Delegação de Gaza convida 
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para participarem nos seguintes concursos:

Modalidade/Nº Concurso Objecto
Data/Hora-final 
de Entrega das 

Propostas 

Data/Hora de 
Abertura 

das Propostas 
Concurso Limitado nº 

01/UGEA/IAMG,IP/BENS-2022
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes Data: 10/8/2022

Hora: 9.00 horas
Data: 10/8/2022
Hora: 9.30 horas

Concurso Limitado nº 
02/UGEA/IAMG,IP/ SERVIÇOS -2022

Prestação de serviços de limpeza e manutenção de 
campos policlonais

Data: 10/8/2022
Hora: 14.00 horas

Data: 10/8/2022
Hora: 14.30 horas

Concurso de Pequena Dimensão nº 
03/UGEA/IAMG,IP/SERVIÇOS-2022

Serviços de cartering
Data: 11/8/2022
Hora: 9.00 horas

Data: 11/8/2022
Hora: 9.30 horas

Concurso de Pequena Dimensão nº 
04/UGEA/IAMG,IP/ SERVIÇOS -2022

Manutenção e reparação de motorizadas, 
motobombas, geradores e electrobomba

Data: 11/8/2022
Hora: 14.00 horas

Data: 11/8/2022
Hora: 14.30 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou retirá-los no Instituto de 
Amêndoas de Moçambique, IP Delegação de Gaza, sita na Av. Samora Machel, edifício da UDA nas antigas instalações do (RBL) Sistema de 
Regadio do Baixo Limpopo, cidade de Xai-Xai, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) que deve 
ser depositada na conta n.º 3579495 Millenium Bim. O período de validade das propostas será de 90 dias, a partir da data da sua entrega.

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

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.

Xai-Xai, Julho de 2022

A Entidade Contratante

O Delegado

Telegram: 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

Invalidação de Concurso

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/
SBQP/004/2021, PARA CONTRATAÇÃO 

DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA 
CONTABILÍSTICA FINANCEIRA DOS 

FUNDOS DO PROGRAMA “REGENERA-
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA DO 

BAIRRO CHAMANCULO “C” EM MAPUTO 
AID11649” FINANCIADO PELO GOVERNO 

DA REPÚBLICA ITALIANA

De acordo com o n.º 2, artigo 64 
do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto do Concurso 
acima foi invalidado em virtude 
de se ter identificado a existência 
de ilegalidade à luz das normas do 
Regulamento de Contratação.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

O Departamento de Aquisições

6521

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se os actos de adjudicação dos concorrentes e cancelamento de concurso indicados na tabela abaixo:  
Nº 
de 
orde
m 

Nº de concurso Modalidade de 
concurso 

Objecto de concurso Adjudicação Valor de Adjudicação com IVA 
(Mts) 

01 Nº47A002741/FRS/CP/0006/2022 Concurso 
Público 

Fornecimento de Produtos Químicos, nos Sistemas de 
Abastecimento de Água de Xai-Xai, Chókwè, Chibuto, 
Inhambane e Maxixe 

World Procurement, Lda 
Titan, Lda 
Collins Sistemas de Água, Lda 

Lote I: 2.119.057,20 
Lote III: 2.119.583,70 
Lote V: 22.495.403,86 

02 Nº47A002741/FRS/CC/0014/2022 Concurso por 
Cotações 

Fornecimento de Produtos de Mercearia, na Direcção 
Regional Sul 

Hrithik Rashmin 341.530,00 

03 Nº47A002741/FRS/CP/0015/2022 Concurso 
Público 

Fornecimento de Equipamento e Materiais 
Electromecânicos para Operacionalização de Furos, para 
Áreas Operacionais de Chókwè, Xai-Xai, Maxixe 

Water Technology Solutinos Lote I: 5.367.924,84 
Lote II: 4.658.267,33 
Lote III: 1.133.288,12 

 Nº47A002741/FRS/CC/0018/2022 Concurso por 
Cotações 

Fornecimento de material promocional, para programa de 
redução de perdas, na Região Sul 

Ideias Publicidade e Serviços, 
Lda 

253.743,75 

02 Nº47A002741/FRS/CL/0022/2022 Concurso 
Limitado 

Fornecimento de Software Antivírus, na Região Sul Megabyte – Compuworks 
Informatica, Lda 

674.856,00 

 Nº47A002741/FRS/CP/0022/2022 Concurso 
Público 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica ao Software 
de Gestão de Contadores Pré-pagos, nas Áreas 
Operacionais de Xai-Xai, Chókwè, Inhambane e Maxixe 

Kasulo, Lda 4.293.690,74 

 Nº47A002741/FRS/CP/0024/2022 Concurso 
Público 

Fornecimento Material de Novas Ligações e Recuperação 
de Clientes, para as Áreas Operacionais de Xai Xai, 
Chókwè, Chibuto, Inhambane e Maxixe 

Zena Ferragem, Lda 
Zena Ferragem, Lda 
Zena Ferragem, Lda 
Jossy comércio & serviços Lda 
Jossy comércio & serviços Lda 

Lote I: 4.266.072,25 
Lote II: 4.995.601,77 
Lote III: 7.163.380,02 
Lote IV: 2.494.867,64 
Lote V: 2.252.226,60 

Xai-Xai, aos 21 de Julho de 2022 

Director Regional Sul 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS Hídricos 

 
DIRECÇÃO REGIONAL SUL 

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES 
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  

De acordo com o nº 2 do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se os actos de adjudicação dos concorrentes e cancelamento de concurso indicados na tabela abaixo:  
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES E RESILIÊNCIA

(P166437)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
 De acordo com o n.º 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

# Nome do Concorrente Objecto de Concurso Modalidade do 
Concurso

Valor da 
adjudicação 

1
LOCHAN & CO AND 

BETTHI CONSULTING  
& SERVICES

Agente de Verificação 
Independente para a Validação 

de DLIs 3 e 4

Selecção Baseda 
na Qualidade e 

Custo

US$562,250, 
incluindo 
impostos

2
ALBERTO MAURO LUÍS 

MAHOQUE 

Assessor da Divisão de 
Prevenção e Mitigação da 

Divisão de Prevenção e 
Mitigação

Selecção 
de Pessoas 
Singulares

US$ 31.500, 
incluindo 
impostos

Maputo, aos 21 de Julho de 2022
8394

 MUNICIPIO DE VILANKULO
CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE VILANKULO

GABINETE DO PRESIDENTE

O Conselho Municipal da Cidade de Vilankulo, representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Municipal, em aditamento ao aviso publicado no jornal 
“Notícias” de 18 de Julho de 2020, cujos destinatários são todos os titulares do 
Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT), com títulos provisórios 
ou definitivos, proprietários de ruínas, obras inacabadas e escombros, 
abandonados há mais de 5 anos, e que localizam-se na área de jurisdição da 
Autarquia de Vilankulo, comunica que, tendo precludido o prazo de 30 dias, 
contados a partir da publicação do aviso de 18 de Julho de 2020, para regularizarem 
ou implementarem os seus projectos, sob pena de extinção o do DUAT em virtude 
da falta de implementação dos projectos, correm trâmites para extinção dos 
direitos de uso e aproveitamento da terra provisórios, sobre as parcelas com as 
seguintes coordenadas, 738712:7568333, 738732:7568234, 738770:7568344, 
738797:756812 que confrontam Norte – Baía Mar, Sul – Via de acesso, Este – Baía 
de Vilankulo, Oeste – Terreno do Senhor Rex, situado no Bairro 19 de Outubro, 
739792:759414, 739918:7559422, 739920:7559597, 739786:7559586 que 
confrontam Norte – Lodje, Sul – residência, Este – Baía de Vilankulo, Oeste – Via 
pública, situado no bairro Chibuene. 

Nesta conformidade, convida-se aos interessados para no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da publicação deste edital, apresentarem por escrito neste 
Conselho Autárquico, reclamações, opondo a extinção do DUAT, na área visada.

Para constar e para que nenhum munícipe alegue ignorância, foi lavrado o presente 
edital que será publicado nas vitrinas no Conselho Autárquico, no jornal “Notícias” 
e demais átrios públicos. 

VILANKULO A CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Vilankulo, aos 20 de Julho de 2022

O Presidente
Williamo Simão Tunzine

(I.T. P. N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro, Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)

Unidade de Coordenação do Projecto (UCP)

CONCURSO PÚBLICO 
(Serviços de Não-Consultoria - Regime Especial)

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA O PROJECTO

Donativo IDA N.o D810-MZ, Projecto N.º P171664
Identificação do Contrato No: 21/DNT/PLED/S/2022

1. O Governo de Moçambique, recebeu um donativo da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto de Ligações Económicas para 
Diversificação (PLED) e pretende utilizar parte dos fundos para cobrir pagamentos elegíveis 
nos termos do Contrato para Agência de Viagens para o Projecto. 

2. O Ministério da Economia e Finanças convida concorrentes de países elegíveis e qualificados 
a apresentarem propostas seladas para a prestação de serviços de Agência de viagens para o 
Projecto PLED.

3. O Concurso será regido pelos procedimentos de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários 
sob Financiamento de Projectos de Investimento, aprovado em Julho de 2016, revistos em 
Novembro de 2020 e as disposições estipuladas no Contrato de Financiamento e o mesmo 
está aberto a todos concorrentes de países elegíveis conforme estabelecido nos Documentos 
de Concurso.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e apreciar os Documentos de 
Concurso no endereço abaixo, entre às 8.00 e 15.30 horas. 

5. Os requisitos para qualificação incluem: (a) experiência comprovada mínima de 5 anos 
e boas referências em assistência técnica nas viagens, acomodação, transporte terrestre e 
assistência na realização de eventos; (b) experiência comprovada em trabalhos similares 
realizados em países com características similares de Moçambique, constitui vantagem 
trabalhos realizados em Moçambique; (c) conhecimento de âmbito de actuação de instituições 
similares ao MEF em países africanos de língua portuguesa e experiência internacional fora de 
Moçambique serão uma vantagem. A margem de preferência para os fornecedores nacionais 
elegíveis não será aplicada. Detalhes adicionais são fornecidos nos Documentos de Concurso.

6. Os Documentos de Concurso em Português poderão ser adquiridos pelos concorrentes elegíveis 
interessados mediante solicitação por escrito para o seguinte e-mail: procurement.pled@gmail.com. 

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30 horas do dia 12 de 
Agosto de 2022. Propostas em versão electrónica não serão aceites. As propostas serão 
abertas na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem assistir a abertura 
no endereço abaixo indicado às 10.30 horas do dia 12 de Agosto de 2022.

8. As propostas deverão ser válidas pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

9. O endereço acima referido:

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Unidade de Coordenação do Projecto
Av. do Zimbabwe, n.º 1374, Cidade de Maputo

E-mail: procurement.pled@gmail.com
Maputo – Moçambique 
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A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa 

Alemã que oferece serviços, a nível mundial, na área da cooperação inter-

nacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvi-

mento (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Internacional 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) e 

ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)  o 

projecto nacional “Support to forcibly displaced persons in Northern Mozam-

bique”.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique é afetada por um 

violento conflito desde Outubro de 2017. Mais de 870 mil pessoas foram 
deslocadas à força pela violência do conflito dentro do país, a maioria nas 
províncias de Cabo Delgado e Nampula. 

O objectivo geral do projecto nacional é de melhorar as condições de vida 

dos deslocados internos, refugiados e membros da população de acolhi-

mento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades seleccionadas 

no norte de Moçambique

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar (I) Profissional Administrativo e Financeiro 
Sénior (m/f), para Maputo, em Moçambique

Responsabilidades
O profissional administrativo é responsável pela gestão das finanças e 
prestação de assistência administrativa em geral para a implementação e 

para a gestão dos 3 programas/projetos, bem como pela ligação do dia-a-dia 

com os seus parceiros. O profissional exerce as suas funções sob a super-
visão directa do Director do Programa. Em suma, o profissional administra-

tivo é responsável por: 
 

• Prover serviços administrativos para o programa (por exemplo, aqui-
sição de material de escritório, manutenção de registros e folhas de 

ponto, gestão de férias, etc.)

• Atender às necessidades administrativas do escritório de forma inde-

pendente, com um mínimo de intervenção

• Gerir a equipe de apoio e administrativa no escritório do programa

• Assegurar o cumprimento dos regulamentos financeiros e administrati-
vos.

Descrição de tarefas
1.   Coordenação 
• Assegurar a disseminação e fluidez da informação entre o pessoal do 

nível centra e provincial  do programa, parceiros e outras instituições;

• Sempre que solicitado, participar em reuniões internas ou com parceiros.  

2.   Finanças
• Assessorar a directora do programa na preparação e distribuição do 

orçamento;

• Monitorar mensalmente o orçamento do Programa e informar pontual-

mente a direccão do programa;

• Garantir a correcta alocação dos recursos financeiros;
• Verificar todos os justificativos de contas de todos os contratos (Acordos 

financeiros, contratos de consultoria, pagamentos directos, etc.);
• Monitorar os cash e bank books do Programa e garantir o cumprimento 

de prazos na entrega ao Escritório Central de Maputo (GIZ Agencia);

• Verificar todos os pagamentos a serem feitos pelo programa;
• Coordenar e confirmar as reconciliações mensais do programa;
• Apoiar o Programa e outros na resolução de todos assuntos financeiros 

pendentes;

• Analisar mensalmente o jornal, cost/income, unsettled items do pro-

grama;

• Interagir com o contabilista da GIZ Agencia sobre o mapa de “error 

sheets” verificados nos lançamentos e as pastas imediatamente após 
o fecho;

• Apoiar outras componentes do programa que venha a ser criados na 

verificação e correcção rápida dos erros apontados pelo Controle e Au-

ditoria Interna;

• Resolver exigências ou questões contabilísticas pendentes como writte 
off, receivables ou outros;

• Garantir eficiência no uso dos recursos do programa.

3.   Administração geral:
• Gerir e monitorar a equipa administrativa  (assistentes, contabilistas, 

motoristas e serventes);

• Dentro do Programa apoiar os administradores provinciais nos proces-

sos administrativos e organizar encontros administrativos;

• Divulgar informação administrativa entre GIZ Agencia e as componentes 

e dentro do Programa e participar activamente nas reuniões mensais de 

Administração;

• Garantir que todos os processos (contratos, compras, pagamentos, 

reembolsos,etc) dos Programas cumpram com as regras da GIZ).

• Coordenar a logística de viagens, reprodução e distribuição de material 

com o nome do Programa ou GIZ;

• Coordenar e monitorar os processos de publicações e impressões den-

tro do Programa;

• Criar e manter um arquivo completo dos contratos (consultoria, ren-

das, telefones, etc e acordos financeiros/ subsídios locais) assina-

dos, incluindo o controlo dos prazos;

• Manter actualizados os ficheiros de inventário e handover do Pro-

grama;

• Coordenar e garantir a regularização anual dos manifestos e segu-

ros das viaturas do Programa e garantir o controlo das viaturas;

• Assessorar a directora do programa e assessores em termos ad-

ministrativos;

• Responder as questões administrativas internas e externas dos pro-

gramas;

• Manter sob o controle todo o equipamento IT e garantir que o prove-

dor preste um serviço de qualidade;

• Garantir a informação a GIZ Agencia sobre técnicos e peritos exter-
nos de visita ao país no âmbito do programa e assegurar acomoda-

ção e estadia seguras;

• Assegurar a melhoria continua dos processos administrativos e fi-

nanceiros.

4.   Recursos Humanos:
• Acompanhar e apoiar os processos de recrutamento;

• Coordenar junto com a Agencia a actualização de contratos de tra-

balho novos e antigos;

• Garantir o cumprimento da Lei de trabalho em todas esferas, com 

vista a garantir o cumprimento dos direitos e deveres dos trabalha-

dores e do empregador;

• Organizar e manter actualizado o arquivo dos RH do programa (con-

tratos, folhas de salários, declarações anuais para IRPS);

• Apoiar na resolução de conflitos laborais no programa, analisar e 
acompanhar todos processos disciplinares do no seio do programa;

• Acompanhar e apoiar os processos de seguro de saúde;

• Assegurar avaliação anual de pessoal subordinado com base nos 

padrões da GIZ.

Tarefas Adicionais:
• O profissional administrativo sénior exerce outras funções e tarefas 

a mando da direcção do programa.

Qualificações e requisitos profissionais 
• Grau universitário com especialização relevante e qualificação 

em Gestão de Negócios, Administração, Economia ou áreas afins 
(equivalente licenciatura ou MBA)

• Pelo menos três anos de experiência profissional em contabilidade  
• Pelo menos três (3) anos de experiência profissional em posição 

comparável  

• Experiência profissional na gestão ou liderança equipas;  
• Pelos menos três anos de experiência profissional em contabili-

dade, finanças e gestão de recursos humanos, exercida no âmbito 
da cooperação para desenvolvimento;   

• Conhecimento de normas e instrumentos de gestão administrativa e 

financeira da GIZ é uma vantagem; 
• Compreensão em profundidade de planeamento financeiro e con-

tabilidade e preparação, bem como o processamento de acordos 

financeiros 
• Experiência e vontade em aperfeiçoar conhecimentos nas áreas de 

gestão e administração do projecto;

• Bons conhecimentos de tecnologias de informação e comunicação

• Muito bons conhecimentos das línguas Portuguesa e Inglesa. O 

conhecimento da língua Alemã é vantagem adicional ;  

• Boa gestão e capacidade de organização

Características Pessoais
• Flexibilidade
• Estilo Dinâmico de trabalho

• Confiabilidade e capacidade de trabalho independente 
• Alta capacidade de organização e coordenação

• Resistência, capacidade de trabalhar sob pressão

• Capacidade de gestão de conflitos
• Boa capacidade de comunicação

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se can-

didatar, enviando eletronicamente  a sua candidatura e CV juntamente 

uma carta de motivação e contactos de três referências profissionais 
para o Departamento de Recursos Humanos através do email: 

recruitment-moz@giz.de indicando a posição a que se candidata como 

assunto.

Prazo de submissão das candidaturas:  05 de Agosto de 2022

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV 

devem estar num único ficheiro incluindo os anexos relevantes. Apenas 
os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Encorajamos mulheres, pessoas com deficiência e grupos minoritários a 
se candidatarem a esta posição. A GIZ está comprometida com a igual-

dade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de tra-

balho.
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República de Moçambique
Ministério da Administração Estatal e Função Pública

Instituto de Formação em Administração Pública e Autárquica de Maputo
Departamento de Aquisições

Publicação da Errata

Errata: No jornal “Notícias” do dia 

21/5/2021, foi publicado o Concur-

so nº 10/UGEA/IFAPA-M/2021, para 

aquisição de uma máquina fotocopia-

dora industrial e multifuncional, onde 

se lê Concurso de Pequena Dimen-

são deve-se ler Concurso Limitado. 

O mesmo foi adjudicado à empresa 

BRITHOL MICHCOMA, no valor de 

579.999,75MT (quinhentos e seten-

ta e nove mil, novecentos e noventa e 

nove meticais e setenta e cinco cen-

tavos) e publicado no dia 30/8/2021.

Machava, aos 22 de Junho 

Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DISTRITAL DE MAXIXE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Limitados N0: 041143851/CL/0001/2022- Géneros 
alimentícios e 041143851/CL/0002/2022-Material de 

limpeza e higiene

De acordo com a alínea d), número 3 do artigo 33 do Regulamento 

de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova do pelo Decreto n.º 

5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos 

acima foram adjudicados às seguintes empresas:

Número e 
modalidade 
do concurso

Objecto Empresa Valor

041143851/

CL/0001/2022

Géneros 

alimentícios

DANIEL 
AGOSTINHO JOÃO

716.000,00MT

041143851/

CL/0002/2022

Material de 

limpeza e 

higiene

DANIEL 
AGOSTINHO JOÃO

471,763,00MT

O Director do SDSMAS-Maxixe

Andrade Ragel Maurício Nhamúxue

(Médico de Clínica Geral da 1ª)

Terefone: (293) 30148/30149
Avenida: Ngungunhane

Concurso para Translocação de Fauna 
para  Parque Nacional do Gilé, Província da Zambézia

A Fundação François Sommer, Fun-
dação Internacional para a Gestão da 
Fauna (FFS-IGF), em parceria com a 
Administração do Parque Nacional 
do Gilé (PNAG) procura uma empresa 
qualificada para executar, para fins de 
conservaçao da biodiversidade, uma 
translocação de fauna para o PNAG. 
Para solicitação dos Termos de Refe-

rência e esclarecimentos, as empresas 
interessadas queiram por favor con-
tactar o seguinte endereço de correio 
electrónico: 

admin@parquenacionaldogile.gov.mz 

Data-limite para recepção das pro-

postas técnicas e financeira: 22 de 
Agosto de 2022.

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1.  De acordo com Despacho de 8/7/2022 do 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho 

Autárquico de Chimoio está aberto para 1 vaga 
de Técnico Superior N1 de Gestão de Recursos 
Humanos, nos termos do n1 do artigo 35 do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, concurso de ingresso no período de trinta 
(30) dias, a contar data da 1ª publicação e fixação 
do presente aviso na Vitrina do Conselho Autárquico 

de Chimoio, para Carreira de Técnico Superior N1 
na área de Recursos Humanos, entre indivíduos com 

habilitação literárias de Licenciatura, com idade 
igual ou superior 18 anos. 

2.  A selecção no concurso será feita através de avaliação 
curricular e seguida de entrevista profissional. 

3.  A admissão ao concurso é solicitada ao Presidente 
do Conselho Autárquico de Chimoio por meio 

de requerimento com assinatura reconhecida, 

curriculum vitae com a informação sobre a 
qualificação adquirida e experiência profissional na 
área a qual candidata e instruído com os seguintes 
documentos: 

a) Certidão de Narrativa Completa de Registo de 
Nascimento ou Bilhete de Identidade;

b) Certificado de habilitações de Licenciatura  em 
Gestão de Recursos Humanos.

4. Os candidatos deverão declararem nos requerimentos, 
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a 

situação em que se encontram relativamente a:

a) Sanidade mental e capacidade física para o 
desempenho das funções;

b) Ausência de condenação por crime a que 
corresponda pena de prisão maior, ou de 
prisão por crimes contra a segurança do 
Estado ou pela prática de outros actos 

que deva ser considerada desonrosos 

e manifestem incompatibilidade com 
exercício de funções no Aparelho do 
Estado;

c)  Situação Militar regularizada;

d)  Não ter sido expulso do Aparelho de Estado 
e de não se encontrar na situação de 
aposentação ou reformado.

5.  No acto de entrega do requerimento de admissão ao 
concurso, será obrigatoriamente exibindo Bilhete 
de Identidade e documento comprovativo de ter 

satisfeito.

6.  O requerimento pedindo a admissão ao concurso 
deve dar entrada na Secretaria Geral do Conselho 

Autárquico de Chimoio até ao último dia do prazo 
fixado, sem o que não será considerado.

7. O concurso é valido por três anos, contados a partir 

da data da publicação da lista de classificação final, 
no Boletim da República 

“POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 
PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO”

Chimoio, aos 6 de Julho de 2022

O Director

Castigo Colaço José Meque
(Docente N1)
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ANÚNCIO 
007/2022

CONCURSO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE LINHA DE BASE

A Associação ActionAid Moçambique está a promover um Concurso Público para Realização de 
estudo de linha de base do projecto Acordo de Parceria Estratégica Fase II (SPA II).

A Actionaid pretende contratar um consultor nacional para realizar a colecta de dados para o estudo de base em 
Moçambique com base no projecto e metodologias a serem fornecidas pelo consultor global, bem como na colecta 
de dados de indicadores adicionais identificados no quadro de resultados do Actionaid. 

Os consultores interessados devem submeter:
•	 A proposta técnica & financeira da consultoria, incluindo o cronograma das actividades e 

a         metodologia a ser aplicada;

•	 Disponibilidade para iniciar a consultoria;

•	 Demonstração de experiências anteriores na área, perfil do pessoal e contactos de referência.

O prazo para apresentação das candidaturas é de 7 dias após a publicação deste anúncio. Para mais 
detalhes poderão solicitar os termos de referência    através do endereço 
procurement.mocambique@actionaid.org

Por favor, todas as propostas deverão ser enviadas para o endereço: 
procurement.mozambique@actionaid.org ou entregues fisicamente na Associação ActionAid 
Moçambique, sita na Rua Coronel Aurélio Benete           Manave, n.º 208, P.O. Box 2608, Maputo.

Nota: Reserva-se o direito de contactar as candidaturas seleccionadas.

ActionAid is a national 

anti-poverty association 

member of the AAI 
federation working in 
over 40 countries, taking 
sides with poor people to 
end poverty and injustice 

together

Associação ActionAid Moçambique
Rua Coronel Aurélio Benete

Manave, 208 P.O.Box 2608
Maputo

A Friends in Global Health – FGH, uma Organização Não-Governamental sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho de 
caris social na Província da Zambézia procura CANDIDATOS QUALIFICADOS para o provimento da vaga de Assessor Clínico 
Distrital, baseados nos Distritos da Província da Zambézia. 

Os candidatos interessados deverão enviar suas candidaturas pelo link: 
https://www.emprego.co.mz/empregador/fgh-friends-in-global-health/ devendo para o efeito responder ao questionário 
e anexar: Carta de Apresentação, CV, Certificado de habilitações literárias até ao dia 29 de Julho de 2022.  
 

Apenas serão contactados o(a)s candidato (a)s pré-seleccionado (a)s na base dos documentos apresentados. 
FGH reserva-se o direito de fechar o processo antes do prazo, se tiver identificado o candidato ideal.

Tarefas/Responsabilidades
§	 Assegurar a qualidade dos serviços de cuidados integrados e de tratamento do HIV nas unidades sanitárias 

apoiadas e o alcance dos objectivos / indicadores da FGH / MISAU / doador, através da assistência técnica a DPS e 
aos SDSMAS;

§	 Liderar, avaliar, treinar e assistir uma equipa multidisciplinar (tutores clínicos da FGH & DPSZ) a fim de identificar 
e remediar problemas, limitações e obstáculos ao funcionamento dos serviços;

§	 Assegurar a integração de serviços e programas directamente relacionados com o programa HIV/SIDA (ATS, MQ, 
VBG, PTV, TB/HIV);

§	 Responsabilidade directa no processo de formação e actualização de novas abordagens;

§	 Tutoria clínica directa do pessoal de saúde distrital priorizada em competências, diagnóstico, exame de habilidades 
físicas, uso de protocolos clínicos, habilidades de relação interpessoais, gráficos de pacientes);

§	 Coordenação e colaboração estreita com as equipas distritais e da DPS;

§	 Responsabilidade directa no apoio do processo de expansão e de implementação das estratégias aprovadas pelo 
MISAU; 

§	 Elaboração de relatórios de visita de apoio técnico e supervisão com as devidas recomendações

Qualificações:
§	 Licenciatura em Medicina;

§	 4 anos de experiência no ramo clínico em locais de recursos clínicos limitados, com pratica clínica com pacientes 
HIV+;

§	 Proficiente em Português, escrita e fala;

§	 Habilidades em liderar, dirigir e treinar pessoal na implementação de programas de cuidados e tratamento clínicos 
de HIV;

§	 Conhecimento dos protocolos nacionais;

§	 Disponibilidade para residir nos distritos da Zambézia;

§	 Estar desligado do SNS no dia da aplicação da vaga é uma vantagem.

NB: A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se veementemente deste tipo de prática. 
Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.

ANÚNCIO DE VAGA
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Escritório Sede: Avenida da Maguiguana, nº 32. CP 604, Tel.: +258 21.32.83.10. Fax: +258 21.32.83.11 - Maputo – Moçambique
Escritório Zambézia: Avenida dos Trabalhadores, nº 424, Tel. +258 24.21.71.00. Fax +258 24.21.71.01 - Quelimane – Moçambique

AUTARQUIA DE CHIMOIO

CONSELHO AUTÁRQUICO DE CHIMOIO

DEPARTAMENTO AUTÁRQUICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

____________0___________

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO

Phone:+258-21-314342, 314345, 314604/5,
PriCells:+258-82-309431, 82-325358,
Fax: +258-21-314346,
E-mail: admin.
maputo@

actionaid.org, 
Website: www.
actionaid.org.

6458

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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  UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Universidade Save Extensão da Maxixe convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas que reúnem requisitos de 
elegibilidade a apresentar propostas fechadas, para os concursos abaixo descritos:

N° do concurso Objecto Modalidade
Data de entrega 
das propostas

Data de 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

Anúncio de 
posicionamento de 

concorrentes

52I000641/CL/0001/
UNISAV-MAX/2022

Aquisição de 
Equipamento de 

Informática

Concurso 
Limitado

2/8/2022 
até 9.00 horas

2/8/2022
às 9.15 horas

N/E
9/8/2022

às 10.00 horas

52I000641/CL/0002/                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      

UNISAV-MAX/2022

Aquisição de uma 
viatura cabina dupla 
com tração as quatro 

rodas

Concurso 
Limitado

2/8/2022 
até 10.10 horas

2/8/2022 
às 10.25 horas

N/E
9/8/2022

às 10.15 horas

52I000641/CL/0003/                                                                                                                                         
                               

UNISAV-MAX/2022

 aquisição de material 
de consumo para 

escritório e de consumo 
para informática.

Concurso 
Limitado

2/8/2022 
até 10.00 horas

2/8/2022
 às 10.15 horas

N/E
9/8/2022

às 11.30 horas

52I000641/CL/0004/                                                                                                                                         
      UNISAV-MAX/202

Contratação de serviços 
para manutenção e 
reparação de bens 

imoveis

Concurso 
Limitado

2/8/2022 
até 9.00 horas

2/8/2022
 às 9.15 horas

N/E
9/8/2022

às 11.30 horas

52I000641/CL/0005/                                                                                                                                         
UNISAV-MAX/2022

Contratação de serviços 
para manutenção e 
reparação de ACs

Concurso 
Limitado

2/8/2022 
até 10.30 horas

2/8/2022
 às 10.45 horas

N/E
9/8/2022 

às 10.30 horas

52I000641/
CPD/0001/                                                                                                                                        

         UNISAV-
MAX/2022

Aquisição de Livros para 
Biblioteca

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/8/202
 até 12.00 horas

2/8/2022
 às 12.15 horas

N/E
9/8/2022

às 12.20 horas

52I000641/
CPD/0002/                                                                                                                                        

                   UNISAV-
MAX/2022

Contratação de serviços 
de seguro

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/8/2022
 até 11.10 horas

2/8/2022 
às 11.25 horas

N/E
9/8/2022

às 11.30 horas

52I000641/
CPD/0003/                                                                                                                                        

    UNISAV-MAX/2022

Contratação de serviços 
para manutenção e 

reparação da rede de 
electrificação

 Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/8/2022 
até 12.50 horas

2/8/2022
 às 13.25 horas

N/E
9/8/2022

às 12.15 horas

52I000641/
CPD/0004/                                                                                                                                        

 UNISAV-MAX/2022

Contratação de serviços 
gráficos 

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/8/2022 
até 11.20 horas

2/8/2022
 às 11.35 horas

N/E
9/8/2022

às 11.45 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los no edifício da instituição 
em epígrafe, no Sector da UGEA, sita na Av. Américo Boavida, Cidade de Maxixe, telefax nº. 29330354, pela importância não reembolsável de 
300,00MT para equipamento de informática, 700,00 para viatura, 500,00 para material de escritório, 250,00 para serviços de manutenção e 
reparação de imoveis e 250,00MT para serviços de manutenção e reparação de ACs .

3. As propostas serão abertas em secção pública no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem participar e o período de validade das 
propostas será de 90 dias.

4. Os concursos acima, serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/16, de 8 de Março.

Maxixe, Julho de 2022

A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Cancelamento
De acordo com alínea e) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se o 
cancelamento dos concursos abaixo indicados:

Nº de 
Ordem

N.º do Concurso
Objecto do 
Concurso

Motivos de Cancelamento

01 58D000141/
CL/005/2022

Manutenção e 
Reparação de 

Veículos – no âmbito 
do OE, Prosaude, 
Banco Mundial e 

GAVI

Em virtude de terem sido desclas-
sificados todos concorrentes por 
falta de cabimento orçamental 
pelo facto dos concorrentes terem 
apresentado propostas que ultra-
passam o valor estimado

02
58D000141/
CL/007/2022

Manutenção e 
Reparação de 

Veículos- no âmbito 
de Outros Fundos 

Verticais

Em virtude de terem sido desclas-
sificados todos concorrentes por 
falta de cabimento orçamental 
pelo facto dos concorrentes terem 
apresentado propostas que ultra-
passam o valor estimado

Nampula, aos 21 de Julho de 2022
A RAQ

331

AUTORIDADE REGULADORA DE ÁGUAS, INSTITUTO PÚBLICO

Anúncio de Concursos
      

1. A Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP) convida concorrentes elegíveis e interessados a apresentarem 
propostas seladas para os concursos constante da tabela abaixo:

Modalidade/ nº 
Concurso

Objecto
Data e Hora-limite 
de Submissão de 

Propostas

Data e hora de 
Abertura de 

Propostas

Garantia 
Provisória

Concurso Limitado nº 
47A002841/CL/19/

AURA/2022

Aquisição de equipamento 
informático

8/8/2022

9.00 horas

8/8/2022

9.15 horas
Não é Exigível

Concurso Limitado nº 
47A002841/CL/20/

AURA/2022

Aquisição de 1 (uma) viatura 
cabina dupla, 4x4

8/8/2022

11.00 horas

8/8/2022

11.15 horas

MZN 
15.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os Documentos do Concurso na AURA, 
IP, localizada na Av. Amílcar Cabral, n.º 757 em Maputo, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos 
meticais) a ser depositada na Conta em Meticais Nº 68026210001, Banco BCI, em nome da Autoridade Reguladora de 
Águas, Instituto Público (AURA, IP), devendo-se apresentar o talão de depósito para efeitos de aquisição do respectivo Caderno 
de Encargos;

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e nos prazos estabelecidos na Tabela, devendo ser abertas em 
sessão pública, no mesmo endereço e na presença dos concorrentes que desejarem participar;

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

              
 Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP)

Av. Amílcar Cabral, n.º 757
Tel.: (+258) 21312825

Maputo, Julho de 2022
(RAQUI)

6448

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL SUPREMO

SECRETÁRIO JUDICIAL

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições de 21 e 22 

de Dezembro de 2021 do jornal “Notícias“ comunica-
se  aos candidatos do concurso de promoção aberto para 

preenchimento de vagas, na carreira de Oficiais de Justiça, 
categoria de Secretário Judicial, existente no quadro de 

pessoal de Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso 

de Maputo, Beira, Nampula e Tribunais Judiciais de Província, 
que se encontra  afixada a lista definitiva dos candidatos 
adminitidos e excluidos, com o plano temático e o calendário 

de entrevistas, na vitrina do edifício “B“ do Tribunal Supremo, 
nos Tribunais Superiores de Recurso, nas Secretarias  do 

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, Tribunais Judiciais 

de Provincia, Tribunais  de Trabalho, Menores e de Polícia de 
Cidade de Maputo, podendo, ainda, ser consultadas na página 

Web: www.ts.gov.mz

.
 Maputo, aos 14  de Julho  de 2022

O Presidente do Júri
Dr. Luís João de Deus Malauene

(Juiz  Desembargador)
6409

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:                            
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuída a Concessão Mineira número 11054C para Berilo, 
Lítio, Ouro, Quartzo, Rubi, Safira, Tantalite e Minerais Associados, no distritos de Gilé, na 
província da Zambézia, a favor da requerente KIPAWA, LIMITADA, com as seguintes coordena-
das geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   59   0,00 38   20   0,00

2 -15   59   0,00 38   16   0,00

3 -15   55   0,00 38   16   0,00

4 -15   55   0,00 38   20   0,00

Maputo, aos 15/7/2022
O Director-Geral

Elias Xavier Félix Daudi
(Geofísico)
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Iluminando a Transformação de Moçambique 

COMUNICADO 
 
A Electricidade de Moçambique, E. P. (EDM) 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 fornecimento de energia eléctrica no Domingo e na 
Segunda-feira, dias 24 e 25 de Julho de 2022, nos seguintes locais e horários:  

 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Província de Niassa 
Das 04:00 às 6:00 horas, devendo afectar a 
Província de Niassa. 
 
Segunda-Feira, dia 25/07/2022 
 
Cidade de Maputo 
Das 08:00 às 10:00 horas, devendo afectar 
os Bairros Magoanine A, B, C e parte do 
Bairro Mahotas. 
 
Província de Maputo 
Das 08:00 às 12:00 horas, devendo afetar os 
Bairros Possulane, Pazimane e Massinga. 
 
 
Para efeitos de precaução todas as in-
stalações deverão ser consideradas 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. 

      Maputo, 22 de Julho de 2022 

Domingo, dia 24/07/2022 
 
Província de Maputo 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar 
os Bairros Infulene A e D, Acordos de Lu-
saka, Vale do Infulene, T3, uma parte de 
Ndlavela e Zona Verde.  
 
Província de Gaza 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar 
os Distritos de Chókwè, Guijá e Mabalane, 
o Posto Administrativo de Combomune, a 
Vila de Lionde, Aldeia Macarretane, Lo-
calidade de Chinhacanine e os Bairros 9, 
13, 24 e Patrice Lumumba, no Município 
de Xai-Xai. 
 
Província de Inhambane 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar 
os Distritos de Massinga e Morrumbene. 
 
Província de Sofala 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar 
o Distrito de Maringuè. 
 
Província de Tete 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar 
os Distritos de Chifunde, Marávia, 
Macanga, Angónia e Tsangano. 
 

A Direcção Provincial de Educação de Manica convida empresas qualificadas, interessadas  e elegíveis a apresentarem propostas, 
fechadas para os concursos discriminados  em abaixo, nos termos do artigo 64, nº 2 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março:

• Concurso Limitado nº015/RGEAC/fase-fsp/DPE-M/CL/2022/B - Aquisição de combustível para a Supervisão Provincial 
da  DPE/M, 

•  Concurso Limitado nº14/RGEAC-FASE-FSP/DPE-M/2022 - Fornecimento de refeições para os técnicos na leitura óptica  
de exames extraordinários e finais da 12ª classes  e na harmonização  e empacotamento de exames da 6ª classes e 7ª classes

•  Concurso Limitado  Nº 016/RGEAC/oe-oi/DPE-M/2022/CL/B - Aquisição  de mobiliários,  secretárias e cadeiras para 
professores, nos distritos de Manica, Guro, Tambara e Macossa  da DPE de Manica e o 

• Concurso Limitado nº17/RGEAC/fase-hiv-p/S - Prestação de serviço de alimentação na capacitação dos pontos focais 
Distritais de Saúde Escolar, em matéria de pacote Básico, droga  e outros conteúdos no Distrito de Guro da DPE/M. 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los na DIREC-
ÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO, Repartição de Aquisições, 5º Andar,  a partir do dia 25  de Julho de 2022, durante as horas 
normais do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de 1,500,00MT (mil e quinhentos meticais)  na 

conta bancária abaixo indicada:

Anúncio de Adjudicação

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 coadjuvado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
publica-se a seguinte adjudicação: Concurso Limitado nº12/RGEAC-oe/DPE-M/2022, para aquisição de material de constru-

ção de emergência para e reposição do tecto de EP1 Bangovango no Distrito de machaze.

Anúncio de Cancelamento

Nos termos do nº 1, artigo 61 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, vimos através desta comunicar aos estimados concorrentes 
do Concurso Limitado nº 13/RGEAC-fase/DPE-M/2022, referente a aquisição de material de escritório para a sala de exame 
que o mesmo foi “CANCELADO” em virtude da revisão  do orçamento inicialmente definido para o efeito. 

Titular da conta: Direcção Provincial de Educação

Moeda: MZN

Banco: Millennium Bim , 
Conta N.º:11174886
NIB: 0001.0000.00011174886

Direcção Provincial de Educação de Manica
Av. 25 de Setembro, nº 312, 5º andar Manica-Chimoio, Telefone 251-23880, Fax: +251-22475

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 nº 5/2016, de 8 de Março.

Manica, Julho de 2022

Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 

ANÚNCIO 
CONCURSO PÚBLICO Nº: 02/DPE/RAQUI/FASE-BM/2022

A Direcção Provincial da Educação de Nampula, através do Programa de Empoderamento da Rapariga (Moz 
lerning), para efeito, convida  empresas de consultoria elegíveis a manifestarem o seu interesse para a Fiscalização 
de Obras de Construção de Centros de Apoio à Aprendizagem na Província de Nampula, conforme a distribuição 
seguinte:
 

Lote Distrito Escola Nº de Centros Alvará 

LOTE I Meconta Namialo- Sede 01 2a classe

LOTE II Monapo EPC 1o de Maio 01 2a classe

LOTE III Mecubure EPC de Nahipa 01 2a classe

LOTE IV Nacala-a-Velha EPC Mueria 01 2a classe

LOTE  V Murrupula EPC de Mulhaniua 01 2a classe

Os consultores deverão providenciar a brochura-resumo da sua empresa, indicando a experiência na área e alvará 
que possui. Os principais requisitos de qualificação são: quadro técnico mínino permanente e disponível de 
acordo com alvará. Equipamento mínimo, experiência geral em serviços de fiscalização de obras evidenciado por 
curriculum da empresa e pelo curriculum dos seus técnicos. 

A manifestação de interesse deverá ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia 24/8/2022, pelas 
9.00 horas.

O anúncio de posicionamento final dos concorrentes vencedores será realizado no dia 30/9/2022, às 11.00 
horas.

A modalidade de contratação baseia-se na pontuação máxima.

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

Direcção Provincial da Educação de Nampula 

sita no bairro de Muhala-Rua/Av. das FPLM, Tel: 256-26-212211
Fax: 258-26-213578, E-mail: dpe-npl@teledata.mz

Nampula, aos 19 de Julho de 2022

A Directora Provincial

MA. Mariamo Agostinho
(Especialista da Educação)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
CONCURSO: CCU 021/ADPP/2022

Concurso para Contratação de Transportador 
para Serviços de Transporte de Pessoas e Redes Mosquiteiras                                    

nos Distritos da Província de Nampula

A ADPP Moçambique, no âmbito da implementação do Projecto de Prevenção e Controlo da Malária, financiado 
pelo Fundo Global pretende seleccionar fornecedores de serviços de transportes que assegurem e garantam 
melhor qualidade no transporte de redes mosquiteiras e pessoal para todos os distritos da província de 
Nampula (com excepção do distrito de Nampula) na Campanha de Distribuição de Redes Mosquiteiras.

1. Nestes termos, a ADPP convida empresas elegíveis a apresentarem as suas propostas para aluguer de:

Viaturas 4x4, cabina dupla, cabina simples e camiões de 5 a 10 toneladas para todos 
os Distritos da Província de Nampula (com excepção do distrito de Nampula).

2. O concurso é limitado para fornecedores que estejam baseados na Província de Nampula. Os 
concorrentes interessados poderão solicitar o caderno de encargo do concurso através do EMAIL  
procurement.geral@adpp-mozambique.org

3. O prazo de validação mínima das propostas deverá ser de 120 dias, contados a partir da data-limite 
de entrega das propostas.

As propostas deverão ser entregues em envelope fechado e incluindo envelope fechado cópia 
da proposta, ambos visivelmente escritos CONCURSO CCU-021/ADPP/2022 Aluguer de 
Viaturas 4x4, cabina dupla, cabina simples e camiões de 5 a 10 toneladas para todos 
os distritos da Província de Nampula (com excepção do distrito de Nampula).

4. A data-limite para a entrega das propostas é 11/8/2022, às 14.00 horas na ADPP Prevenção da 

Malária, na Avenida Josina Machel, Rua n.º 181, 1.º andar direito, na cidade de Nampula.

5. Serão qualificadas para avaliação as propostas que reúnirem a mínima qualificação jurídica, técnica 
e fiscal.

6. O concurso será realizado de acordo com os regulamentos de licitação da ADPP Moçambique e em 
conformidade com as políticas do doador.

NOTA: A ADPP Moçambique reserva-se o direito de efectuar visitas aos fornecedores sempre que se 
julgue necessário.

ADPP – Moçambique - Projecto de Prevenção da Malária 

               Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258, B Machava, Matola - Moçambique
 

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

República de Moçambique
Província de Manica

Direcção Provincial de Educação
Repartição de Gestão e Execução de Aquisições e Contratos

Anúncio de Concursos

8438

333193

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Parque Nacional da Gorongosa

ANÚNCIO
CONTRATAÇÃO DE UM(A) CONSULTOR(A)

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG), tendo em conta os seus esforços para envolver as 
comunidades locais no processo de gestão de recursos naturais e proporcionar benefícios 
tangíveis às comunidades locais, através de parcerias estabelecidas com o GEF e PNUD, está 
a facilitar o processo de estabelecimento de Áreas de Conservação Comunidade na sua Zona 
Tampão, de acordo com a Lei de Protecção,  Conservação e Uso Sustentável da Diversidade 
Biológica , Lei n0 16/2014 de 20 de Junho alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 
de Maio. 

Sendo assim, o Parque Nacional de Gorongosa pretende contratar:

UM(A) CONSULTOR(A) ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PILOTO 
DE SISTEMAS DE APRENDIZAGEM E ACÇÃO DE GÉNERO (GALS), NO ÂMBITO DA 

PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL, EQUIDADE E JUSTIÇA NA GESTÃO DAS ÁREAS DE 
CONSERVAÇÃO COMUNITÁRIAS DA ZONA TAMPÃO DO PNG

As proposta técnicas e financeiras e respectivos documentos de suporte, deverão ser enviadas 
para o seguinte correio electrónico: grpconcursos@gorongosa.net até ao dia 3 de Agosto 
de 2022.

NB: Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados e possíveis 
esclarecimentos através do endereço, email: grpconcursos@gorongosa.net

92 92

República de Moçambique
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL-FAR, FP

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

1. A Delegação do Fundo de Fomento e Extensão Rural, Função Público 
(FAR, FP)-Nampula convida a todos interessados a apresentarem 
propostas seladas para o seguinte concurso:

Nº do 
Concurso 

Modali-
dade

Objecto
Elegibilidade 

do 
Concorrente

Data e Hora-
-final de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora 
de Abertura

35D0001341/
CP/

Nº0002/2022

Concurso 
LIMITA-

DO

Fornecimen-
to de 

combustí-
vel e 

lubrificantes

Inscrito no 
Cadastro

5/8/2022
 8.00 horas

5/8/2022
9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os documentos do concurso ou levantá-los com importância 
não reembolsável no valor de 1.500,00MT, das 8.00 às 15.00 horas, 
no seguinte endereço: Delegação do FAR, FP em Nampula, na 
Repartição das Aquisições, sita na Rua de Sofala, nº 18/A, 1ºandar, 
Telefone: 26214517.

3. As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados e com 
indicação do “Concurso Limitado, e do seu respectivo número – 
não abrir” deverão ser entregues no endereço acima até a meia hora 
antes da Abertura, que será em sessão pública, na Sala de Reuniões 
da Delegação do FAR em Nampula, na presença dos concorrentes que 
desejam comparecer.

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

5. É requerida a garantia provisória para o concurso indicado, nas 
seguintes formas: Garanta Bancária e Cheque visado.

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

Nampula, aos 22 de Julho de 2022

Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES, IP

CARO EMPRESÁRIO!

O Ministério da Indústria e Comércio, através da Agência para a Promoção de 

Investimento e Exportações, IP (APIEX, IP) organiza a 57ª Edição da Feira Internacional 

de Maputo - FACIM/2022, a decorrer de 29 de Agosto a 04 de Setembro de 2022, no 

Centro Internacional Feiras e Exposições de Ricatla, Distrito de Marracuene, Província 

de Maputo.

A FACIM é uma feira comercial, com carácter anual e multissectorial, que congrega 

num único espaço, todos os sectores económicos à escala nacional e internacional. 

Inscreva-se e beneficie das oportunidades proporcionadas pela melhor montra para 

exposição dos seus bens e serviços.

Para mais informações, contacte a APIEX, IP:

Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações, IP
Av. Ahmed Sekou Touré n. º 2539, Cidade de Maputo
Caixa Postal: 1669 
Tel: (+258) 21 32 12 91/2/3
Tel.: (+258) 87 935 5930 / 87 504 9966 
Email: info.apiex@apiex.gov.mz
Maputo - Moçambique 

Maputo, 20 de Maio de 2022

Parque Nacional da Gorongosa

ANÚNCIO

CONTRATAÇÃO DE UM(A) CONSULTOR(A)

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG), tendo em conta os seus esforços para envolver 
as comunidades locais no processo de gestão de recursos naturais e proporcionar 
benefícios tangíveis às comunidades locais, através de parcerias estabelecidas com o 
GEF e PNUD, está a facilitar o processo de estabelecimento de Áreas de Conservação 
Comunidade na sua Zona Tampão, de acordo com a Lei de Protecção,  Conservação e 
Uso Sustentável da Diversidade Biológica , Lei n.º 16/2014, de 20 de Junho alterada e 
republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio. 

Sendo assim, o Parque Nacional de Gorongosa pretende contratar:

UM(A) CONSULTOR(A) PARA ELABORAÇÃO DE MANUAL DE TREINAMENTO EM 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL PARA AS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO COMUNITÁRIAS

As proposta técnicas e financeiras e respectivos documentos de suporte, deverão ser 
enviadas para o seguinte correio electrónico: grpconcursos@gorongosa.net até ao 
dia 3 de Agosto de 2022.

NB: Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados e possíveis 
esclarecimentos através do endereço, email: grpconcursos@gorongosa.net

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



Sexta-feira, 22 de Julho de 2022

PUBLICIDADE

24 ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIҪÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 
do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto número 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação do objecto do concurso à empresas abaixo:

Nº do concurso Modalidade 
do concurso

Objecto Empresa Valor

N°52I000641/
CP/0001/UNISAVE-

MAXIXE/2022

Concurso 
Público

Contratação 
de serviços 

de segurança 
para Campus 

1, 2, e 3

7 DAY 
SECURITY, 

LDA    

3.804.840,00

Maxixe, Julho de 2022

A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE 

BOANE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 

E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE AMINAGY 
ABAHASSANE HANISSE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de seis de Julho 
de dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas quarenta e uma a folhas 
quarenta e duas, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trinta-A, da Conservatória dos 
Registos e Notariado, a cargo 
de LUDOVINA VIRGÍNIA RAÚL 
INHAMBE MANUEL, Conservadora 
e Notária Superior, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de AMINAGY 
ABAHASSANE HANISSE, no estado 
que era de divorciada, falecida no 
seu local de domicílio, no Bairro 
da Matola-Rio-Boane, no dia vinte 
e um de Março de dois mil e vinte 
e um, filha de Abahassane Hanisse 
Cassamo, com a última residência 
que foi no Bairro da Matola-Rio-
Boane.
Foi declarado único e universal 
herdeiro LINO ALBANO DE 
CASTRO, solteiro, maior, natural 
de Maputo e residente no Bairro da 
Matola-Rio-Boane.
Que a falecida não deixou 
testamento nem qualquer outra 
disposição de última vontade.
Que não há outras pessoas que 
segundo a lei lhe prefiram ou com 
ele possam concorrer à sucessão da 
herança.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis. 

Está Conforme
Boane, aos 14 de Julho de dois mil e vinte e dois

A Notária
Hortência Deolinda Lasse Uaquene
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JOCAS ACHAR 

A
s subestações de Chi-
muara e Alto Molócuè, 
que fazem parte da 
primeira fase  do pro-
jecto de transporte de 

energia para Nacala, em Nam-
pula, numa linha de 400 quilo-
volts, já estão a ganhar forma, 
tendo sido implantadas mais 
de  600 torres de um total 860 
previstas.

De igual modo começou a 
ser lançada a linha de transpor-
te de energia Chimuara-Alto 
Molócuè, que deverá totalizar 
389 quilómetros.   

O projecto, lançado em 
2020, encontra-se neste mo-
mento numa fase bastante 
acelerada de execução física, 
apesar do ligeiro atraso verifi-
cado, decorrente do desalfan-
degamento dos equipamentos 
e materiais bem como do for-
necimento do gerador. 

O administrador do pelou-
ro de Produção e Transporte na 
empresa Electricidade de Mo-
çambique, Júlio Chipuazo, dis-
se, há dias, em Chimuara, que 
a execução física das obras da 

subestação de Chimuara está 
na ordem de sessenta por cen-
to, enquanto a de Alto Molócuè 
está em trinta por cento e tudo 
será feito para que em Abril 
do próximo ano a linha esteja 
pronta. 

O “Notícias” esteve nos 
dois locais e constatou que os 
homens trabalham a todo o gás 
e estão focados na conclusão da 
linha, tendo em vista melhorar 
a produção e distribuição de 
energia de qualidade e fiável 
para dinamizar a industrializa-
ção e o crescimento socioeco-
nómico do país. 

Na subestação de Chimua-
ra, os trabalhos estão mais 
avançados, enquanto em Alto 
Molócuè decorre a implanta-
ção das fundações, montagem 
das estruturas metálicas, aces-
sos, sistema de drenagem e os 
reactores. 

Júlio Chipuazo assegurou 
que até ao fim deste ano todo o 
equipamento estará montado, 
incluindo as torres e os cabos, 
para que em Abril do próximo 
ano a linha possa estar opera-
cional. 

Explicou que a primeira 

fase da linha Chimuara-Nacala 
vai até Alto Molócuè e visa  res-
ponder às crescentes necessi-
dades dos megaprojectos e não 
só.

Esta linha vem reforçar a 
anterior de 220 quilovolts, que 
abastece Mocuba, Alto Moló-
cuè e Nampula. Uma das van-
tagens da nova linha é garantir 
redundância no fornecimento 
de energia as regiões centro e 
norte. 

A empreitada está a car-
go de Elecnor-Moçambique, 
uma empresa contratada para 
o efeito. Nesta primeira fase 
estão a ser investidos 142 mi-
lhões de dólares (nove mil mi-
lhões de meticais), estando em 
curso a mobilização de fundos 
para dar corpo à segunda fase, 
que abrangerá Alto Molócuè-
-Namialo-Nacala. 

Um dos aspectos relevantes 
do projecto é a empregabilida-
de de jovens, ao garantir ren-
dimentos fixos mensais  e trei-
namento em novas tecnologias 
para a mão-de-obra local.

A maioria dos abrangidos 
mudou a sua condição de vida, 
construindo casas melhoradas,  

TRANSPORTE DE ENERGIA 

Subestações de Chimuara 
e Alto Molócuè ganham forma

Montagem da subestação numa fase avançada

para além do fortalecimento do 
poder aquisitivo.

É o caso de Octávio Ma-
nuel, de 28 anos, casado, que é 
um dos 250 trabalhadores con-
tratados em Alto Molócuè. 

É pedreiro de profissão, 
sendo este o seu primeiro em-
prego com rendimentos fíxos. 
Apontou que a sua condição 
mudou, substancialmente, e 
está a aprender coisas que po-
derão ser-lhe úteis no futuro, 
como é fazer topografia usando 
tecnologia moderna.  

Arlindo Escrever, chefe 
do Posto Administrativo de 
Chimuara, disse terem sido 
alistados 170 jovens locais, mi-

nimizando o problema do de-
semprego.

Também beneficiam do 
projecto algumas mulheres 
que ganham dinheiro venden-
do comida aos trabalhadores 
das obras. 

COMUNIDADES VIGILANTES 

As lideranças comunitárias 
locais comprometeram-se a 
tudo fazer para a protecção das 
infra-estruturas contra a van-
dalização. 

Segundo Casimiro Jorge, 
líder comunitário de Alto Mo-
lócuè, as pessoas estão sensibi-
lizadas sobre a necessidade do 
reforço da vigilância porque o 
roubo de cantoneiras e outro 
material pode privar do acesso 
à energia ao hospital, à escola e 
o mercado.

Explicou que das vezes que 
houve roubo e vandalização 
das cantoneiras foi à noite.

Sugeriu o reforço da ligação 
com as autoridades policiais 
para denúncias e que aos se-
cretários deveriam ser atribuí-
dos meios de comunicação.

O chefe do posto de Chi-
muara, Arlindo Escrever, disse 
que há necessidade de fortale-
cer as mensagens sobre as des-
vantagens de roubo de energia 
e da vandalização de torres. 
Para ele, a população deve ter 
consciência que a situação 
prejudica a economia nacional.

Entretanto, o administra-
dor de Produção e Transporte 
da EDM, Júlio Chipuazo, apon-
tou que a empresa está muito 
preocupada com o roubo de 
energia e com a vandalização 
das infra-estruturas, uma 
situação que, infelizmente, 
afecta novos investimentos. 

Explicou que também há 
alguns funcionários que ac-
tuam como facilitadores, por 
isso  decorre um trabalho vi-
sando eliminar casos do gé-
nero e responsabilizar os en-
volvidos. 

Aquacultura vai crescer 
nos próximos quatro anos

A aquacultura de pequena escala poderá 
continuar a crescer, nos próximos quatro 
anos, de pouco mais de cinco mil tonela-
das para dezanove mil, contribuindo para 
a melhoria da segurança alimentar e nu-
tricional bem como para a geração de ren-
dimentos para os piscicultores. 

Trata-se de resultados do Projecto de 
Desenvolvimento da Aquacultura (PRO-
DAPE), aprovado pelo governo, no ano 
passado, que está a ser implementado nas 
províncias da Zambézia, Manica, Sofala, 
Tete, Nampula e Cabo Delgado, num in-
vestimento de 49 milhões de dólares (3,1 
mil milhões de meticais).

Os dados foram apresentados, quarta-
-feira, em Quelimane, pelo Coordena-
dor do Projecto de Desenvolvimento da 
Aquacultura (PRODAPE), Tomé Capece, 
na primeira reunião provincial do comité 
da direcção. 

Disse que a aquacultura está a con-
tribuir para a geração de renda e maior 
adesão, o que tem vindo a dar respos-
ta às necessidades do mercado. Por isso, 
acrescentou, a nova abordagem deve ser 
na perspectiva comercial e não apenas de 

subsistência, como tem vindo a acontecer. 
Apontou que um dos maiores cons-

trangimentos é a falta de alevinos para 
massificar e dinamizar a aquacultura no 
país, uma área que deverá ser priorizada 
para responder à procura. Segundo Ca-
pece, a província da Zambézia possui um 
enorme potencial e em breve vai ter uma 
incubadora de produção de alevinos.

Numa primeira fase, o projecto de 
aquacultura será implementado nos dis-
tritos de Mocubela, Milange e Nicoadala. 

O governador da Zambézia, Pio Matos, 
disse na ocasião que a limitação de recur-
sos não permite a extensão do projecto 
para todos os distritos. Contudo, a expe-
riência de Mocubela, Milange e Nicoadala 
vai tirar lições para a fase subsequente. 

Campos Uapiajane, produtor do distri-
to de Mocubela, espera que haja mais tan-
ques piscícolas para ajudar na geração de 
renda das famílias. 

Acrescentou que por ano vende 1000 
quilogramas de pescado, e com o dinheiro 
consegue ajudar nas despesas.

A reunião serviu para discutir e validar 
as actividades para o período subsequente. 

Munícipes aplaudem
requalificação de estradas
Munícipes de Quelimane estão  satisfeitos com 
a reabilitação da Avenida Bonifácio Gruveta, a 
Marginal, pelo Município de Quelimane.

Estão a ser investidos mais de três milhões 
de meticais para dar corpo aos trabalhos de 
melhoramento do piso, colocação de bancos 
e arborização. 

A avenida está numa zona nobre de Que-
limane, ladeada de edifícios históricos como 
a Catedral Velha, Palácio do Governador, an-
tiga capitania, onde se pensa que o navega-
dor português Vasco da Gama e a sua armada 
aportou a caminho da Índia.

Defronte está o Rio dos Bons Sinais, o tal 
que “deu luz” para que Vasco da Gama che-
gasse à Índia. Fora destes aspectos todos que 
emprestam à zona uma beleza artística, tu-
rística e cultural, os munícipes dizem que era 
preciso dignificar o nome de Bonifácio Gruve-
ta, herói nacional e filho desta terra. 

Damião António agradeceu o investi-
mento na melhoria da “Bonifácio Gruveta” 
e pede que este tipo de obras sejam extensi-
vas à estrada, de um quilómetro e meio, que 
parte da Praça da Independência ao Mural dos 
Músicos. Segundo ele, a zona é apetecível aos 

turistas que pretendam contemplar o mar, os 
barcos e passar o tempo.

Yolanda Elídio disse que a marginal já está 
a ganhar novo visual, mercê da reabilitação, 
o que está a atrair os citadinos, sobretudo aos 
fins-de-semana. Corroborou com a ideia de 
melhoramento da estrada e defendeu maior 
fiscalização para que a zona não seja usada 
para o fecalismo a céu aberto. 

 Adelino Eduardo, frequentador assíduo 
da zona da Marginal, disse que já não se sentia 
atraído devido ao acentuado estado de degra-
dação do pavimento e da área circundante. 

Para ele, a zona da Marginal é um lugar 
histórico e turístico, por isso, deveria ter um 
outro tipo de tratamento.  Apontou que toda 
a gente que chega a Quelimane quer estar na 
Marginal e não ficava bem com a imagem de 
degradação e abandono, por isso, pede o go-
verno municipal para flexibilizar o trabalho.

Para Sazbine Ossumane, a reabilitação 
está a resgatar o interesse dos munícipes por-
que já há motivos para levar as crianças para 
passear. Pede que o trabalho seja célere e a es-
trada principal seja contemplada no rol de in-
tervenções para tornar a zona mais apetecível. 

A VOZ DO CIDADÃO

Damião António

Adelino Eduardo

Yolanda Elídio

Sazbine Ossumane

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

OS Instintos de Liderança: 1) Ouvir Outros (para apren-
der); 2) Ampliar para estabelecer expectativas; Incluir 
outros para capacitar. Nos princípios de liderança o líder 
deve pensar diferente - radicalmente - sobre inclusão. In-
clusão radical – há que se ser radical para combater desi-
gualdades, intolerâncias, preconceitos e manipulações...
Inclusão radical para promover integridade, empatia, 
colaboração, sentido de propriedade e responsabilidade. 
A inclusão radical não é uma bala de prata, mas é um 
acelerador das melhores ideias e um freio contra as pio-
res ideias...Trata-se de desenvolver confiança ouvindo, 
amplificando e incluindo’’, In Instincts of Leadership do 
General norte-americano Martin Edward Dempsey.

 Com a nomeação do político moçambicano da opo-
sição, Raul Domingos, ao honroso cargo de Embaixa-
dor de Moçambique junto da sede da Igreja Católica em 
Roma, que é mais conhecida por Vaticano, o Presidente 
Filipe Nyusi voltou a desmentir em ponto grande que ele 
não é dos tais políticos que segundo Giovani Papini diz 
que sua tendência ‘’é dizer o que não pensam e fazer o 
que não dizem’’. 

Os que são de boa memória, lembram-se que Nyusi 
disse durante o discurso que proferiu no dia 15 de Janei-
ro de 2015 pouco depois de ter sido empossado para o 
cargo de Presidente da República de Moçambique, que 
iria aplicar uma política de inclusão e que valorizaria 
cada um e todos os moçambicanos em função das suas 
valências. Disse ainda que não discriminaria nenhum 
moçambicano por causa da sua cor partidária, tendo vin-
cado que faria isso porque “as ideias não têm cor parti-
dária’’.

Com a nomeação de Raul Domingos provou que 
o que disse em 2015 era o que pensavam ou ia na sua 
mente e não uma mero slogan para embalar as massas 
que estavam presentes nessa sua tomada de posse ou que 
o escutavam pelas rádios ou o viam nos ecrãs dos seus 
televisores. Com esta nomeação provou mais uma vez 
que pauta de facto pela inclusão e não pela exclusão dos 
que não são do seu Partido FRELIMO.

Já antes desta nomeação, Nyusi havia dado luz verde 
entanto que líder da FRELIMO à exigência da RENA-
MO de que deviam ser seus membros a governar nas 
províncias onde a Perdiz ou outros partidos da oposição 
fossem os partidos mais votados nas eleições de 2019 e 
obviamente nas subsequentes. Infelizmente tal exigên-
cia da RENAMO não se concretizou porque todas as 
10 províncias moçambicanas foram ganhas pela FRE-
LIMO. Mas caso a RENAMO ou o MDM e/ou outro 
partido tivesse sido vencedores numa ou algumas das 
10 províncias, neste momento não seriam governadores 

da FRELIMO a governá-las. Esta aceitação de Nyusi 
de que as províncias devem ser governadas pelo partido 
mais votado é mais uma prova irrefutável de que ele é 
pela inclusão e não pela exclusão. Antes de anunciar a 
nomeação de Raul Domingos como novo embaixador 
de Moçambique no Vaticano, Nyusi autorizou a afecta-
ção de vários membros militares da RENANO a integra-
rem a Polícia da República de Moçambique, desmentin-
do assim os que propalam a ideia de que só membros 
da FRELIMO é que podem ser polícias. Na verdade, 
quem se presta a analisar com acuidade a composição 
dos que estão nas instituições do estado, apercebe-se que 
há muitos antigos dirigentes da RENAMO como outros 
partidos e cidadãos não filiados a partidos que tem sido 
nomeados para cargos de relevo. Este é o caso de Her-
mínio de Morais, um dos mais conhecidos comandantes 
da RENAMO que moveram a guerra dos 16 anos contra 
as tropas governamentais até 1992. Morais é desde há 
alguns anos um dos membros dos administradores que 
integra o Conselho de Administração da PETROMOC, 
a empresa pública que se dedica à venda de combustí-
veis em Moçambique e uma das maiores do país.

Outro político da oposição de proa é Abel Mabunda, 
que foi membro fundador do partido PCN e que já exer-
ceu as funções de PCA da Empresa Pública STEMA, e 
que agora é um dos administradores do seu Conselho 
de Administração. A verdade é que há muitos outros 
políticos da oposição e cidadãos não políticos que es-
tão a exercer funções de relevo em várias instituições 
do governo ou das empresas públicas. Tudo isto é prova 
de que Nyusi é pela inclusão e não pela exclusão dos 
políticos da oposição ou seus dirigentes como é o caso 
de Raul Domingos que é Presidente do partido PDD por 
ele próprio criado após ser expulso por Dhlakama da 
RENAMO.

Alguém muito próximo ao presidente Nyusi con-
fidenciou-me que ele tem se guiado com a sua própria 
imaginação mas também através de alguns bons livros 
sobre liderança como o que cito no começo deste arti-
go com o título Instintos da Liderança do General dos 
EUA, Martin Dempsey, de 70 anos agora e que já foi 
Chefe do Estado-maior Conjunto das Forças Armadas 
do seu país.

REVELANDO A DIMENSÃO HUMANÍSTICA DE NYUSI

Um dos factos que mais me convenceu que Nyu-
si é de uma dimensão humanística tão grande é ter dito 
no mesmo dia 15 de Janeiro de 2015 que faria tudo que 
estivesse ao seu alcance para que nós moçambicanos pa-
rássemos de nos matar em guerras contra uns e outros. 
Esta sua pregação ou promessa é uma das que na altura 
foi escutada com cepticismo ou descrédito, mas que ele 
as aplicou até às últimas consequências, incluindo ter 

arriscado a sua própria vida indo a solo até Gorongosa 
para convencer Afonso Dhlakama que o não queria ma-
tar, e que só queria que parasse com a guerra que movia 
contra os seus compatriotas.

Uma das moedas com que Nyusi “comprou’’ a acei-
tação de Dhlakama de pôr fim à guerra que movia mais 
uma vez em quebra do Acordo que ele tinha assinado em 
Roma com o antigo presidente Joaquim Chissano, foi 
a tal garantia de que nas províncias onde a RENAMO 
fosse o mais votado, seria ele a nomear os respectivos 
governadores. Infelizmente, Dhlakama não viveu o tem-
po suficiente para ver esse seu sonho e a essa garantia de 
Nyusi realizados. Mas mesmo assim, Nyusi não faltou à 
promessa. Mas mais do que não ter faltado à palavra e 
continuado a honrar os compromissos e acordos que ha-
via chegado com Dhlakama, é que Nyusi tentou salvá-lo 
da doença que o acometeu na serra de Gorongosa onde 
residia, enviando meios aéreos para o evacuar e levá-lo a 
um hospital num dos países vizinhos mais próximos. In-
felizmente tais meios não chegaram a evacua-lo porque 
ele morreu antes de chegar a Gorongosa.

Mesmo assim, Nyusi organizou-lhe um funeral 
quase de Estado, no que surpreendeu amigos e inimi-
gos, porque era a primeira vez na história de um país 
que um estadista organiza uma cerimónia fúnebre tão 
dignificante a quem o tinha combatido ou que ainda se 
considerava seu inimigo ou pelo menos adversário po-
lítico. É com base nisto e em muitas outras atitudes hu-
manísticas que me convencem que Nyusi é dotado duma 
dimensão humanística raríssima e que um dia levou-me 
a pergunta-lo como e em quê se funda ou se baseia para 
agir tão bem mesmo para os que o querem mal ou que o 
combatem. A resposta dele foi tão simples assim: ‘’sabe 
Gustavo temos que ter sempre um grande poder de per-
doar os que nos fazem mal’’. 

Muito antes de ele dar-me esta resposta, havia lido 
no livro Nyusi Revelado, que neste caso consiste mais 
em entrevistas feitas por um grupo de jornalistas sob 
a direcção do agora falecido colega Pedro Nacuo que 
há pouco completou um ano após morrer, que uma das 
grandes virtudes de Nyusi é bondade e não ser vingativo 
mesmo para os que o ofendem ou fazem mal delibera-
damente. O pouco tempo que tenho estado a observar 
Nyusi como estadista e como pessoa, levam-me também 
a concluir que ele é de facto uma pessoa excepcional-
mente de bem e que ajuda os outros sempre que podem. 
Os meus colegas Salomão Moyana e Arão Cuambe não 
se cansam de dizer que quando ele deixar a Presidência, 
a maioria dos moçambicanos terá muitas saudades dele, 
mesmo que quem o venha substituir seja também muito 
bom Presidente como ele.  
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actua-
lidade política, económica e social. Os originais 
das cartas de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando sejam de 

análise. A Redacção reserva-se o direito de as 
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a 
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, 
número do documento de identificação e con-
tacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o di-
reito de não publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

MARIA SUSANA MEXIA

MARGARET Sanger (1883-1966), norte-americana 
de ascendência irlandesa, foi a precursora do movi-
mento eugénico, desenvolvendo uma perspectiva do 
sexo desligado da procriação.

Com o slogan “os seres sãos devem procriar 
abundantemente e os ineptos absterem-se”, abriu a 
primeira clínica para o controlo de natalidade, em 
1916, tendo em 1921 fundado a Liga norte-america-
na conhecida como “Birth Control”. Na sua revista, 
com o mesmo nome, em Abril de 1933, dedicou um 
número à esterilização eugénica, no qual defendia 
práticas que viriam a ser aplicadas pelo Terceiro 
Reich. Em 1939, esta Liga tomou o nome de Fede-
ração para o Controlo de Natalidade e Sanger criou 
ainda o Research Bureau, uma instituição que finan-
ciou a radicação nos EUA do médico alemão Ernest 
Graefenberg, um dos criadores do DIU (Dispositivo 
Intra-Uterino).

Após a Segunda Guerra Mundial, a Federação 
para o Controlo da Natalidade fundiu-se com a Fe-
deração Internacional de Planeamento Familiar (In-
ternacional Planned Parenthood Federation). 

Paralelamente às actividades de Margaret San-
ger, surgiram na década de sessenta, duas institui-
ções com o mesmo fim apoiadas pelo multimilio-
nário Rockefeller III, as quais se viriam a fundir 
originando a Federação Internacional de Planea-
mento Familiar (IPPF), mobilizando todos os re-
cursos para a maior campanha anti demográfica até 
então implementada.

No primeiro congresso realizado em Dacca, de 
28 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 1969, pela primei-
ra vez a IPPF apresentou o aborto como sendo um 
meio de anticoncepção ou método de controlo de 
natalidade. 

Na década de sessenta, o Governo americano 
aderiu às políticas de contracepção, e que posterior-
mente foram integradas nos mecanismos de contro-
lo demográfico das Nações Unidas.  

No ano de 1970, o Banco Mundial concedeu 
o primeiro empréstimo para várias agências das 
Nações Unidas, que foram criadas para este fim, 
(FNUAP, PNUD, UNICEF, OMS e FAO), as quais 
se dedicaram a campanhas mundiais de controlo de 
natalidade.

Em 1973, a Suprema corte dos EUA ditou a sen-
tença do caso “Roe versus Wade”, (O caso Roe con-
tra Wade foi um litígio judicial ocorrido em 1973, 
no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos lega-
lizou o aborto em todo o território norte americano).

“Uma família pequena é uma família feliz”, as-
sim dizia o poster da Conferência de Bucareste, a 
primeira reunião internacional de carácter político 
para tratar da problemática populacional, organiza-
da pelas Nações Unidas em 1974, ano Internacional 
da População.

Neste mesmo ano, a política exterior de contro-
lo sobre a população nos países dito ricos aumen-
tou de forma exponencial, reforçada pelo relatório 
Kissinger, secretário de estado do Governo norte – 
americano, documento que foi mantido em segredo 

até 1991. O seu objectivo não era combater a pobre-
za, mas lutar contra os pobres, controlando a popu-
lação dos países do terceiro mundo, de acordo com 
as necessidades dos países no norte, EUA, Europa e 
Japão, criando assim o “mito” da super população.

O “espírito de Bucareste”, no qual o excesso de 
população mundial teria de ser dominado, mereceu 
severas críticas, na medida em que a opção para a 
melhoria da vida dos pobres foi recorrer à morte 
dos descendentes, em vez de os ajudar a melhorar 
a dignidade das suas vidas. Porém, desde esta Con-
ferência, os meios de comunicação, nas décadas de 
setenta e oitenta, não pararam de fomentar todas as 
formas de anticoncepção, desde a pílula ao aborto. 

O grupo Rockefeller, a partir de 1994, passou 
a apoiar estes movimentos recorrendo também a 
apoios da revista Payboy e Pathfinder, entre outras. 

Actuando inicialmente em círculos fechados ou 
restritos, a I. P.P. F. ( International Planned Paren-
thood Federation) aliada a outros organismos das 
Nações Unidas, instalou clínicas, implementou o 
serviço gratuito de controlo de natalidade nos hos-
pitais públicos, despenalizou o aborto e promoveu 
a educação sexual permissiva e obrigatória nas es-
colas. 

Na década de noventa, outros grupos radicais 
uniram-se através das ONG, como as feministas, 
os homossexuais, as lésbicas e os pseu-ecologistas, 
que de alguma forma se englobaram no movimento 
da Nova Era ou New Age.

Em comum, todos estes grupos ou movimen-
tos têm o fim de mudar a mentalidade humana, sua 
forma de agir, criando uma “nova moral”, radical-
mente egocêntrica, consumista e hedonista. Uma 
verdadeira conspiração silenciosa contra os valores 
da vida, do sexo, do matrimónio e da família.

O controlo de natalidade passou a ser usado 
como medida de troca para ajuda internacional.

 “Em África, a UNICEF negou assistência mé-
dica a mães que recusaram controlar a sua fecun-
didade. Os investimentos económicos aumentaram 
consideravelmente, e hoje a UNICEF tem clínicas 
em mais de 30 países, destinadas à higiene mater-
na e serviços de controlo. É surpreendente que um 
Organismo surgido para a defesa e protecção da 
infância se tenha convertido numa plataforma para 
impedir, por todos os meios, que nasçam crianças”.

Não obstante toda esta estratégia, muitos países 
se recusaram a implementar esta política, a que cha-
maram “a matança dos inocentes”. 

Grupos pró-Vida foram surgindo e alertando 
para o direito à vida humana na sua integridade, de-
fendendo que a “Pessoa é uma substância individual 
de natureza racional”, definição que a filosofia clás-
sica remete para Boécio, e promovendo campanhas 
de divulgação e esclarecimento. 

Apesar dos enormes recursos aplicados na po-
lítica da implementação do aborto, e de não terem 
grande destaque e divulgação, nos meios de comu-
nicação, dos valores em que assenta o trabalho de-
senvolvido por estes grupos na defesa da vida, tudo 
indica que a cultura de morte sucumbirá de morte 
natural.

Controlo de natalidade

Inspeccionar a carne

Nyusi prova dimensão humanística 
com nomeação de Raul Domingos

ROMÃO ALFREDO

DE tempos em tempos chegam-nos informações 
sobre o roubo de gado, de modo particular na 
província de Maputo. As autoridades estão a par 
da situação e prometem agir para a neutraliza-
ção dos autores. Recentemente, as autoridades 
policiais apresentaram publicamente alguns in-
divíduos supostamente envolvidos nesta prática 
criminosa.

A denúncia desta acção não é recente, pois 
há anos que os criadores apresentam esta queixa 
a quem de direito pelo facto de significar retro-
cesso na sua luta pela sobrevivência. E aborrece 
porque os criminosos poucas vezes são neutrali-
zados. Porém, espera-se que este cenário mude.

O que entristece ainda mais os criadores é 
o facto de os malfeitores abaterem e vender a 
carne a preço baixo, uma vez que não investiu 
na criação assim como na compra.

Tem sido estes criminosos que desacreditam 
os criadores que comercializam a carne a preços 
supostamente elevados, quando na verdade tra-
ta-se de um valor justo, que compensa os custos 
envolvidos até chegar ao consumidor final.

É preciso reconhecer que os criadores fazem 
esforço para alimentar os animais, cuidar da sua 
saúde, entre outros custos. Assim, o consumidor 
encontra a carne a ser vendida a preços diferen-
ciados.

Esta situação deixa igualmente o consumi-
dor duvidoso sobre a qualidade do produto. É 
concebível que no mercado, por exemplo, en-
contre a carne a ser comercializada a um preço e 
no talho a outro, tendo em conta as taxas e licen-

ça que cada um possui. Mas, quando a diferença 
é tão grande, dá para duvidar.

Sendo assim, apelo a quem de direito para 
que faça a fiscalização. Pode ser que a carne te-
nha chegado de forma ilegal e não tenha pas-
sado pelos locais de certificação da qualidade, 
sobretudo se tivermos em conta que em tempos 
houve relato de venda de carne imprópria ou não 
aconselhável para o consumo humano.

Recentemente, nas redes sociais circulou 
uma informação que dava conta da apreensão 
de cidadãos na posse de carne de burro. Alguma 
vez se disse que a carne de burro é imprópria 
para o consumo humano? questionou-se. Ou 
ainda, será que aquela prática é criminosa? Que 
passos deviam ter sido seguidos para o abate e 
transporte deste tipo de carne?

Assim sendo, há necessidade de maior rigor 
na fiscalização do que é colocado no mercado, 
particularmente o que se destina ao consumo 
humano. 

Tenho conhecimento de que toda a carne 
deve passar pela inspecção, de modo a se certifi-
car a sua qualidade. Será que todos os criadores 
procedem do mesmo modo? 

Estamos a atravessar uma fase difícil, em 
que preocupa-nos apenas em garantir o pão na 
mesa que, por vezes, esquecemos de ver o prazo 
de validade do produto, se estamos a adquirir em 
locais que oferecem alguma segurança, etc.

Pois, existem muitas doenças a acometer 
não somente adultos, mas também pessoas de 
tenra idade que provavelmente podem ter como 
origem o consumo de produtos impróprios por 
longo período.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

CONCURSO PÚBLICO Nº020/ADPP/2022- Aquisição de Sistema Solar com Conversor, Viatura 4x4, 
Motorizadas e Laptops    

A ADPP Moçambique, no âmbito da implementação do Projecto Inclusive Economic Strengthening, Mozambique 

Northern Crisis Recovery Project (NCRP- 23064-001), financiado pela UNOPS, pretende adquirir Sistema Solar com 
Conversor, Viatura 4x4, Motorizadas e Laptops para o Projecto. 

LOTES DESCRIÇÃO Quantidade 
LOTE - I Sistema Solar com Conversor 06 

LOTE - II Viatura, 4x4 , com Lona, Caixa de Velocidade Automatica, Motor diesel., Cilindrada 
2.8 -3.2 D, Cabine Dupla,5 lugares 

01 

LOTE - II Motorizadas 50cc, motor 4 tempos, arranque -Botão 18 

LOTE - IV LAPTOP, Core(i3) ,+8th gen intel , HD+500GB. 16 

 

1. Os preços unitários devem ser expressos em Meticais com o Iva incluso e a entrega na cidade de Pemba. 

2. Os concorrentes devem indicar as condições de pagamento e o prazo de entrega. 

3. Os concorrentes devem apresentar uma proposta detalhada segundo as especificações fornecidas. 

4. O Prazo de validação mínima das propostas deve ser de 60 (trinta) dias contados a partir da data limite de 

entrega das propostas.  

5. As propostas devem ser entregues em envelope fechado (Original e cópia) visivelmente escrito “CONCURSO 

Nº 020/ADPP/2022, indicando o respectivo Lote. 

6. A data limite para a entrega das propostas é 04/08/2022 às 14 horas, na Sede da ADPP, Av. Massacre de 

Wiriamo,258 B Machava, Matola. As propostas apresentadas fora do prazo e hora proposta não serão aceites 

nem recebidas.  

7. O caderno de encargo e os pedidos de esclarecimentos podem ser solicitado via correio electrónico através 

do endereço procurement.geral@adpp-mozambique.org   

8.  Os seguintes documentos deverão ser anexados à proposta: Alvará, Quitação do INSS, Quitação das Finanças 

e Quitação do Tribunal Judicial. 

9. Este concurso será realizado de acordo com as políticas e procedimentos constantes no manual de licitação 

da ADPP e em conformidade com as políticas do doador. 

 

  

ADPP MOÇAMBIQUE 
Av. Massacre de Wiriamo,258 Machava, Matola, Moçambique, Tel. 21750106 d Cel. 823092050 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL - IP

DELEGAÇÃO DE CHIMOIO

REPARTIÇÃO  DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. Nos termos da alínea a) do artigo 33 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, o 

Instituto Nacional de Acção Social, IP - Delegação de Chimoio convida empresas interessadas a apresentarem 

propostas fechadas para contratação, conforme o seguinte:

Concurso
N° Objecto

Modalidade 

do Concurso

Data e 

Hora de 

entrega das 

propostas

Data e 

Horas de 

abertura das 

propostas

 Data e Horas de 

Posicionamento 

dos 

Concorrentes

Garantia 

Provisória 
Garantia 

02

Fornecimentos 

de produtos ali-

mentares lácteos, 

higiene e limpeza

Concurso 

público 

16/8/2022

9.00 horas

16/8/2022

9.30 horas

18/8/2022

9.30 horas Aplicável Aplicável

11

Prestação de ser-

viços de limpeza 

e jardinagem

Concurso 

Limitado

4/8/2022

10.00 horas

4/8/2022

10.35 horas

8/8/2022

10.30 horas

Não 

Aplicável
Aplicável

12

Prestação de 

serviços de guar-

nição 

Concurso 

Limitado

4/8/2022

11.00 horas

4/8/2022

11.00 horas

8/8/2022

11.00 horas

Não 

Aplicável
Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concursos ou 

levantá-los via electrónica na Delegação do INAS de Chimoio, Rua da Zâmbia, Telefone n° 251-23231, Fax n° 

251-23231. 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima, nas horas e em datas acima mencionadas e serão 

abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem participar, na Sala de Reuniões, desta 

Delegação.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obra Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Chimoio, aos 18 de Julho de 2022

A Delegada

Esperança Tavede Nhamula

(Técnica Superior de Saúde N1)

T
RÊS jovens foram pre-
miados ontem, na ci-
dade de Maputo, por 
terem desenvolvido 
iniciativas inovadoras 

nas áreas de empreendedo-
rismo, inovação artística e 
tecnológica.

Trata-se Neill Sengula-
ne, Alice Pelembe e Valdo 
Samuel, vencedores nas ca-
tegorias de Empreendedo-
rismo, Criação Artística e 
Inovação Tecnológica, res-
pectivamente, na VIII edição 
do concurso Prémio Jovem 
Criativo, um evento promo-
vido pela Secretaria do Esta-
do da Juventude e Emprego 
(SEJE). 

Na ocasião, o secretário de 
Estado na cidade de Maputo, 
Joaquim Vicente, disse espe-
rar que o concurso consolide, 
promova e fomente o desen-
volvimento harmonioso da 
personalidade dos jovens, 
promoção do gosto pela livre 
criação de condições para a 
sua integração na vida activa.

O evento permitiu a di-
vulgação das obras dos jovens 
artistas da capital do país e a 
criação de um espaço onde 

A PROVÍNCIA de Gaza dispõe de boletim 
climático, através do qual pretende-se as-
segurar a monitoria da seca e contribuir 
para minimizar os seus efeitos, principal-
mente na zona norte. 

Jacinto Tualufo, director dos Serviços 
Provinciais de Ambiente de Gaza, fala da 
utilidade do boletim, um relatório mensal 
sobre o clima de todos os pontos da provín-
cia, que irá ajudar a sociedade, em geral, e 
em particular os agricultores a planificar 
melhor as suas actividades. 

Para a elaboração do documento, o Ins-
tituto Nacional de Meteorologia (INAM) 
baseia-se nos dados recolhidos de hora em 
hora nas diferentes estações existentes, que 
devem estar sempre operacionais. 

“O boletim vai ajudar na percepção dos 
fenómenos meteorológicos que ocorrem 
durante um período de dez dias consecuti-
vos e poderá contribuir na tomada de deci-
sões em diferentes esferas de actividade, em 
particular na agricultura, sobretudo no pro-
cesso da escolha de culturas e consequen-
temente na melhoria da produção”, referiu. 

O director lembrou que nos últimos 
anos a província de Gaza tem sido abalada 
pela estiagem e seca, como consequência 
da deficiente queda das chuvas, resultan-
do em grave desequilíbrio hidrológico, que 
afecta a vida das populações dependentes 
da produção agro-pecuária para sua sobre-
vivência. 

Neste contexto, o INAM, em parceria 
com o Programa Mundial de Alimentação 
(PMA), Norad e União Europeia Ajuda Hu-

manitária, pretende implementar o projec-
to de monitoria da seca com vista a detectar 
atempadamente e avaliar os prováveis im-
pactos. 

A monitoria inclui a preparação das co-
munidades locais e utilizadores da informa-
ção meteorológica sobre a variabilidade das 
mudanças climáticas que se fazem sentir 
nos últimos tempos bem como o desenvol-
vimento de acções de mitigação e adaptação 
para redução do risco de desastres naturais.

Jacinto Tualufo exortou aos administra-
dores e dirigentes, a todos os níveis, para 
replicarem a informação contida no boletim 
de modo a ajudar as comunidades a melho-
rar cada vez mais a planificação das suas ac-
tividades produtivas.

“Agradecemos os parceiros que torna-
ram possível a implementação do plano, 
pois contribuirá para o desenvolvimento e 
segurança alimentar da nossa província”, 
disse. 

Lembrou que está em curso no país o 
programa “Um Distrito, Uma Estação Me-
teorológica”, uma iniciativa presidencial 
que consiste na construção de uma estação 
meteorológica em cada um dos 154 distritos 
do país. 

O programa tem como objectivo expan-
dir a rede nacional de observação meteoro-
lógica, melhorando a qualidade da informa-
ção produzida e difundida pelo INAM bem 
como na prevenção e gestão do risco de de-
sastres naturais, como cheias, ciclones, se-
cas e outros, que causam perdas humanas e 
destruição de infra-estruturas.

O GANA confirmou oficial-
mente a existência de dois pri-
meiros casos do vírus de mar-
burgo, uma doença infecciosa 
semelhante à provocada pela 
ébola. 

A informação foi avança-
da pelas autoridades sanitárias 
locais e já recebeu a confirma-
ção da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

Os dois casos positivos fo-
ram em duas pessoas que mor-
reram no início deste mês, mas 
o alerta já foi dado semana pas-
sada. Contudo, só agora, depois 

de os resultados terem sido ve-
rificados no Instituto Pasteur no 
Senegal, o diagnóstico foi con-
firmado. 

Os dois doentes eram da 
região de Ashanti (no Sul do 
Gana) e tinham apresentado 
sintomas como diarreia, febre, 
náusea e vómito, antes de mor-
rer no hospital, disse a OMS.

O Serviço de Saúde do Gana 
afirma que está a trabalhar para 
reduzir o risco de transmissão 
do vírus, incluindo através do 
isolamento de todos os contac-
tos identificados. 

Foram detectados mais de 
90 contactos, incluindo profis-
sionais de saúde, que estão ago-
ra a ser monitorados.

Da mesma família da ébola, 
o vírus de marburgo é uma in-
fecção viral grave que se mani-
festa através de febre, vómitos 
com sangue e sangramento. 
Não existe tratamento para 
a doença, contudo tem uma 
mortalidade significativa: em 
surtos anteriores as taxas de 
mortalidade em casos confir-
mados variavam entre 24% e 
88%.

O vírus transmite-se para 
pessoas a partir de morcegos 
frugívoros (que se alimentam de 
fruta) e pode propagar-se entre 
humanos através do contacto 
directo com fluídos corporais 
de pessoas, superfícies ou ou-
tros materiais contaminados.

Trata-se do segundo registo 
deste vírus num país da África 
Ocidental. O primeiro caso na 
região foi detectado em 2021 na 
Guiné-Conacri, mas sem qual-
quer transmissão para outras 
pessoas.

“As autoridades de saúde 

Prémio Jovem Criativo 
distingue inovadores

ção social e de uma cultura de 
trabalho que promova a auto-
-estima, visando a capitaliza-
ção racional das potenciali-
dades criativas dos jovens.

Por seu turno, Valdo Sa-
muel, vencedor na catego-
ria de Inovação Tecnológica, 
mostrou-se satisfeito pela 
distinção, sobretudo por tra-
ta-se da segunda vez que par-
ticipa do concurso. 

“Ser um dos vencedores é 
uma honra. Outrora concorri 
e não consegui passar nem da 
fase distrital. Se não ganhasse 
hoje no próximo ano iria ten-
tar mais uma vez”, disse.   

Anualmente a SEJE lança 
o concurso ao qual concorrem 
jovens inovadores de todo o 
país, que após uma selecção 
prévia os apurados passam 
das fases distrital, provincial, 
nacional e os vencedores vão 
à gala nacional do Prémio Jo-
vem Criativo.

O programa é implemen-
tado pelo Instituto Nacional 
da Juventude (INJ). Ao todo 
concorrem 330 jovens, dos 
quais 112 empreendedores, 
99 inovadores em tecnologia 
e 119 na criação artística. 

os mesmos puderam deba-
ter questões inerentes à sua 
área inovadora, visando criar 
oportunidades de interacção 
criativa entre os concorren-
tes dos sete distritos munici-
pais, sublinhou. 

“O Prémio Jovem Criativo 
é um programa louvável, pois 
permite aos participantes 
demonstrar as qualidades, 
potencialidades e habilidades 
necessárias para a galvaniza-
ção do empreendedorismo, 

inovação tecnológica e cria-
ção artística”, frisou. 

Vicente Joaquim assegu-
rou que o Governo continua-
rá a trabalhar na promoção e 
valorização da formação pro-
fissional, emprego, protec-

Vicente Joaquim entrega prémio a uma das vencedoras  

Gaza já tem 
boletim climático

DA MESMA FAMÍLIA DA ÉBOLA

Gana confirma primeiros casos de vírus de marburgo
responderam rapidamente, co-
meçando a se preparar para um 
possível surto. Isso é bom, por-
que sem uma acção imediata 
e decisiva o vírus de marburgo 
pode facilmente fugir ao nosso 

controlo”, referiu Matshidiso 
Moeti, director regional da OMS 
para África.

Desde 1967 registaram-se 
grandes surtos de marburgo, 
principalmente no Sul e Les-

te de África. O primeiro ocor-
reu na Europa, precisamente 
em 1967, nas cidades alemãs 
de Frankfurt e Marburgo (daí o 
nome atribuído) e também em 
Belgrado (na Sérvia, à época 

ainda Jugoslávia). 
Em três laboratórios destas 

cidades houve 31 pessoas in-
fectadas depois de estarem em 
contacto com macacos que ti-
nham o vírus.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“Cinzas voam ao rosto de quem as jogou” 

- Ditado popular africano

LUA NOVA - Será no dia 28, às 19:55 horas  

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- DEBATE POLITICO

02:10- Á MULHER

03:30- ENERGIA PARA TODOS

04:10- LETRAS E SONS

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:45- ENERGIA PARA TODOS

09:10- TRIBUNA PARLAMENTAR

11:20- ENERGIA PARA TODOS

11:30- PARABÉNS A VOCE

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

14:10- RADIO-DRAMA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- SOLIDARIEDADE MOCAM-

BIQUE

15:10- ILIMITADO

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

16:30-A VOZ DOS COMBATENTES

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

18:10- UMA DATA NA HISTORIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- ESTA SEMANA ACONTECEU

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23:15- 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 09.32 horas e às 
22.15, com 2.70 e 2.80 metros, re-
spectivamente

BAIXA-MAR - Às 03.38 horas e às 
15.45, com 1.20 e 1.20 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

26/18

VILANKULO

26/17

TETE

31/21

QUELIMANE

28/19

NAMPULA

28/17

PEMBA

27/20
LICHINGA

212/10

BEIRA

25/19

XAI-XAI

26/17

CHIMOIO

254/15

MAPUTO

26/18

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA 
A SAÚDE COM ALICE - 
“YOGA”   

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  RODA VIVA: “SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA”  
REPETIÇÃO/MAPUTO 
PROVÍNCIA

08:30  SAÚDE E BEM ESTAR: 
MALÁRIA  
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS  

09:05  CANAL ZERO  
REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVI-
MENTO”  DIRECTO/
XAI-XAI

10:00  NOTÍCIAS  

10:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS  

11:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS  

12:05  QUINTA À NOITE  
REPETIÇÃO 

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 ALICE - 
“YOGA”   

18:00  PRIMEIRA PÁGINA  
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUB  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:00  OPINANDO COM SA-
LOMÃO MOYANA   
GRAVADO

22:00  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 06

22:30  DOCUMENTÁRIO: 
MÚSICAS DO PARAÍSO 
“CANÇÕES POPULARES DO 
POVO DE ZHUANG”  
EPISÓDIO 02 

23:00  TOP FRESH  
REPETIÇÃO

00:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02:00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

03:00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04:00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

05:00  JORNAL DE DESPORTO 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” REPETIÇÃO

Anúncio do Concurso Público N.º 47A00952/CL/10/2022                                                                      

Concepção e Desenvolvimento da Página Web

O Fundo de Estradas, FP convida todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos nos Documentos do Concurso a 
apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo discriminados:

Modalidade
Objecto do 

Concurso

Data e hora-final de 
entrega das propostas

Data e hora de 

abertura das 

propostas

Garantia 

Provisória

Data de 

anúncio do 

posicionamento

Validade 

das propostas

Concurso 

Limitado nº 

47A00952/

CL/10/2022

Concepção e 

desenvolvimento 

da página Web

5 de Agosto de 2022

Hora:  9.30 horas

5 de Agosto de 

2022

Hora:  9.45 horas

N/A
12 de Agosto de 2022

Hora:  9.30 horas
30 dias

Os concorrentes interessados na participação ao Concurso, poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
adquirí-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga, nº 170, sobreloja - cidade de Maputo, a partir do dia 22 
de Julho de 2022, pela importância não reembolsável de 1 020,00MT (mil e vinte meticais).

A importância deverá ser depositada na conta nº 13225951, NIB: 0001 0000 0001 322595 157, domiciliada no Banco Millennium Bim.

As propostas deverão ter a validade mínima de 30 dias e submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço acima 
referenciado.

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

Maputo, aos 20 de Julho de 2022

Repartição de Aquisições

8402

Maputo acolhe
festival gospel

A 
CIDADE de Maputo 
será palco do Festi-
val de Música Gospel 
Moçambique-África 
do Sul, cuja primeira 

edição está marcada para 30 
de Julho, no Centro Cultu-
ral  da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM).

O certame, organizado 
pela Shawyta Eventos, coor-
denada pela cantora Shawyta 
Simbine, contará com a par-
ticipação de vários artistas 
moçambicanos e sul-africa-
nos.

Do país, o destaque vai 
para a Princesa Sophia, Tâ-
nia Chilaule, Raimundo Sive, 
Lourena Nhate, Lázaro Sam-
paio, Edson Matavele e Biki-
za, e da África do Sul espera-

-se por Maureem September, 
Mercy e Themba Nyathi.

De acordo com Shawyta 
Simbine, cantora e mentora 
da iniciativa, o festival sur-
ge como forma de valorizar 
a música cristã e tornar o 
campo artístico nacional ver-
dadeiramente diversificado 
e rico, abarcando o género 
musical sem olhar para as re-
ligiões.

“Pretendemos celebrar 
o gospel e a vida. Queremos 
louvar e juntar todos amantes 
e simpatizantes deste género 
musical. A música gospel tem 
cada vez mais seguidores e 
acredito que o nosso país está 
num bom caminho”, disse.

Com a iniciativa, a artista 
quer contribuir para o desen-

volvimento deste estilo como 
uma opção de entreteni-
mento no país. “É o início de 
uma longa caminhada e não 
vamos parar, porque acredi-
tamos que o futuro é agora”, 
continuou.

Referiu que a Shawyta 
Eventos iniciou a produção 
de concertos evangélicos em 
2020, mas a grande ambição é 
consolidar e transformar esta 
iniciativa em festival interna-
cional, sendo este o primeiro 
passo. 

 Simbine abraçou a músi-
ca cristã há mais de 10 anos. 
É neste género musical onde 
encontrou o seu refúgio emo-
cional e espiritual, razão pela 
qual decidiu partilhar a sua 
satisfação com o público

Shawyta Simbine

Cinema promove 
direito à saúde

PROMOVER boas práticas sanitárias é o 
objectivo da mostra internacional de ci-
nema “Activa-te pelo Direito à Saúde” 
cuja primeira edição foi lançada ontem 
na cidade de Maputo.

A prologar-se até 22 de Setembro, o 
festival fará a apresentação de onze fil-
mes de Moçambique, Cabo Verde, Brasil 
e Bósnia, três episódios do seriado “Ac-
tiva-te” e várias sessões de debate sobre 
direito à saúde.

A iniciativa complementa os esforços 
de vários sectores preocupados em me-
lhorar as condições sanitárias da popula-
ção moçambicana e não só, usando a arte 
para influenciar os cidadãos no fortaleci-
mento dos cuidados de saúde primários. 

A sessão de abertura será marcada 
pela projecção de seis filmes, cada com 
tema específico visando contribuir para 

a educação e sensibilização da cidadania 
sobre as questões levantadas com foco 
para o fortalecimento do Sistema Nacio-
nal de Saúde (SNS).

Primeiramente foram exibidos 
dois filmes, nomeadamente “Wo-
man”, realizado pelo espanhol Raul 
de la Fuente, e o terceiro episódio 
do seriado “Activa-te”, da produ-
tora moçambicana Case Graphics.  
De seguida, na mostra, das organizações 
Medicus Mundi, Fórum Mulher e Aliança 
para a Saúde, apresentou-se um deba-
te destinado a todas faixas etárias, com 
destaque para jovens e adolescentes. 

Os filmes seleccionados destacam-
-se por seu lado humano, servindo deste 
modo de introdução para as conversas 
posteriores.

Morreu o panda-gigante 
mais velho da história

O PANDA gigante, macho 
sob cuidados humanos com 
vida mais longa, An An, 
morreu aos 35 anos, infor-
mou quinta-feira o jardim 
zoológico de Hong Kong, 
China, onde o animal passou 
a maior parte da sua vida.

A saúde de An An dete-
riorou-se nas últimas sema-
nas com uma severa dimi-
nuição na actividade física e 
no apetite, tendo sido aba-
tido por veterinários, refere 
um comunicado do parque 
de diversões e zoológico 
Ocean Park.

O parque disse que a ida-
de de 35 anos num panda 
gigante é equivalente a 105 
anos num humano e que a 
difícil decisão de abatê-lo 
foi tomada por razões de 
bem-estar, após à consulta 
de vários especialistas chi-
neses.

Nascido na selva da pro-
víncia de Sichuan, na Chi-
na continental, An An fazia 
parte de um par de pandas 
oferecido a Hong Kong por 
Pequim para comemorar 
o segundo aniversário da 
transferência da cidade por 
parte do Reino Unido em 
1999.

Ele e a sua companhei-
ra Jia Jia, que entrou para 
o Guinness World Records 
como panda mais velho e 
panda mais velho em ca-
tiveiro quando morreu aos 
38 anos em 2016, passaram 
o resto das suas vidas no 
Ocean Park.

A vida média de um pan-
da na natureza é de 14 a 20 
anos, de acordo com o World 
Wildlife Fund (WWF).

Após a morte de Jia Jia, 
An An levou uma vida bas-
tante solitária e em 2021, ce-

lebrou o 35.º aniversário so-
zinho com um bolo de frutas 
e bambu Haagen-Dazs, cer-
cado por vários cartões de 
aniversário feitos à mão pela 
equipa do parque.

Os pandas são uma das 
principais opções de pre-
sentes diplomáticos de Bei-
jing e An An e Jia Jia desfru-
tavam de um bom grau de 
influência política.

Quando chegaram à ci-
dade, o então chefe-execu-
tivo Tung Chee-hwa disse 
que os nomes deles inspira-
riam Hong Kong a ser estável 
(An) e a alcançar um óptimo 
desempenho (Jia).

E quando as notícias da 
falta de apetite de An An fo-
ram anunciadas na semana 
passada, o chefe-executivo 
de Hong Kong, John Lee, li-
gou para o Ocean Park para 
expressar preocupação.

MACHO EM CATIVEIRO

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



NECROLOGIA

JOSÉ GABRIEL MABUNDA
(Peto)

(Agradecimento)

Seu pai Gabriel Mabunda, esposa Esperança Cuna (Chinha), 
filhos Jade e Airton, irmãos e demais familiares agradecem por 
este intermédio a todos que directa ou indirectamente apoia-
ram a família neste momento difícil de dor e consternação 
na sequência do desaparecimento físico do seu ente querido JOSÉ GABRIEL 
MABUNDA (Peto), ocorrido no dia 13/6/2022. Paz à sua alma!

6520

FERNANDO MACITELA CUMBE
FALECEU

O Conselho de Administração e colaboradores em geral do 
Banco Nacional de Investimentos, SA (BNI) cumprem com 
profundo pesar o dever de comunicar o falecimento do Sr. 
FERNANDO MACITELA CUMBE, pai da Srª Salfina Fernando 
Cumbe Cumaio, colaboradora do Banco, ocorrido no dia 
19/7/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 21/7/2022, 
no Cemitério de Michafutene. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

6438
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MARIA NHAGUINOME
FALECEU

A Direcção da Área Fiscal do Primeiro 
Bairro de Maputo comunica com profun-
do pesar e consternação o falecimento 
da Srª MARIA NHAGUINOME, mãe da sua 
colega Maria João Nhaguinome, directora desta Direcção, 
ocorrido no dia 20/7/2022, vítima de doença, cujas ce-
rimónias fúnebres se realizam amanhã, dia 23/7/2022, em 
Inhambane. À família enlutada apresenta as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

6542

PEDRO PINOCA 
FENHANE MARRENGULA

FALECEU

Sua esposa Lúcia Nassone, filhos Olga, Jorge 
(Pinoca), Elísio, Luís, Maria, Yara e Arminada 
comunicam com profunda tristeza o falecimento do seu ente 
querido PEDRO PINOCA FENHANE MARRENGULA, ocorrido no 
dia 21/7/2022, na sua residência, em Inhambane, cujo funeral se 
realiza amanhã, dia 23/7/2022, em Cumbana, na mesma província, 
às 9.00 horas. Estarás para sempre nos nossos corações e que 
a sua alma descanse em paz.

6522

NASSON QUENI 
NOTA

FALECEU
A Direcção Geral dos Serviços Sociais 
da Polícia da República de Moçambique 
e funcionários em geral comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento 
físico do Sr. NASSON QUENI NOTA, Superintendente Prin-
cipal da Polícia e ex-Director-Geral Adjunto dos SSPRM, 
ocorrido no dia 20/7/2022, no HCM, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, sábado, dia 23/7/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido 
de velório no Quartel da Unidade de Intervenção Rápida 
(UIR), pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

6464

CALISTO JUVÊNCIO 
NHAÚLE
FALECEU

A família Nhaúle comunica 
com profunda dor e consternação o desa-
parecimento físico do seu ente querido CA-
LISTO JUVÊNCIO NHAÚLE, ocorrido no dia 
20/7/2022, no HCM, vítima de doença, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam em data e 
local a anunciar oportunamente. Que o Cria-
dor lhe conceda descanso eterno.

6465

JOSÉ 
FRANCISCO 

MARCOS 
MANJATE
FALECEU

O Conselho de Administração da LAM, Comité 
Sindical e trabalhadores em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o desaparecimento 
físico do Sr. JOSÉ FRANCISCO MARCOS MANJATE, 
ocorrido no dia 20/7/2022, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 22/7/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério 
da Texlom, antecedido de velório, às 9.00 horas, 
na capela do mesmo cemitério. À família enlutada 
endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.

6538

PEDRO PINOCA 
FENHANE 

MARRENGULA

FALECEU

O Conselho de Administração e todos trabalhadores 
da Nordic Transportes, Lda. tomaram conhecimento 
do falecimento do Sr. PEDRO PINOCA FENHANE 
MARRENGULA, pai dos seus colaboradores Jorge 
Marrengula e Elísio Marrengula, ocorrido no dia 
21/7/2022, em Inhambane. À família enlutada apre-
sentam as mais sentidas condolências. 

6544

MARIA 
NHAGUINOME

FALECEU
O Director-Geral, membros do 
Conselho de Direcção, Delega-
dos Provinciais e funcionários do 
Instituto de Cereais de Moçambique, Instituto Públi-
co-ICM, IP participam com pesar e consternação o 
falecimento da Srª MARIA NHAGUINOME, mãe da Srª 
Gracinda Manuel João, Chefe do Departamento de 
Administração e Finanças, ocorrido no dia 20/7/2022, 
no distrito de Morrumbene, província de Inhambane, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza às 10.00 ho-
ras, de amanhã, sábado, dia 23/7/2022, no cemitério 
familiar, em Morrumbene. À família enlutada os mais 
sentidos pêsames. Paz à sua alma.

6549

CELESTE 
BUCHENE 
MACOME
(Agradecimento)

O Director-Geral, membros do Conselho de Direc-
ção, Delegados Provinciais e funcionários do Ins-
tituto de Cereais de Moçambique, Instituto Público 
- ICM, IP agradecem pelo apoio e gesto de carinho 
de todos que participaram das exéquias da Srª CE-
LESTE BUCHENE MACOME, mãe do seu colega Sr. 
Enoque Vasco Manhique, ocorrido no dia 1/7/2022, 
na localidade de Bungane, província de Gaza. À famí-
lia enlutada endereçam os mais sentidos pêsames. 
Paz à sua alma.

6549

ANASTÁCIA 
DA COSTA 

TOMO NOTECE
FALECEU

Foi com profunda dor e 
consternação que os colegas do MCA 
Moçambique Compacto I tomaram 
conhecimento do desaparecimento 
físico da Srª ANASTÁCIA DA COSTA 
TOMO NOTECE, esposa do seu cole-
ga Engº Agostinho Notece, ocorrido 
no dia 19/7/2022, na cidade de Nam-
pula, vítima de doença, cujo funeral 
se realizou ontem, dia 21/7/2022, no 
Cemitério do Lourenço, na cidade de 
Nampula. Paz à sua alma.

6529

JOÃO 
CULUANE

(1 ano de eterna saudade)

Faz 1 ano que partiste para junto 
de Deus. A saudade aumenta e 
atormenta-nos. É como se tivés-
semos largado as mãos de forma súbita e procurásse-
mos de alguma forma, agarrar-te de novo. Sentimos 
muito a tua falta e o vazio que tomou conta de nós é 
irreparável. Apenas as lembranças que guardamos 
de tudo o que vivemos nos consolam. Pudessem 
as lembranças, abrandar um pouco esta vontade 
penosa de te ter de volta à vida. Resta-nos chorar 
e aguardar que as lágrimas ajudem-nos a entender 
os desígnios da vida. Sua filha Flávia, genro Gaio, 
netos Whitney, Freddie e Melba marcam com profun-
da saudade a passagem do 1º ano da partida para a 
eternidade do seu ente querido JOÃO CULUANE e 
comunicam que em sua memória, amanhã, sábado, 
dia 23/7/2022, pelas 10.30 horas, irão depositar uma 
flor em Zandamela e, na terça-feira, dia 26/7/2022, 
às 18.00 horas, celebrarão missa na Igreja Nossa 
Senhora das Vitórias. Esteja em paz.                        6375

JOÃO 
CULUANE

(1 ano de eterna saudade)

Querido esposo e pai, 1 ano se 
passou depois do adeus mais 
difícil. A tua partida continua 
dolorosa. A saudade e a tristeza são infinitas. O 
teu amor, bondade, generosidade e humildade são 
a herança mais valiosa que nos poderias deixar. É 
no conforto do amor que sentimos por ti, do teu 
legado e das memórias que guardamos nos cora-
ções, que encontramos forças para suportar a tua 
ausência e mantermo-nos mais próximos de ti. O 
nosso amor por ti não terá fim. Continuaremos a 
rezar pela tua alma, para que a tua eternidade seja 
profundamente serena. Em tua memória, Deolinda 
Laice e filhos informam que amanhã, sábado, dia 
23/7/2022, pelas 10.30 horas, irão depositar uma 
flor na tua última morada, em Zandamela e, na ter-
ça-feira, dia 26/7/2022, às 18.00 horas, celebrarão 
missa na Igreja Nossa Senhora das Vitórias, em 
Maputo. Continue descansando em paz.

6376

MARIA CAETANO
(30 dias de eterna saudade)

A família Augusto, seus filhos Ernesto Augusto e Maria Joana, 
nora Olinda, genro João Puatapuata, netos, bisnetos e demais fa-
miliares comunicam a passagem de 30 dias de eterna saudade do 
desaparecimento físico da vovó MARIA CAETANO, ocorrido no dia 
18/6/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral teve lugar na Zambézia (Inhassunge) 
e na sexta-feira, dia 29/7/2022, rezam missa em sua memória, na Igreja Nossa Senhora 
das Vitórias, pelas 18.00 horas. Paz à sua alma.

6434

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



PUBLICIDADE 29Sexta-feira, 22 de Julho de 2022

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS NN NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA

VENDE-SE VENDE-SE

FLAT tipo 3, num 2º andar, com ga-
ragem fechada, no Central, vende-se 
por 8 500 000,00MT; flat tipo 3, num 
1º andar, na Malhangalene por 4 500 
000,00MT; flat tipo 3, com suite, pronta 
a habitar e garagem para 2 carros, na 
Polana por 12 000 000,00MT; flat tipo 
3, num 15º andar, no Central, por 6 200 
000,00MT. Contacto: 82-1387740 ou 
84/87-4277003.

6309

ESPAÇOSO armazém, com 500m², 
no Bairro do Jardim, próximo do Banco 
Millennium Bim da Junta, vende-se 
ao preço promocional de 7 500,00MT, 
negociáveis.  Contacto: 87/84-4125233 
ou 87-4125239, sem intermediários.

6403

ESPAÇOSO apartamento, tipo 2, num 
7º andar, com elevador, no Bairro do 
Alto Maé (Belita), no prédio do FNB, 
vende-se por 4 800 000,00. Contacto: 
87/84-4125233 ou 87-4125239, ins-
tagram@sama imobiliária, Facebook: 
sama imobiliária.

6403

PROPRIEDADES: de 20x25m, de 
20x30m e de 20x40m, numa zona alta, 
verde e habitável, vendem-se. Estão lo-
calizadas no Habel Jafar e Montanhana-
-Marracuene. Contacto: 86-7779933.

6405

VIVENDA tipo 2, com suite e depen-
dência, cozinha moderna, localizada 
no Bairro de Malhazine, vende-se por 
2 500 000,00MT; flat tipo 3, com suite, 
cozinha moderna, num condomínio, na 
cidade da Matola por 8 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019, 
Imbondeiro Imobiliária.

6420

FLAT tipo 3, num 1º andar, com 2wc, 
parqueamento, prédio curto, organiza-
do e seguro, em frente à Igreja Santo 
António da Polana, vende-se por 14 
000 000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar, 
prédio curto e limpo, na Malhangalene 
por 4 500 000,00MT, fixo. Contacto: 86-
6020282 ou 84-0140351, Edson.

6406

PRECISA-SE

A REAL Home Imobiliária precisa 
com muita urgência de flats, moradias 
e lojas para vender ou arrendar, nas 
seguintes zonas: Polana, Sommers-
child, Central, Malhangalene, Alto 
Maé e Triunfo. Contacto: 82-1387740, 
84/87-4277003.

6309

EMPRESA de transporte público de 
passageiros procura motoristas qua-
lificados e cobradores experientes, 
com disponibilidade imediata. Con-
tacto: 87-7394013 ou 84-6394013.

6540

FLAT tipo 2+1, num 3º andar, com 
suite, wc, wc de serviço e estaciona-
mento, na Pandora, vende-se por 6 
000 000,00MT; vivenda tipo 4, num 
R/C e 1º andar, toda climatizada, 
com jardim, anexos, área de serviço 
e quintal enorme para 4 carros, na 
Polana por 650 000USD. Contacto: 
84-2141920 ou 84-3536800.

6494 

FLAT tipo 2, no B. Central, Rua Timor 
Leste, num 3º andar, vende-se por 3 
450 000,00MT; terreno de 30x30m, no 
Bairro Belo Horizonte, Rua Xindnanki-
la, a 90 m da estrada, trespassa-se 
por 1 390 000,00MT; propriedade de 
67x30m, no Belo Horizonte, próximo 
da estrada por 1 980 000,00MT. 
Contacto: 84/86-4173030.

6476
FLAT tipo 3, com suite, wc geral, wc 
de serviço, cozinha normal, quartos 
com guarda-fatos e sala espaçosa, 
num 2º andar, na Polana “A”, avenida 
Julius Nyerere, restaurante Taverna, 
vende-se por 13 500 000,00. N.B: va-
zia. Contacto: 84-7169565, Macamo.

6532

PROPRIEDADE, à beira da estrada, 
com 4 hectares, no Bairro de Laulane, 
próximo do Governo da Cidade, Av. 
Dom Alexandre, ideal para qualquer 
fim, vende-se por 70 000 000,00. 
Contacto: 84-7169565, Macamo.

6532

MUNICÍPIO DE NAMPULA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Nampula, aos 19 de Julho de 2022

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

Nº do Concurso Objecto
Modalidade 

de 
contratação

Alvará
Garantia 

provisória 

Data e Hora-
-final de 
Entrega

Data e Hora 
de Abertura 

Anúncio de 
posiciona-

mento

Valor do 
Documento 
de Concurso

Validade das 
propostas

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

Concurso 
Público

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

17/8/2022
10.30 horas

24/8/2022 3.000,00MT 90 Dias

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

	As propostas deverão ser entregues no endereço acima e abertas na presença dos concorrentes, conforme o horário indicado na tabela acima. 
	O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

A Autoridade Competente

Paulo Vahanle

325

Concurso para a Elaboração 
do Plano de Maneio do Parque 
Nacional do Gilé, Província da 

Zambézia

A Fundação François Sommer, 
Fundação Internacional para a Gestão 
da Fauna (FFS-IGF), em parceria com 
a Administração do Parque Nacional 
do Gilé (PNAG) procura um consultor 
qualificado para a elaboração do Plano 
de Maneio do PNAG a ser elaborado em 
conformidade com a legislação relevante 
em vigor. Para solicitação dos Termos 
de Referência e esclarecimentos, os 
consultores interessados queiram por 
favor contactar o seguinte endereço de 
correio eletrónico: 
admin@parquenacionaldogile.gov.mz 
Data limite para recepção das propostas 
técnicas e financeira: 22 de Agosto de 
2022.

142

JORGE JOSÉ MAVALE
(Zequito)

Sua esposa Cacílda, filhos Ju-
vêncio, Telma, Ezequiel e Klei-
ton, irmãos Julieta, Mira, Jerry, 
Lucrécia, Judite, Linoca e Telinha 
comunicam com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico do seu querido filho, 
irmão e pai JORGE JOSÉ MAVALE, ocorrido no 
dia 20/7/2022, no HCM, vítima de acidente de 
viação, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, 
dia 23/7/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório, pelas 9.00 
horas, na capela do cemitério.  

6467

GUILHERMINA DA 
CONCEIÇÃO SENETE

FALECEU

Seu pai António José Senete, irmãos 
Fátima, Isaura, Luísa, Valentina, 
Fernando, Francisco e Valancio, cunhados, tios, so-
brinhos, netos e demais familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico 
do seu ente querido GUILHERMINA DA CONCEIÇÃO 
SENETE, ocorrido no dia 21/7/2022, no HCM, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 23/7/2022, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, an-
tecedido de velório na sua residência, no Bairro de 
Liqueleva, na Matola, pelas 9.00 horas.

6466

ARGENTINA RAÚL CHIFUCO
FALECEU

A ADPP Moçambique comunica com profundo pesar e cons-
ternação o desaparecimento físico da sua colaboradora 
ARGENTINA RAÚL CHIFUCO, ocorrido no dia 19/7/2022, no 
Hospital Provincial da Matola, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 22/7/2022, às 10.00 horas, no Cemitério de 
Eugénio, antecedido de velório, às 8.00 horas, na Igreja Filadélfia Apostólica 
Moçambique, em frente à Escola Secundária Zona Verde. Neste momento difícil 
endereça condolências à sua família. Que a sua alma descanse em paz.

495

Prof. Doutor JOSÉ FRANCISCO 
MARCOS MANJATE

FALECEU
Foi com tristeza, dor e consternação que os colegas do Insti-
tuto Superior de Altos Estudos e Negócios (ISAEN) da Univer-
sidade Politécnica receberam a surpreendente e triste notícia 
da partida precoce do seu docente, Prof. Doutor JOSÉ MANJATE, ocorrida no 
dia 20/7/2022. À família enlutada endereçam condolências e abraços de solida-
riedade neste momento de luto e dor. Que a alma do Prof. Manjate descanse em 
paz.             6524

SAMUEL JOSSEFA NHATITIMA
(Tio Pedro)

(5 anos de eterna saudade)

Seus sobrinhos Julieta, Germano, Roque, Violeta, Elifa, Sónia, 
Sidónio, Gabriel, Pedro, Adolfo, Rosa e Luís, primos João e 
Sara assinalam com saudade a passagem dos cinco anos do 
falecimento de SAMUEL JOSSEFA NHATITIMA (Tio Pedro) e 
anunciam a deposição de flores na sua campa, no cemitério 
da família Nhatitima, em Matacalane, Morrumbene, amanhã, dia 23/7/2022, pelas 
7.00 horas, seguida de cerimónia religiosa, na residência de seus pais.

6530

ESTRELA LAURENTINA 
MAURÍCIO FERNANDO

(1º ano)

Mãe passa 1 ano que partiste e deixamos de ouvir a tua voz, 
nós teus filhos Arminda, Graciete, Marília, Marcos e Nilza, 
netos e demais familiares celebraremos a tua vida com uma 
cerimónia de deposição de flores na tua eterna morada, onde 
repousas junto do teu esposo, amanhã, pelas 9.00 horas. Que a tua estrela 
continue a iluminar os nossos caminhos sempre.

6541

Prof. Doutor JOSÉ FRANCISCO 
MARCOS MANJATE

FALECEU
É com muita dor e pesar que o Conselho de Administração do Grupo IPS, 
Lda., Magno Chanceler, Magnífico Reitor, Vice-Reitor, Escritório Executivo 
do Grupo IPS Lda., Conselhos Directivo, Científico e Pedagógico, docentes, 
alunos e colaboradores do Grupo IPS Lda., Universidade Politécnica, Instituto 
Médio Politécnico (IMEP) e Escolas Secundárias d`A Politécnica, comunicam o desaparecimento 
físico do Prof. Doutor JOSÉ FRANCISCO MARCOS MANJATE, colaborador afecto ao ISAEN, ocor-
rido no dia 20/7/2022, em Maputo, vítima de doença. À família enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

6456

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.
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+258 84 3400623
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL  PROVINCIAL DE TETE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 e  nº2 do artigo 64  do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de objecto dos concursos abaixo indicados aos seguintes concorrentes:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Modalidade Adjudicatário
Valor de Adjudicação

Incluindo IVA

58F000251/A.D/002/OE & REC. PROPRIA/UGEA/
HPT/2022

Arrendamento de uma residência tipo-3, para médicos                      

cubanos recém-chegados, por um período de 12 meses
Ajuste Directo     TAMIMO AJUN KHAN 600.000,00MT

58F000251/A.D/003/OE & REC. PROPRIA/UGEA/
HPT/2022

Construção de uma rede de DRENAGEM de águas negras na 

Enfermaria do BERÇARIO II
Ajuste Directo ECOMET, EI 276.110,76MT

Tete, aos 21 de Julho de 2022

Autoridade Competente
272

A EX-ATLETA moçambica-
na, Maria de Lurdes Mutola, é 
homenageada hoje, na cidade 
de Eugene, Estado de Oregon, 
nos Estados Unidos, pela Fe-
deração Internacional de Atle-
tismo (IAAF) no contexto dos 
“Mundiais” de Atletismo que 
decorrerem naquele país. 

Lurdes Mutola será con-
decorada pela organização 
do evento no quadro de uma 
iniciativa denominada Ore-
gon22 Heritage Trail, que visa 
reconhecer 22 atletas nas suas 
cidades de origem ou então em 
locais que tenham um signifi-
cado especial para um atleta, 
com o descerramento de pla-
cas nesses locais. 

Foi precisamente na pe-
quena cidade de Eugene, local 
pequeno mas com grande tra-
dição no atletismo, onde Lur-
des Mutola se instalou em 1991 
e cresceu para o atletismo, 
tendo-se projectado ao estre-
lato a nível planetário, com 
grandes conquistas e recordes.

Mutola foi campeã olím-
pica dos 800 metros em Sid-
ney-2000 e medalha de bron-
ze em Atlanta-96, além de se 
ter sagrado campeã do mun-
do por três vezes e sete vezes 
de pista coberta, para além de 
vários títulos continentes, da 
Liga Diamante e em diversos 
Meeting.A 

SELECÇÃO Nacio-
nal de Karate, na es-
pecialidade Kimura 
Shikokai, participa 
hoje e amanhã, no 

Open Europeu da modalidade 
que terá lugar em Zurique, na 

Suíça.
Para esta empreitada o 

nosso país leva 11 atletas, en-
tre eles alguns juvenis, junio-
res e seniores, proveniente da 
Zambézia, Sofala e cidade de 
Maputo com o objectivo de 

conquistar o maior número 
possível de medalhas. 

A par disso, dentre os 
onze, segundo o presidente 
da Associação Moçambicana 
de Karate Kimura Shikokai, 
Carlos Dias, há dois karate-

cas baseados no Reino Unido 
que se juntaram à selecção na 
segunda-feira, em Zurique.

Aliás, a comitiva moçam-
bicana deixou Maputo na 
manhã de domingo rumo às 
terras helvéticas, onde as am-

A ÚLTIMA quarta-feira foi dia de jogo de pré-temporada para Bru-
no Langa no Desportivo de Chaves e Zainadine Jr./Clésio no Marí-
timo. 

O dia acabou sendo de maior felicidade para Bruno Langa, que 
alinhou de início na vitória sobre o V. Guimarães B, por 3-1, num 
teste em que ficou demonstrado o bom momento que os trans-
montanos atravessam na antecâmara da estreia edição na Liga por-
tuguesa, que arranca a 7 de Agosto. 

Batxi fez o 1-0 e Juninho ampliou o marcador com um bis, des-
tacando-se como uma das figuras do jogo particular.

Depois do intervalo, o Vitória reagiu e chegou ao golo numa 
grande penalidade convertida por Jota, perto do final do jogo.

O Chaves alinhou com o seguinte onze: Rodrigo; João Correia, 
Steven Vitória, Nélson Monte e Langa; João Teixeira, Kevin e João 
Mendes: Batxi, Patrick e Juninho.

Por sua vez, o Marítimo, que contou com Zainadine, a titular , e 
Clésio, a entrar na segunda parte, empatou com o Penafiel, da Liga 
2 num particular realizado na cidade desportiva de Lousada.

O defesa-central Matheus Costa adiantou a formação insular, 
tendo o avançado Édi Semedo apontado o golo do Penafiel que em-
patou a partida e ditou o resultado final.

Foi o primeiro teste do Marítimo desde a chegada a Lousada, no 
passado domingo, onde está a realizar o estágio de pré-temporada. 
Seguem-se desafios frente a Casa Pia, Leixões e Boavista.

AS duplas nacionais de vólei de praia efectuam 
esta manhã o último treino em solo pátrio, antes 
da partida amanhã para a cidade marroquina de 
Agadir, onde a partir de segunda-feira decorre 
o Campeonato Africano de Vólei de Praia sénior 
masculino e feminino.

A última sessão de treino será mais virada 
para a estratégia a utilizar nos jogos, que se es-
peram de grande nível de exigência para as du-
plas nacionais que serão formadas por Ainadino 
Martinho/Jorge Monjane e Ana Paula Sinapor-
tar/Vanessa Muianga, tricampeões do Circuito 
da Zona VI, e os vice-campeões compostas por 
Osvaldo Mungoi/José Mondlane e Ângela Tem-
be/Natália Intego.

É com estas duplas que Alexandre Pontel 
pretende voltar a colocar o nome de Moçambi-
que no degrau mais alto do pódio, após ter con-
quistado a hegemonia entre os países da África 
Austral. 

As selecções nacionais procuram vencer 

pela primeira vez o título africano, mas para 
atingir esse objectivo, há muito procurado, 
terá pela frente as duplas do Marrocos, Gâmbia 
e Egipto, em masculinos, Quénia, Marrocos e 
Egipto como oponentes mais temíveis. 

Na última vez que disputaram o Campeo-
nato Africano-Nigéria 2019, a dupla masculina 
ficou em terceiro e a feminina em quinto. Os se-
niores contam ainda no seu palmarés com um 
segundo lugar em masculinos e terceiro em fe-
mininos nos Jogos Africanos-Congo 2015.

Todavia, seguem com a cotação elevada 
após a conquista da 1.ª edição dos Jogos Africa-
nos de Vólei de praia realizados na Ilha do Sal, 
Cabo Verde, em 2019.

Na última vez que disputaram o Campeo-
nato Africano-Nigéria 2019, a dupla masculina 
ficou em terceiro e a feminina em quinto.

Os seniores contam ainda no seu palmarés 
com um segundo lugar em masculinos e terceiro 
em femininos nos Jogos Africanos-Congo 2015.

O AVANÇADO nigeriano, Ejaita Ifone, que evoluiu na 
Associação Black Bulls, vai representar o RFC Seraing, 
da primeira liga da Bélgica, depois de ter sido empresta-
do ao FC Porto “B”, pelo clube campeão moçambicano 
do Moçambola passado.

Ao serviço da equipa “B” dos “dragões”, Ejaita foi 
utilizado em nove jogos, tendo marcado apenas um golo.

Ejaita, melhor marcador do Moçambola-2021, com 
17 golos, vai estar ligado definitivamente ao emblema 
belga, assinando por um período de três épocas.

É preciso lembrar que Ejaita faz parte de um lote de 
jogadores estrangeiros que, evoluindo no futebol mo-
çambicano, foram escolhidos para adquirir a nacionali-
dade moçambicana, podendo, futuramente, represen-
tar os “Mambas”.

A NIGÉRIA e a Zâmbia lutam pela 
conquista da medalha de bronze no 
CAN de futebol feminino que decorre 
no Marrocos, em jogo agendado para 
as 21.00 horas de hoje, no Estádio 
Mohomed V, em Casablanca.

O vencedor do jogo vai ocupar o 
terceiro lugar, o último de um pó-
dio que já tem a anfitriã Marrocos e a 
África do Sul, faltando saber em que 

cada uma das duas equipas que ama-
nhã disputam a final vai ocupar.

O jogo entre nigerianas e zambia-
nas envolve duas equipas que foram 
derrotadas nas “meias”, disputadas 
na noite da última segunda-feira.

A Nigéria, vencedor de 11 das 13 
anteriores edições do CAN, foi der-
rotada nas meias-finais pela anfitriã 
Marrocos, por 5-4, no desempate 

através da marca de grandes pena-
lidades. No final do tempo regula-
mentar e prolongamento, as duas 
equipas estavam empatadas a um 
golo.

O jogo ficou negativamente mar-
cado pela expulsão de duas jogado-
ras da Nigéria, nomeadamente Ha-
limatu Ayinde e Ajibade, que foram 
admoestadas com o cartão vermelho 

aos 48 e 70 minutos, respectiva-
mente.

Por sua vez, a Zâmbia perdeu 
diante da África do Sul, por 1-0, 
num desfecho que deixou marcas 
para as “rainhas do cobre” que so-
freram um penalte bastante duvi-
doso e decidido pelo VAR quando se 
jogava o primeiro dos seis minutos 
de compensação.

Karatecas
moçambicanos estreiam-se 
no Open Europeu

bições são maiores.
“Temos uma selecção ta-

lentosa e bem preparada tác-
tica e psicologicamente. Há 
quatro anos que não competi-
mos devido a vários factores, 
dentre eles, a Covid-19. Neste 
regresso queremos conquistar 
o maior número de medalhas 
e subir no ranking”, comen-
tou Carlos Dias que lidera a 
comitiva.

Em Zurique, Moçambique 
terá dois adversários de peso 
na corrida pelo título, a anfi-
triã, Suíça e Alemanha. “Esses 
dois países são os oponentes 
de peso que teremos nesta 
competição, segundo ditou 
o sorteio, mas estamos pre-
parados para os duelos”, su-
blinhou Dias que ajuntou que 
em termos logísticos está tudo 
acautelado, depois dos apoios 
recebidos do governo provin-
cial da Zambézia, do Conselho 
Municipal da Beira e algumas 
empresas baseadas na capital 
do país. A Selecção nacional 
regressa ao país na segunda-
-feira, 25 de Julho corrente.

Mutola homenageada hoje

“Estrangeiros” com sortes diferentes

Zainadine voltou a merecer a confiança do “mister”

PREPARAÇÃO PARA “AFRICANO”

Voleibolistas limam
últimas arestas

Ângela e Natália (no ataque junto a rede), duas das duplas que representarão o país no “Africano”

CAN DE FUTEBOL FEMININO

Nigéria e Zâmbia lutam pelo bronze

Ejaita vai jogar 
na Bélgica
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VISIVELMENTE abalado com 
a decisão das autoridades mi-
gratórias, Alberto Lário diz 
não compreender a decisão 
do seu repatriamento, dado 
que tem provas documentais 
que atestam que o pedido à 
concessão da nacionalidade, 
submetido há mais de dois 
anos, nunca foi respondido.

“Submeti documentos e o 
que acontece é que as autori-
dades moçambicanas não me 
quiseram dar a nacionalidade 
do país que me viu nascer há 
63 anos. Esta é, sem dúvidas, 
a melhor notícia que po-
dia ter em pleno dia do meu 
aniversário”, ironizou Lário, 
praticamente de prantos.

“Talvez não me quiseram 

“ESTAMOS focados e é um 
jogo que temos de ganhar, 
considerando que temos a se-
gunda “mão”. Todo moçam-
bicano deve acreditar, vamos 
dar o nosso melhor para trazer 
alegria ao público. Há muito 
tempo que não jogamos no 
Zimpeto e vamos lutar. Na 
Taça COSAFA formamos uma 
equipa, conseguimos sur-
preender e somente a sorte 
não esteve connosco, mas 
estivemos bem. Há vontade 
de dar sempre mais um pou-
co. Vou fazer o meu melhor”, 
rematou.

O INCOMÁTI de Xinavane escolheu o técnico 
Victor Mayamba para substituir Artur Com-
boio, que deixou o comando técnico dos “açu-
careiros” para dar continuidade o seu trabalho 
na Associação Desportiva de Vilankulo.

Mayamba, que esteve em Vilankulo na 
época passada, tem a missão espinhosa de 
tirar o Incomáti da incómoda penúltima po-
sição no Moçambola, onde teve apenas uma 

vitória, com um golo marcado.
Esta é a terceira vez que Victor Mayamba 

comanda uma equipa técnica. A sua expe-
riência foi o Desportivo de Lichinga, seguin-
do o Vilankulo e agora o Incomáti. Também já 
esteve na situação de adjunto no Costa do Sol, 
FC Vilankulo e União Desportiva do Songo, 
com Horácio Gonçalves e Chiquinho Conde, 
respectivamente.

QUALIFICAÇÃO PARA CHAN

“Mambas” querem 
ganhar vantagem

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol voltou on-
tem ao Estádio Nacio-
nal do Zimpeto, onde 
realizou o último jogo 

oficial a 30 de Março de 2021 
com Cabo Verde. Ontem foi 

para a realização do segun-
do treino, em Maputo, tendo 
em vista a partida do próximo 
domingo contra a Zâmbia e a 
contar para as eliminatórias 
de apuramento à fase final do 
Campeonato Africano de Fu-

tebol para jogadores internos 
(CHAN), a ter lugar próximo 
ano na Argélia.

 A única participação dos 
“Mambas” na fase final do 
CHAN foi em 2014, sob batu-
ta técnica de João Chissano. 

A actual equipa quer também 
entrar na história e está ciente 
de que esse feito passa por eli-
minar a Zâmbia, um adversário 
poderoso e que tradicional-
mente complica o desejo dos 
moçambicanos e que chega a 

este encontro motivado após 
conquistar a Taça COSAFA no 
último domingo na cidade sul-
-africana de Durban.

Do lado da equipa orienta-
da por Chiquinho Conde rei-
na um espírito de confiança e 
compromisso de dar o máximo 
para ganhar no Zimpeto e se-
guir para a segunda partida em 
vantagem. Clinicamente todos 
jogadores estão aptos, à ex-
cepção do defesa internacional 
Chico, do Costa do Sol, que se 
tem treinado com limitações.

A equipa zambiana vai rea-
lizar o treino de adaptação ao 
relvado do Estádio Nacional do 
Zimpeto amanhã, sábado, às 
15.00 horas.

ÁRBITROS SÃO DAS CO-
MORES

O encontro será dirigido 
por uma equipa de arbitragem 
das Ilhas Comores, chefiada por 
Mohamed Athoumani, tendo 
como auxiliares os compatrio-
tas Said Omar Chebli e Moha-
med Ibrahim. 

O quatro árbitro será Abdou 
Mmadi Mohamed e o malawia-
no Patrick John Sabe Liwanda 
Kapanga será o Comissário da 
partida.

O moçambicano Artur Ma-
chava foi destacado como ofi-
cial para Covid-19.

Os bilhetes para esta par-
tida custam 200 meticais e já 
estão à venda em vários pontos 
da Cidade de Maputo nomea-
damente cinema Scala e sede 
da Federação Moçambicana de 
Futebol.

ISAC

SHAQUILLE

Estamos preparados

Há muita vontade
no grupo

“SERÁ um momento especial, 
de regresso ao Estádio Nacio-
nal do Zimpeto. Vai ser um jogo 
difícil, mas esperamos contar 
com o nosso público que nos 
fazia falta. Jogar fora é diferen-
te, porque em casa contamos 
com o apoio do 12.º jogador. 
Temos estado a estudar o ad-
versário, estivemos juntos na 
Taça COSAFA e tiramos todo o 
proveito. Estamos preparados 
para representar a nação”, dis-
se o avançado Isac.

Alberto Lário será deportado
O TREINADOR de atletismo, 
Alberto Lário, natural de Mo-
çambique, mas com naciona-
lidade portuguesa, será de-
portado dentro em breve para 
terras lusas por falta de visto 
de residência e Documento 
para Identificação de Estran-
geiros (DIRE) caducado.

Esta foi a decisão das auto-
ridades moçambicanas anun-
ciada ontem, em conferência 
de Imprensa pelo porta-voz 
da Direcção de Migração da 
Cidade de Maputo, Felizardo 
Jamaca, que sustentou que 
“Moçambique tem Leis que 
regem a vida dos estrangeiros 
e que as mesmas devem ser 
respeitadas”.

Segundo Jamaca, Alberto 
Lário encontrava-se a resi-
dir ilegalmente no país desde 
2019, ano em que caducou o 
seu DIRE e não mais renovou o 
visto de permanência.

“Com efeito, terá de ser 

repatriado porque não reúne 
requisitos para permanecer no 
território nacional e desenvol-
ver as suas actividades”, su-
blinhou.

Disse ainda que os serviços 
migratórios não têm nenhuma 
prova documental de Alberto 
Lário ter solicitado a naciona-
lidade moçambicana como o 
visado alega e acrescenta que 
“havendo esse pedido formal e 
sem resposta cabia ao cidadão 
interessado procurar saber do 
seu expediente junto da enti-
dade para a qual submeteu os 
documentos. É preciso que as 
pessoas respeitem as normas 
de permanência no nosso país. 
A lei é clara e a Direcção Pro-
vincial de Migração é intole-
rante nisto”, atirou.

O porta-voz acrescentou 
que já foi contactada a Embai-
xada Portuguesa em Maputo 
para a criação das condições 
de repatriamento de Alberto 

Lário e remata: “naturalida-
de não é nacionalidade, pelo 
que um cidadão pode nascer 
num determinado país e não 
ter a nacionalidade do mesmo, 
como é o caso de Alberto Lá-
rio”, esclareceu.

A permanência ilegal de 
Lário em Moçambique foi 
despoletada pelo presidente 
da Federação Moçambicana 
de Atletismo (FMA), Kamal 
Badrú, nas redes sociais, mas 
Felizardo Jamaca tem outra 

versão.
“Resultou de acções de 

vigilância e diligências que 
rotineiramente temos feito. 
Mas, as denúncias são também 
nossas fontes de informação”, 
frisou.

Treinador de atletismo, Alberto Lário, será deportado por falta de visto de residência e DIRE caducado

TREINADOR DESABAFA

Negaram-me nacionalidade 
porque se calhar não interesso ao país

Família do atletismo quer restituição à liberdade do técnico e Kamal Badrú fora da 
presidência da FMA

dar a nacionalidade porque 
não interesso a este país. 
Mas, enfim, paciência, e fico 
distante de Moçambique, dos 
meus atletas e do povo que 
tanto amo”, lamentou.

Em relação ao atletas (têm 
quatro sob o seu cuidado em 
sua casa, há seis anos), Lário 
disse que “nunca os abando-
nei e não vou fazer isso agora. 
É claro que já não será a mes-
ma coisa, mas sempre esta-
rei com eles e irei ajudá-los, 
desde que ninguém me im-
peça de fazer isso”, assegu-
rou antes de apontar dedo a 
Kamal Badrú como principal 
responsável da sua detenção.

Refira-se que a detenção 
de Alberto Lário aconteceu 

na tarde de terça-feira no 
Parque dos Continuadores, 
quando treinava os atletas - 
Verónica José e Alex Macuá-
cua - de malas aviadas para 
os “Mundiais” de Atletismo 
de Juniores, na Colômbia, e 
Jogos da Commonwealth, na 
Inglaterra, respectivamente.

Ainda ontem, treinado-
res, amigos e atletas fizeram 
um movimento de solidarie-
dade para com o técnico, no 
Parque dos Continuadores 
e junto do Serviço Nacional 
de Migração (SENAMI). Esse 
movimento pedia a perma-
nência de Lário no país, bem 
como a demissão de Kamal 
Badrú do cargo de presidente 
da FMA.

Mayamba no Incomáti
Shenidy Tsemane campeã africana de judo

Ouro e bronze no 
“Africano” de Judo
O NOSSO país conquistou uma medalha de 
Ouro e outra de bronze no primeiro dia do 
Campeonato Africano de Judo, dos escalões de 
cadetes e de juniores, que arrancou ontem em 
Nairobi, capital do Quênia, prolongando-se até 
o próximo domingo.

Lutando no escalão de cadetes, a meda-
lha de Ouro e consequente consagração como 
campeã africana foi conquistada por Shenidy 
Tsemane, na categoria de 57kg, enquanto a 
medalha de bronze foi ganha por Paulo Júnior, 
na categoria de 66kg. 

Em femininos, e no seu percurso até sa-
grar-se campeã africana, nos quartos-de-fi-
nal, Shenidy Tsemane venceu a atleta Mpawe-
nimana Gyslaine, do Burundi. Com recurso 
a uma belíssima técnica de contra-ataque, a 
moçambicana venceu por Ipon. 

Já nas meias-finais, enfrentou a sul-afri-
cana Catalina de Oliveira, vencendo por wa-

za-ari (meio ponto). Na final, a oposição foi da 
camaronesa Manoela Fenou Noubise. O início 
do combate foi difícil para Tsemane que come-
teu muitas faltas mas, a dois minutos do fim, 
ganhou vantagem no combate e conservou até 
ao fim.

Quanto a Paulo Júnior, venceu nos quar-
tos-de-final o burquinabe Bernard Dakio, por 
Ipon e, nas “meias”, perdeu diante de Ahmar 
Abohashim, do Egipto, por waza-ari. Na luta 
pela medalha de bronze levou ao tapete Ayoub 
Elmessaoudi, do Marrocos.

Refira-se que para além de Shenidy Tsema-
ne e Paulo Júnior, que participam no escalão 
de cadetes vão, igualmente, competir nos ju-
niores, a delegação moçambicana conta ainda 
com mais três atletas que só vão lutar nos ju-
niores, nomeadamente, Jennie Muneme (- 48 
kg), Cinthya Badru (- 52 kg) e Marcelino Man-
jate (- 66 kg).
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Infecções por Covid-19 
duplicaram 
em seis semanas
OS casos de Covid-19 duplicaram no último mês e meio a ní-
vel global, passando de cerca de três milhões semanais para 
os seis milhões actualmente, alertou na quarta-feira o di-
rector-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Um 
aumento de casos de infecção significa que pode haver mais 
hospitalizações e mortes nas próximas semanas”, afirmou 
Tedros Ghebreyesus em conferência de imprensa, em Gene-
bra. O responsável da OMS estimou que a maioria das infec-
ções actuais seja originada nos diversos países pela linhagem 
BA.5 da variante Ómicron, que é, até agora, “a mais conta-
giosa conhecida” desde o início da pandemia, em 2020. 

PM somali anuncia 
operações contra 
fundamentalistas 
O NOVO primeiro-ministro da Somália, Hamza Abdi Barre, 
afirmou na quarta-feira que o seu governo vai lançar opera-
ções “contundentes” contra movimentos fundamentalistas 
como o Al-Shabab ou o grupo extremista Estado Islâmico 
(EI). “Estamos determinados em lançar lutas enérgicas e 
abrangentes para combater o Al-Shabab, EI e outras organi-
zações terroristas por meios militares e não militares”, disse 
Barre numa reunião com representantes da União Africana 
(UA) em Mogadíscio, embora não tenha fornecido um cro-
nograma para essas operações. O primeiro-ministro apelou 
ainda à “intensificação das operações ofensivas conjuntas 
[com a missão da UA] para reabrir as principais rotas críticas 
de abastecimento para atividades humanitárias e comerciais 
e para a livre circulação de pessoas”.

Junta militar no Mali expulsa 
porta-voz da ONU 
A JUNTA militar no Mali ordenou quarta-feira a expulsão do 
porta-voz da Missão da ONU no Mali (MINUSMA), que acusa 
de divulgar “informação tendenciosa” sobre o caso dos 49 
militares costa-marfinenses detidos em Bamako, uma me-
dida criticada pela organização intergovernamental.  A no-
tificação acerca da expulsão, dirigida à vice-representante 
especial do secretário-geral da ONU, Daniela Kroslak, cons-
ta de um comunicado de imprensa oficial no qual se dá con-
ta que “o senhor Olivier Salgado, porta-voz da MINUSMA, 
é convidado a deixar o território dentro de 72 horas”. Ques-
tionado, o porta-voz da ONU Farhan Haq disse que a orga-
nização lamenta “profundamente” a decisão e recordou que 
a declaração de ‘persona non grata’, algo comum no mundo 
diplomático não pode ser aplicada a funcionários da ONU.

Guiné-Bissau tem 
potencial para ser 
exemplo da paz
A EMBAIXADORA da União Europeia (UE) na Guiné-Bissau, 
Sónia Neto, defendeu na quarta-feira que o país tem potencial 
para servir de exemplo da paz na região africana devido à sua 
singularidade e resiliência do povo na preservação da diversida-
de étnica. A diplomata portuguesa falava no acto de lançamen-
to do Observatório da Paz, que vai funcionar nos próximos 39 
meses com o patrocínio da UE, sob a coordenação de um con-
sórcio constituído entre a Liga Guineense dos Direitos Humanos 
e a organização não-governamental portuguesa Instituto Mar-
quês de Valle Flôr.O Observatório da Paz, sob o título genérico 
em crioulo “No Cudji Paz” (“Escolhemos a Paz”) vai funcionar 
como instância de identificação e prevenção de fenómenos so-
ciais que possam colocar em causa a paz, através de comporta-
mentos ou sinais de radicalização e extremismo violento.

Lesotho realiza eleições 
legislativas em Outubro
AS eleições legislativas no Reino do Lesotho vão realizar-se a 
7 de Outubro, anunciou na quarta-feira a comissão eleitoral 
deste país que tem uma longa história de agitação política. A 
data foi divulgada  pelo chefe da comissão eleitoral nacional, 
Mpaiphele Maqutu. O reino rodeado pela África do Sul é vul-
nerável à instabilidade política que muitas vezes tem levado a 
interferências militares no processo democrático. O Parlamen-
to não aprovou um projecto de emenda eleitoral antes de ter 
sido dissolvido pelo monarca do país, o Rei Letsie III, na semana 
passada, para preparar o caminho para a votação de Outubro.

Draghi demite-se e Itália 
vai a eleições
O PRIMEIRO-MINISTRO italiano, Mario Draghi, apresentou 
formalmente a demissão ao chefe de Estado, Sergio Mattarella, 
após ter perdido o apoio da coligação que o apoiava.  Matta-
rella recebeu ontem os presidentes das duas câmaras do Parla-
mento (Senado e Câmara dos Deputados) e decretou o fim da 
actual legislatura. “A situação política levou a esta decisão”, 
disse o Presidente numa intervenção transmitida na televisão, 
após ter formalizado a dissolução do Parlamento, o que levará 
automaticamente à realização de eleições antecipadas em Itá-
lia. As eleições devem ser realizadas num prazo de 70 dias após 
a dissolução do Parlamento, o que significa que o escrutínio 
poderá ser agendado para 18 ou 25 de Setembro.

O 
MUNDO falhou na 
protecção de crianças 
em zonas de confli-
tos, afirmou a  direc-
tora-executiva do 

UNICEF, Catherine Russell, 
ao Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CS-ONU)..

A responsável fez estas 
declarações numa reunião do 
órgão da ONU que analisou o 
relatório da organização sobre 
crianças e conflitos armados, 
com foco na protecção de me-
nores refugiados, deslocados 
internos e apátridas.

Cerca de oito mil crianças 
foram mortas ou mutiladas, 
segundo o relatório elaborado e 
apresentado pela representan-

te especial do secretário-geral 
para Crianças e Conflitos Ar-
mados, Virginia Gamba.

Em reacção, a chefe do 
UNICEF lembrou que os nú-
meros apontam apenas os ca-
sos verificados pelas Nações 
Unidas e que a quantidade de 
menores vítimas de conflitos 
pode ser muito maior.

Só em 2021, as Nações Uni-
das confirmaram quase 24 mil 
actos violentos contra meno-
res, o equivalente a uma média 
de 65 violações graves todos 
os dias. Entretanto, Virginia 
Gamba destacou progressos 
positivos e as recomendações 
do relatório para reverter a si-
tuação.

A COMISSÃO Conjunta Per-
manente (CCP) entre a Repú-
blica Democrática do Congo 
(RD Congo) e o Ruanda está 
reunida desde ontem em 
Luanda, anunciou o Ministé-
rio das Relações Exteriores de 
Angola num comunicado de 
imprensa.

Angola recebe a reunião da 
CCP na qualidade de país que 
exerce actualmente a presi-
dência da Conferência Interna-
cional da Região dos Grandes 
Lagos (CIRGL).

Participam na reunião, 
os chefes das diplomacias 
da RD Congo e do Ruanda, 
Christophe Lutundula Apala 
Pen’Apala e Vicent Biruta, res-
pectivamente.

Este encontro vem na se-
quência da cimeira tripartida, 
em que o Presidente de Ango-
la, João Lourenço, foi anfitrião 
e que juntou em 7 de Julho os 
homólogos da RD Congo e do 

Ruanda, Félix Tshisekedi e Paul 
Kagame, respectivamente, no 
quadro do mandato conferi-
do ao líder angolano na última 
cimeira de chefes de Estado e 
de Governo da União Africana, 
realizada em Malabo a 28 de 
Maio.

“Importa referir que a 
realização da presente reu-
nião inscreve-se no âmbito 
da implementação do roteiro 
adoptado na referida cimeira 
tripartida, em que os Chefes de 
Estado orientaram como um 
dos objectivos principais o res-
tabelecimento das condições 
objectivas, visando a normali-
zação das relações entre os dois 
países”, lê-se no comunicado 
divulgado pelo Ministério das 
Relações Exteriores de Angola.

A criação da CCP é “um 
mecanismo de singular im-
portância no quadro do tra-
tamento de todas as questões 
inerentes ao fortalecimento da 

cooperação bilateral nos mais 
variados domínios, o que tes-
temunha a atenção particular e 
determinação que a RD Congo 
e o Ruanda têm acordado nesta 
matéria”, prossegue o comu-
nicado.

A tensão entre o Ruanda e 
a RD Congo cresceu exponen-
cialmente nos últimos me-
ses, após o reinício em Março 
último dos combates entre o 
Exército e o movimento rebel-
de de 23 de Março (M23), que, 
segundo Kinshasa, é apoiado 
pelo país vizinho, uma acusa-
ção negada por Kigali.

Ambos os países solicita-
ram a intervenção do Mecanis-
mo Reforçado de Verificação 
Conjunta (EJVM, na sigla em 
inglês), estabelecido pela Con-
ferência Internacional da Re-
gião dos Grandes Lagos (CIR-
GL) para investigar incidentes 
de segurança nos seus 12 Esta-
dos-membros.-(Lusa)

TRABALHADORES da Comuni-
dade dos Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP) podem ser uma 
alternativa viável para suprir a 
escassez de mão-de-obra na 
Europa tendo como principais 
recrutadores empresas portu-
guesas que operam nesses terri-
tórios.  Portugal “tem a grande 
oportunidade” de ajudar a resol-
ver a falta de mão-de-obra re-
crutando trabalhadores nos paí-
ses da lusofonia, assim defendeu 
o presidente da administração da
Mota Engil, Horácio Sá.

A AMNISTIA Internacional (AI) 
exige às autoridades da Etiópia 
uma “investigação imparcial” 
sobre o “assassinato sumário” 
de mais de 400 pessoas de etnia 
amhara na região de Oromia no 
dia 18 de Junho.

“As autoridades etíopes não 
devem poupar esforços para ga-
rantirem que os autores destes 
assassinatos sejam levados à jus-
tiça”, refere um comunicado do 
director da organização não-go-
vernamental Amnistia Interna-
cional (AI) para a África Meridio-
nal, Deprose Muchena.

Segundo Muchena, os “hor-
ríveis assassinatos” revelam “um 
total desprezo dos perpetradores 
pelas vidas humanas”. 

As testemunhas entrevista-
das pela AI, assim como o gover-
no etíope, atribuíram o massacre 
aos membros do Exército de Li-
bertação de Oromia (OLA) que 
já negaram os actos de que são 
acusados. O ataque ocorreu na 
manhã do dia 18 de Junho nas al-
deias de Tole e Kebele sendo que 
a maior parte dos homens já ti-
nham deixado as casas para irem 
trabalhar nos campos de culti-

vo, indicaram as testemunhas e 
familiares das vítimas. A maior 
parte das vítimas foram mulhe-
res e crianças. 

“Todas as testemunhas en-
trevistadas pela AI disseram que 
perderam um ou vários familia-
res durante o massacre, a maio-
ria eram mulheres e crianças”, 
indica a organização de defesa de 
direitos humanos com sede em 
Londres. 

Além da matança, os ata-
cantes também queimaram ca-
sas e roubaram gado, dinheiro e 
cereais. 

De acordo com o relatório 
da AI, as forças de segurança 
governamentais só actuaram no 
local cinco horas após o massa-
cre apesar de os residentes terem 
informado de imediato os fun-
cionários regionais.

“A impunidade generalizada 
na Etiópia está a gerar ciclos de 
violência”, lamentou Muchena 
que pediu a Adis Abeda acesso 
total à zona por parte dos inves-
tigadores da Comissão Interna-
cional de Especialistas em Di-
reitos Humanos do Conselho de 
Segurança da ONU.-(Lusa)

EM ZONAS DE CONFLITO

Mundo falhou 
na protecção de crianças

os espaços humanitários de-
vem sempre ser protegidos e as 
partes em conflito devem per-
mitir o acesso humanitário se-
guro, oportuno e desimpedido 
a todas as crianças.

A directora-executiva do 
UNICEF afirmou que o relató-
rio aponta um quadro sombrio, 
mas que também tem o objec-
tivo de apontar o caminho a 
seguir.

No seu apelo, ela afirma que 
os países devem não só insistir 
no cumprimento do Direito In-
ternacional Humanitário, mas 
também emitir ordens milita-
res com políticas de tolerância 
zero contra violações graves as 
crianças. - (ONUNEWS)

De acordo com a respon-
sável, existem actualmente, 17 
planos de acção conjunta em 

implementação que contam 
com as partes em conflito, in-
cluindo três que foram assina-

dos em 2021, dois no Mali e um 
no Iêmen.

De acordo com o relatório, 

Kinshasa e Kigali tentam 
normalizar relações

PELO menos 1660 pessoas morreram de fome 
desde Fevereiro deste ano no distrito ugandês 
de Kotido (nordeste), onde persiste uma seca 
intensa há dois anos, disse esta semana o presi-
dente do distrito, Lote Paul Komol.

“Toda a região do Karamoja (onde se loca-
liza o distrito de Kotido) foi atingida pela fome. 
A situação é terrível. Estamos numa situação de 
emergência”, disse Komol à agência Efe.

A falta de chuva nos últimos dois anos tem 
impedido as pessoas em Karamoja, a região 
mais seca do Uganda, de cultivar as suas cultu-
ras, disse o dirigente local.

Além disso, a insegurança na região, que 
se agravou em 2018 com um recrudescimento 
dos ataques dos ladrões de gado armados, levou 
muitos pastores a perderem os seus bovinos, a 
principal fonte de subsistência das famílias Ka-
ramoja.

Segundo o líder de Kotido, esta situação 

deixou muitas pessoas numa situação “ex-
tremamente vulnerável”, quando o preço dos 
alimentos básicos subiu constantemente nos 
últimos meses devido aos efeitos da pandemia 
da Covid-19 e da guerra na Ucrânia.

O responsável apelou tanto ao Governo 
ugandês como à comunidade internacional 
para “apoiarem o povo do Karamoja” e forne-
cerem à região a assistência humanitária de que 
necessita. Com 61 por cento da sua população 
a viver abaixo da linha da pobreza, Karamoja é 
a região mais pobre do Uganda, de acordo com 
dados do governo ugandês.

De acordo com o último relatório da Clas-
sificação da Fase Integrada de Segurança Ali-
mentar (IPC), uma ferramenta que classifica a 
gravidade das situações de segurança alimen-
tar, seis dos oito distritos da região do Karamoja 
encontram-se na fase de “crise”, a terceira mais 
grave.-(Lusa)

Mais de 1600 pessoas 
morreram de fome 
no Uganda

CPLP pode suprir falta 
de mão-de-obra na Europa

Horácio Sá falava na cerimó-
nia de acolhimento dos 21 tra-
balhadores guineenses que che-
garam a Portugal na terça-feira 
para trabalharem em três obras 
da Mota Engil em Lisboa, depois 
de uma formação fruto da parce-
ria da empresa com o Instituto de 
Formação dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa (IF-CECPLP).

“Portugal tem capacidade 
de integração, tem as empresas 
portuguesas instaladas nos paí-
ses de língua oficial portuguesa, 
tem os quadros formados, tem os 
quadros integrados nas suas es-
truturas”, disse, salientando que 
a construtura vai dar seguimento 
ao programa de formação inicia-
do com o IF-CECPLP, tanto na 
Guiné-Bissau, como em outros 
países da lusofonia. Para Horá-
cio Sá, a política adoptada pela 
União Europeia face aos desafios 
que se colocam no contexto ac-
tual tem sido “investir, investir, 
investir”, com programas cujos 
valores são inéditos e cuja ma-
terialização exige “mão-de-obra 
que não existe na Europa”, pelo 
que o programa agora iniciado é 
“um exemplo a seguir”.

“Mais importante ainda do 
que a documentação legal, que 
é absolutamente imperativa, é a 

garantia de alojamento condig-
no, de trabalho justamente re-
munerado e a existência de uma 
rede de apoio local para o que 
se venha a mostrar necessário”, 
disse, salientando que as con-
dições dadas aos trabalhadores 
que agora chegaram são iguais 
às que são oferecidas aos portu-
gueses que a empresa leva para o 
estrangeiro. Laurentino Fernan-
des, que preside ao Instituto de 
Formação dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa, salientou o 
carácter “inovador e ambicio-
so” do programa de Formação, 
Capacitação e Mobilidade criado 
com a Mota Engil. Referindo que 
o processo de recrutamento, se-
lecção e formação decorreu, com 
sucesso, num “espaço de tempo 
muito curto”, três meses, Lau-
rentino Fernandes afirmou que o 
projecto tem como virtualidade, 
não só ajudar a resolver o pro-
blema da falta de mão-de-obra 
e a combater a imigração ilegal, 
mas, também, uma vertente de 
responsabilidade social.

Salienta-se a oportunidade 
aberta com o acordo para a mo-
bilidade na CPLP, firmado há um 
ano em Luanda e já ractificado 
pela maioria dos Estados-mem-
bros. - (Lusa)

AI pede inquérito sobre massacre em Oromia 
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