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O
S governos de Mo-
çambique e do Ma-
lawi acordaram em 
trabalhar mais sinto-
nizados para a busca 

célere de soluções para desa-
fios comuns, como desenvol-
vimento das suas economias 
e segurança, por reconhece-
rem que só assim serão mais 
fortes.

A decisão foi tomada nas 
conversações que o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
e o seu homólogo malawiano, 
Lazarus Chakwera, mantive-
ram ontem, em Maputo, no 
âmbito da visita de Estado 
que este último efectua desde 
quinta-feira ao país.

Numa declaração após as 
conversações, a Ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, Verónica Macamo 
Ndlovu, afirmou que os dois 
países estão a trabalhar para 
o seu desenvolvimento em
benefício das comunidades
e para elevar a qualidade de
vida destas.

Para tal, estão a fortale-
cer a cooperação bilateral em 
vários domínios de interesse 
comum e com base no prin-
cípio de benefício mútuo. 
Destacou que, neste exercí-
cio, destaca-se a manuten-
ção de consultas para a bus-
ca conjunta de soluções para 
questões de interesse co-
mum, como conflitos arma-
dos, terrorismo, extremismo 
violento, paz, segurança, 
desenvolvimento, mudanças 
climáticas, Covid-19, entre 
outros.

Por seu turno, a chefe 

BUSCA DE SOLUÇÕES PARA DESAFIOS COMUNS

Moçambique e Malawi
mais sintonizados  

da diplomacia malawiana, 
Nancy Tembo, destacou que 
as duas nações vão trabalhar 
de forma célere rumo ao de-
senvolvimento, por terem 
constatado que juntas são 
mais fortes.

“Devemos trabalhar jun-
tos para que as nossas eco-
nomias cresçam em simul-
tâneo. Estamos a sair de um 
período em que a Covid-19 
deflagrou nos dois países 
e matou gente, negócios e 
as actividades económicas. 
Portanto, precisamos de en-

contrar maneiras de contra-
por o impacto adverso nega-
tivo que a pandemia trouxe 
para os nossos países”, disse 
Nancy Tembo.

Sublinhou que se deve 
apostar no investimento, co-
mércio e segurança, porque 
este trinómio move as eco-
nomias. Com segurança os 
empresários dos dois países 
podem crescer juntos e dar 
corpo aos acordos existentes 
entre ambos, frisou, acres-
centando que esta é a opor-
tunidade para fortalecerem 

os laços bilaterais e criar uma 
força robusta para que os dois 
povos saiam a ganhar.

Nesta perspectiva, en-
fatizou, o Malawi partilha a 
preocupação de Moçambi-
que em relação à seguran-
ça em Cabo Delgado, pois 
acredita que os dois países 
não podem se desenvolver 
se houver uma situação de 
segurança débil como a que 
prevalece nesta província 
moçambicana.

Explicou que os dois esta-
distas discutiram como me-

lhor mitigar o extremismo 
violento no Norte do país, 
pois “acreditamos que não 
temos escolha senão garan-
tirmos que essa insurgência 
seja banida em Cabo Delga-
do”.

Ontem Chakwera, que 
termina a sua visita de Estado 
a Moçambique amanhã, do-
mingo, depositou uma coroa 
de flores em homenagem aos 
heróis moçambicanos e foi 
recebido em audiência pela 
Presidente da Assembleia da 
República, Esperança Bias. 

Presidentes Nyusi e Chakwera querem ver fortalecida a cooperação entre Moçambique e Malawi

A ORDEM dos Engenheiros de Moçambique 
(OEM) submeteu uma petição à Procuradoria 
da Cidade de Maputo denunciando falsos en-
genheiros de construção civil, que têm execu-
tado obras sem qualificação para o efeito.

Feliciano Dias, Bastonário da OEM, pro-
cedeu ontem à entrega dos respectivos docu-
mentos, esperando que a Procuradoria se pro-
nuncie nos próximos tempos.

Sessenta falsos engenheiros foram detecta-
dos em todo o país, mas ontem apenas 10 pro-
cessos foram entregues, estando em prepara-
ção os processos dos restantes quarenta.

Falando momentos após submeter os do-
cumentos, Dias afirmou que no país, em par-
ticular na cidade de Maputo, há cada vez mais 
cidadãos que se intitulam de engenheiros, ce-
nário que descredibiliza a classe.

“Este é apenas o primeiro lote de docu-

mentos falsificados que recebemos na Ordem, 
nomeadamente cédulas profissionais, declara-
ções e certificados de habilitações literárias”, 
disse.

O bastonário explicou que parte dos casos 
foi denunciada pelo Ministério das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos Hídricos, através 
da Comissão de Alvarás, e por singulares.

Acrescentou que entre os falsos engenhei-
ros há estrangeiros. Assim, o bastonário apelou 
a todos os licenciados nos diversos subsectores 
para que se inscrevam na Ordem a fim de evitar 
embaraços.

“Não conseguimos apurar em que traba-
lhos estiveram envolvidos esses cidadãos, mas 
eventualmente criaram prejuízos enormes, 
porque não estão qualificados e nem têm ca-
pacidade técnica para a execução das obras”, 
precisou.

OEM processa falsos engenheiros

NAS GRANDES CIDADES

Investidos U$D 165 milhões 
na melhoria do saneamento

AS cidades de Maputo, 
Beira, Quelimane, Tete e 
Nampula terão melhores 
condições de saneamen-
to nos próximos tempos, 
mercê de um investimento 
de 165 milhões de dólares 
destinados à construção 
e ampliação dos sistemas 
existentes.

As intervenções vão be-
neficiar perto de 200 mil 
pessoas que vivem, maio-
ritariamente, em áreas 
com graves problemas de 
saneamento e deficiências 
no tratamento de águas re-
siduais e redes de esgotos.

O projecto é financia-
do pelo Banco Mundial, no 

quadro dos esforços visan-
do assegurar o acesso ao sa-
neamento seguro nas gran-
des cidades. O orçamento 
inicial era de 115 milhões de 
dólares, entretanto foram 
adicionados 50 milhões 
para responder à emer-
gência da Covid-19 e cobrir 
a oscilação dos preços do 
mercado.

Na semana finda uma 
missão do Banco Mundial 
esteve no país com o ob-
jectivo de prestar apoio 
técnico na implementação 
do Projecto de Saneamento 
Urbano (PSU).

Dados a que o “Notí-
cias” teve acesso indicam 
que o valor será aplicado na 
construção e/ou reabilita-
ção de sistemas de trata-
mento de águas residuais e 
redes de esgotos, interven-
ções em infra-estruturas 
de saneamento, reforço da 
capacidade de provisão de 
serviços através de subven-
ções e capacitação de re-
cursos humanos.

Nas áreas peri-urba-
nas de Tete e Quelimane, 
onde vive grande parte da 
população em situação de 
pobreza, serão construí-
dos sistemas de drenagem 
de pequena e média esca-
la para reduzir os riscos de 
inundações urbanas. 

Os benefícios adicio-
nais incluem o acesso a 

instalações de saneamento 
melhoradas em locais pú-
blicos, como paragens de 
transporte público, merca-
dos e escolas.

Apoiará ainda o sector 
privado local que actua nos 
serviços de gestão de lamas 
fecais, através do desenvol-
vimento de negócios e trei-
namento operacional em 
serviços.

Espera-se também que 
funcionários municipais 
das cidades de Maputo, 
Quelimane, Tete, Beira e 
Nampula aprimorem as 
suas habilidades por meio 
de treinamento especiali-
zado em saneamento.

A iniciativa é imple-
mentada pelo Ministério 
das Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos Hídri-
cos (MOPHRH), através 
da Direcção Nacional de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento (DNAAS) e da 
Administração de Infra-
-Estruturas de Água e Sa-
neamento (AIAS).

SEGUNDO GIFIM

Risco de branqueamento de capitais é alto no país

O RISCO de branqueamen-
to de capitais no país é alto, 
segundo uma avaliação das 
ameaças e vulnerabilida-
des gerais do Gabinete de 
Informação Financeira de 
Moçambique (GIFIM).

Conclusões de um es-
tudo contidas no primeiro 
Relatório de Avaliação Na-
cional de Riscos de Bran-
queamento de Capitais e 
Financiamento do Terro-
rismo (FT), realizado por 
esta entidade, revelam que 
foram identificadas defi-
ciências no sistema de pre-
venção e combate a estes 
fenómenos, que devem ser 
corrigidas imediatamente.

A avaliação foi realizada 

entre Julho de 2020 e Mar-
ço de 2021 e visava identi-
ficar as ameaças, vulnera-
bilidades e compreender os 
riscos existentes no regime 
de prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais 
e financiamento do terro-
rismo.

O relatório identificou 
vulnerabilidade em secto-
res como casinos, imobi-
liária, compra e venda de 
pedras e metais preciosos, 
que são susceptíveis de 
serem usados para o bran-
queamento de capitais, 
com um nível médio-alto a 
nível nacional.

O tráfico de drogas e 
de seres humanos e o con-

trabando de mercadoria e 
produtos da fauna e flo-
ra representam a princi-
pal ameaça externa para o 
branqueamento de capitais 
em Moçambique.

Sobre a vulnerabilidade 
nacional, o sector de ven-
da de viaturas é tido como 
aquele que apresenta um 
grau de vulnerabilidade 
muito alto, seguindo-se 
os de imobiliária, migra-
ção, flora e fauna, recursos 
minerais, alfândegas, ONG 
e actividades e profissões 
não financeiras. 

Nas posições subse-
quentes estão as institui-
ções financeiras, com nível 
de vulnerabilidade médio-

-alto, seguidas de serviços
do sector financeiro, mó-
veis e o mercado de valores
mobiliários, com o nível de
vulnerabilidade médio e,
finalmente, os produtos e
serviços do sector de segu-
ros e a inclusão financeira,
com um grau de vulnerabi-
lidade médio-baixo.

De acordo com o es-
tudo, outros factores de 
vulnerabilidade são a po-
rosidade das fronteiras 
nacionais, em especial a 
marítima; a existência de 
sectores de actividades não 
fiscalizados em matéria de 
prevenção e combate ao 
branqueamento de capi-
tais e financiamento ao 

terrorismo; inexistência 
de regulação, fiscalização 
e supervisão rigorosa das 
actividades e contas das 
ONG; registos e notariado, 
no que tange à origem dos 
fundos e na identificação 
do beneficiário efectivo; 
confissões religiosas, no 
que concerne às suas fon-
tes de financiamentos e os 
rendimentos a ser declara-
do ao fisco. 

Desde 2002 Moçambi-
que tem um quadro legal e 
institucional de prevenção 
e combate ao branquea-
mento de capitais que foi 
reforçado em 2013, com a 
criminalização do finan-
ciamento do terrorismo. 

Nyusi e Chakwera 
no fórum de negócios 
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, e o 
seu homólogo do Malawi, Lazarus Chakwera, 
participam esta manhã no Fórum de Negócios 
Moçambique-Malawi, que terá lugar no recin-
to da Feira Internacional de Maputo (FACIM), 
em Ricatla, distrito de Marracuene, província 
de Maputo. O evento, que junta empresários 
moçambicanos e malawianos, visa fortificar os 
laços comerciais existentes entre os dois países 
assim como a sondagem de oportunidades de 
investimento pelos empresários. 

Alerta para chuvas fortes 
nas regiões centro e norte 
A Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta para o risco 
de aumento significativo do volume de  escoamentos nos rios Nama-
curra, Licungo, Raraga, Molócuè, Melela, Ligonha, Meluli, Monapo, 
Mecubúri e as bacias costeiras das províncias da Zambézia e Nampula 
nas próximas 72 horas, na sequência da aproximação de um sistema 
de baixas pressões que poderá causar chuvas muito fortes a mode-
radas nas regiões centro e norte do país. O volume de escoamento 
poderá causar cheias e consequente impacto nas comunidades e in-
fra-estruturas socioeconómicas, daí o alerta emitido pelas autorida-
des. As chuvas também poderão provocar inundações urbanas para as 
cidades de Quelimane e Nampula e erosão em Nacala-Porto.

EDM investe na segurança
das torres de energia eléctrica

A EMPRESA Electricidade de Moçambique (EDM) está 
a investir no combate à erosão nas torres de energia e 
aumento de distância de segurança nas travessias de 
rios do país. A acção visa a execução e implementação 
de medidas correctivas para os problemas identificados 
nas torres ou postes das linhas de transmissão e distri-
buição, incluindo trabalhos em locais críticos.

Reforçada capacidade 
de comerciantes em 15 distritos

Há surto de cólera
em Mopeia e Morrumbala

UEM cria Centro
de Pesquisa em Educação

Parceiros discutem segurança
e resiliência das comunicações
A AUTORIDADE Reguladora das Comunicações (INCM), em 
coordenação com a MultiChoice Moçambique, organiza na 
próxima terça-feira o I Seminário sobre Segurança e Resi-
liência das Comunicações no país. A decorrer sob o lema “Por 
Comunicações Seguras e Resilientes – Desafios das Fraudes e 
Pirataria”, o evento destina-se a fazer uma análise mais pro-
funda dos fenómenos relacionados com as fraudes e pirataria 
nos serviços baseados em redes de telecomunicações.
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Click da Semana Tema de Fundo

É POSSÍVEL pensar num mundo onde os autores e 
os livros são felizes e respeitados pelo que são e pelo 
que valem. Por isso vale a pena ter autores para nos 
ensinarem, dentre outras coisas, o seu valor e o das 
suas obras, muitas vezes falsificadas para o seu uso 
massivo e abusivo. 

Hoje, Dia Internacional do Livro e dos Direitos 
de Autor, data criada em homenagem aos escrito-
res espanhóis Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso 
de la Veja e o britânico William Shakespeare, que 
morreram num dia como hoje, em 1616, lamenta-
mos que tal aconteça. Mas nem este nosso lamento 
pode tirar o óbvio de se estar a piratear o que vale a 
pena ter por perto: ciência e arte. 

Verificamos que hoje a luta pelos direitos de 
autor está acelerada ou, caso não, em aceleração. 
São os artistas a enumerar os seus direitos através 
de várias agremiações específicas, como dos mú-
sicos, escritores, artesãos, artistas plásticos, DJ’s, 
entre outras.

Vemos que estão igualmente representadas pela 
Associação Moçambicana de Autores, dizendo que 
um dos seus mais fundamentais direitos é o de vi-
ver com o dinheiro arrecadado com o que produ-
zem e dizemos de viva voz que faz todo o sentido. 

São igualmente as máquinas do Estado a agir 
a favor dos que fazem a “cena” artística e cultural 
acontecer, elevando ao mais alto nível a moçambi-
canidade fora de portas.

São recentes as imagens do Governo a defender 
a aprovação e regulamentação da nova Lei dos Di-

reitos do Autor e Conexos, pois a antiga, aprovada 
há mais de 20 anos, estava desajustada à realidade 
actual do país. E assim foi, na Assembleia da Re-
pública, na generalidade e especialidade, reunindo 
consenso entre as três bancadas parlamentares. 

E o “Notícias” acompanhou, anotou, escreveu 
e publicou quase todos os passos que culminaram 
com este momento histórico, para que se soubesse 
o valor do artista e tal feito ficasse eternizado nas
douradas páginas da nossa história colectiva.

E podemos mesmo dizer nossa, no plural, por-
que a arte nos representa enquanto jornal e país, 
porque a lei diz muito de e sobre nós como quem 
narra a história de Moçambique. Somos autores e 
ficamos igualmente felizes por sermos parte dos 
contemplados pela lei!

Daqui para frente é só não perder o foco. O ca-
minho, sabemos, faz-se caminhando e precisa-
mos de ser criativos para tal. Aprendemos, ainda 
no ensino pré-primário e primário, a ciência dos 
números e o abecedário cantando. A valorizar os 
símbolos da pátria, por exemplo, entoando o Hino 
Nacional, até porque jurar amar a Bandeira é um 
dos actos mais poéticos que temos. A letra do Hino 
foi criada por músicos e escritores. 

Igualmente, é para toda a vida o estudo, que se 
faz lendo livros para conhecer o mundo, este palco 
que faz de todos integrantes duma peça de teatro 
na qual somos todos actores principais e secundá-
rios. 

Feliz Dia do Livro e dos Direitos do Autor! 

Vale a pena ter os 
autores por perto

A CHUVA, muitas vezes necessária quão importante, é um dos fenómenos 
mais temidos pelos moçambicanos. Sobretudo os que residem nos centros 
urbanos e na periferia que, ao contrário dos que vivem nas zonas rurais, de-
pendentes da agricultura, não imaginam a abundância que ela anuncia. É que 
basta um pingo para estas áreas habitacionais ficarem completamente alaga-
das e ameaçadas pelo “fantasma” das cheias, que ainda este ano causou terror 
na região centro do país. E não é para menos, pois ainda esta semana choveu 
na Zona Sul e em muitos bairros da província e cidade de Maputo, tendo se 
instalado um ambiente de caos. Quando a chuva começou a cair surpreendeu 
a todos. E foi só pisar na água, tentar esquivar, beber e respirar água, escutar 
o seu som algo aterrador e por onde passar dar de caras com ela sempre na sua 
irónica presença, afinal nem nas casas, invasiva que é, consegue levantar o
pano branco das tréguas. Bom foi o nosso colega Carlos Uqueio ter se ajeitado
para dar corpo aos cliques que eternizam esta rivalidade Homem-chuva.

Eterna rivalidade 
Homem-chuva
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

Se tiver COVID-19 sem sintomas, não 

precisa tomar medicamentos. Mas 

atenção, é importante ficar em isola-

mento domiciliar para cortar a cadeia de 

transmissão, porque mesmo sem sinto-

mas pode transmitir a doença a outras 

pessoas

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 22 de Abril de 2022 

Sexta-feira, dia 22/04/2022 
05:00 às 08:00 horas, devendo afectar os Bairros Intaka, 

Khongolote e Zona Verde. 

Sábado, dia 23/04/2022 

Cidade de Maputo 
Das 05:00 às 09:00 horas, devendo afectar uma parte dos 

bairros Central, Alto Mae, Mafalala, Malhangalene, Coop, 

Sommerchield, Maxaquene, FPLM, Chamanculo e 

Urbanização A.  

Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar uma Parte da Vila de 

Manhica, Localidades de Munguine e Macandzene, Posto 

Administrativo de Maluana e Parte do Posto Administrativo 3 

de Fevereiro. 

Domingo, dia 24/04/2022 

Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Costa do 

Sol, Triunfo, Sommerchield, Polana Caniço, Maxaquene, Coop, 

Malhangalene, Minguene e uma parte de Polana Caniço. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Parte dos 

Bairros Ferroviário e Polana Caniço B. 

Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Boquisso, 

Intaka 2, Mali, Mukatine, Ngolhoza, Mukapana, Parte dos 

Bairros Mwamatibjana, Matlhemele e Siduava. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Cidade da Matola. 

Província de Gaza 
Das 04:00 às 05:00 e das 11:00 às 12:00 horas, devendo afectar 

Cidade de Xai-xai, os distritos de Chibuto, Manjacaze e parte

do distrito de Limpopo. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Distritos de 

Mapai, Guija, Mabalane, os Bairros Chinunguine A, B, C e a 

Praia de Xai-Xai. 

Província de Inhambane 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito Mabote. 

Província de Sofala 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar parte dos Bairros 

Esturro e Munhava, os Bairros Muchatazina, Massamba, 

Matacuane, Pioneiros, Maquinino, Zona das Gasolineiras, e o 

Distrito de Maringué. 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Fábrica de Tijolos e 

a Quinta Zainib, os povoados de Nharongue, Manica e Nova 

Sofala. 

AVISO DE CORTE 
  

A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no 

âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no for-

necimento de energia eléctrica nos dias 22, 23 e 24 de Abril de 2022, nos seguintes locais e horários: 

Província de Manica 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Distrito de Macossa. 

 
Província de Tete 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Tete, os Dis-

tritos de Changara, Doa, Chiúta, Chifunde, Marávia, Macanga, 

Angónia e Tsangano. 

 
Província de Zambézia 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Localidade de Zalala, a 

Cidade de Quelimane, os Distritos de Inhassunge e Chinde.  

 

Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar a Vila de Milénio, os Dis-

tritos de Maganja da Costa, Mocubela, Pebane e o Posto Administra-

tivo de Majone. 

 

Província de Nampula 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Bairros Naherenque, 

Muzuane, Quissimajulo, Mocone, Mathapue, Triangulo, Nauaia, 

Mutauanha, Cimento, Poetas, Muhala, Belenenses, a TmCel, Hospi-

tal Central de Nampula, os Postos Administrativos de Namati e 

Namapa, a Fábrica de Cervejas de Moçambique (CDM), os Distritos 

de Murrupula e Erati. 

 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Distritos de Nacala 

Porto, Nacala-a-Velha, Memba e o Posto Administrativo de Matiba-

ne. 

 

Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Distrito de Mecanhelas e 

parte do Distrito de Cuamba.

 
Província de Cabo Delgado 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distritos de Monte-

puez, Balama, Namuno, Chiure, Nangade, Mueda, Mocimboa da 

Praia, Palma, Muidumbe, Meluco, Quissanga, Ilha do Ibo, Macomia 

e o Posto Administrativo de Chai. 

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Pemba, os 

Distritos de Metuge e Mecúfi. 

 
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser conside-

radas como estando permanentemente em tensão. 

 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores 

das zonas acima indicadas, assim como para o público em geral a 

EDM endereça sinceras desculpas. 

3571122

OS trabalhadores da empresa 
de segurança privada SSP, na 
cidade de Maputo, acusam o 
patronato de atraso salarial e 
demissões em massa sem as 
devidas indemnizações.

Os colaboradores, que fa-
laram ao “Notícias” na con-
dição de anonimato, disseram 
que se sentem injustiçados 
com a postura dos gestores da 
empresa.

Apontaram que estão há 
quatro meses sem salário.

“Estão a acontecer despe-
dimentos massivos na SSP, pe-
dimos socorro a quem de di-
reito. Há muitas perseguições 
aos trabalhadores sem justa 
causa”, disse um dos expulsos.

Entretanto, o adminis-
trador da empresa, Danilo 
Ussene, nega as acusações, 
apontando que as demissões 

resultam de processos disci-
plinares pelo cometimento de 
diversas infracções.

“Sendo verdade, o Mi-
nistério do Trabalho seria o 
primeiro a nos notificar”, co-
mentou.

Ussene reconhece o atra-
so salarial, mas garante que a 
empresa tudo tem feito para 
cumprir com o pagamentos 
dos ordenados.

O PRESIDENTE do Conselho Muni-
cipal da Cidade de Maputo, Eneas 
Comiche, felicita o jornal “Notícias” 
pela passagem dos 96 anos da sua 
existência, assinalados no passado 
dia 15 de Abril.

Congratula pela longevidade do 
jornal que sempre esteve na van-
guarda do mercado mediático mo-
çambicano. 

“O jornal Notícias é o mais pro-
curado pelas famílias, empresas, 
instituições públicas e organiza-
ções não-governamentais. Ao lado 
do jornal Notícias, os produtos me-
diáticos da Sociedade, “Desafio” 
e “Domingo”, alimentam a diver-
sidade dos meios de comunicação 
nacionais, contribuindo para que 

os moçambicanos, em geral, e os 
munícipes de Maputo, em particu-
lar, tenham contacto com a realida-
de e actualidade nacional e interna-
cional”, indica na nota enviada ao 
Conselho de Administração da So-
ciedade do Notícias (SN).

“Por ocasião deste aniversário, 
gostaríamos de sublinhar o papel 
que o ‘Notícias’ tem desempenha-
do na circulação de informação de 
interesse e de utilidade pública em 
prol do desenvolvimento do muni-
cípio de Maputo, contribuindo para 
a execução do Plano de Desenvolvi-
mento Municipal 2019-2023, con-
cebido para prover melhores servi-
ços urbanos a todos os habitantes da 
cidade das Acácias”, disse.O 

PAGAMENTO da 
taxa de lixo efectua-
do por munícipes 
mensalmente  é con-
siderado legítimo, 

mesmo que alguns não sejam 
beneficiados da recolha, na 
medida em que directa ou in-
directamente o Município faz 
a gestão dos resíduos. 

“Por que pagamos taxa 
de lixo se nem há recolha nos 
nossos bairros?” É a pergunta 
que alguns munícipes fazem 
diariamente, isso porque no 
acto da compra de energia 
é-lhes descontada uma taxa 
referente à recolha e trata-
mento dos resíduos sólidos 
por eles produzidos.

Florência Muianga, ve-
readora de Salubridade, 
Ambiente, Parques e Jardins 

Municipais na Matola, diz 
ser legítimo o pagamento, 
apesar de reconhecer que o 
Município não cobre todos os 
bairros com a recolha de lixo, 
até porque há certas ruas de 
difícil acesso para os meios 
usados.

Explicou ainda que em 
alguns bairros onde não há 
contentores de lixo a recolha 
tem sido porta-a-porta.

Entretanto, apesar dos 
esforços, muitos são os mo-
radores da autarquia que se 
queixam de estar a gerir os 
resíduos por eles produzidos 
sem a intervenção do Muni-
cípio. 

Alguns destes conside-
ram que fazem um duplo pa-
gamento para a remoção do 
lixo nas suas casas, na me-

dida em que, por um lado, 
é-lhes descontada mensal-
mente a taxa de lixo e, por 
outro, pagam às empresas 
privadas ou pessoas singu-
lares para a recolha da suji-
dade.

Para estes casos, Muianga 
explicou que há necessidade 
de se perceber o real signi-
ficado da taxa de lixo, uma 
vez que com ou sem recolha 
todos produzimos lixo e este 
precisa de ser gerido.

“Trata-se de uma taxa 
doméstica. Mesmo aquele 
que contrata empresas pri-
vadas e/ou pessoas singu-
lares essas figuras levam os 
resíduos para a lixeira e este 
lugar acarreta custos para a 
sua manutenção”, explicou.

Acrescentou que alguns 

provedores não levam os re-
síduos directamente à lixei-
ra, colocando-os em alguns 
pontos de concentração 
onde o Município faz a reco-
lha.

“A gestão destes resíduos 
na lixeira acarreta custos. 
Por exemplo, há necessidade 
de manutenção da bulldozer 
e outros materiais que usa-
mos, pelo que de uma ou de 
outra maneira o resíduo que 
não é retirado directamente 
do munícipe é sempre gerido 
pelo Município”, vincou.

Explicou também que 
nos três postos administra-
tivos que compõem a autar-
quia, havia muitos pontos 
de concentração de resíduos 
sólidos foram eliminados 
pela vereação.

SEGUNDO O MUNICÍPIO

Taxa de lixo é legítima 
mesmo sem recolha 
directa

Gestão do lixo é complexa e acarreta custos

Empresa de segurança
acusada de despedimentos
sem justa causa

96.º ANIVERSÁRIO

Comiche felicita
jornal “Notícias”

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  005/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 22 Abril
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA      MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,06 4,14 4,10
  Botswana Pula 5,31 5,41 5,36
  eSwatini Lilangueni       4,06 4,14 4,10
  Mauricias Rupia 1,48 1,51 1,49
  Zâmbia Kwacha 3,75 3,83 3,79

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 492,10 501,91      497,01
  Malawi Kwacha 78,13 79,69       78,91
  Tanzânia Shilling 27,28 27,82       27,55
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53      168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,47 13,74       13,61
  Canada Dolar 49,87 50,86       50,37
  China/Offshore       Renminbi 9,68 9,87 9,78
  China Renminbi 9,72 9,92 9,82
  Dinamarca Coroa 9,19 9,38 9,29
  Inglaterra Libra 81,40 83,02       82,21
  Noruega Coroa 7,11 7,26 7,19
  Suécia Coroa 6,67 6,80 6,74
  Suíça Franco 66,16 67,48       66,82
  União Europeia       Euro 68,38 69,75       69,07

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,7215700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.936,56000
Venda..............  1.937,33000

Maputo,  25.04.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

PUBLICIDADE

D
EPOIS de doze anos 
de implementação, o 
Programa de Promo-
ção de Mercados Ru-
rais (PROMER), com 

foco no agro-negócio, reforça 
as capacidades de comercian-
tes em quinze distritos das pro-
víncias do Niassa, Cabo Delga-
do, Nampula e Zambézia.

Estes comerciantes estão 
envolvidos na venda de insu-
mos e comercialização agríco-
la, tendo conseguido mais de 
dois mil contratos num volume 
de mais de 50 mil toneladas de 
produtos diversos.

Os dados foram apresenta-
dos recentemente em Maputo 
pelo vice-ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, 
Olegário dos Anjos Banze, na 

abertura do seminário nacio-
nal de fecho do PROMER, uma 
iniciativa do Governo, apoiada 
pelo FIDA e a União Europeia, 
orçada em cerca de 75 milhões 
de meticais.

O programa que iniciou 
as suas actividades em 2009, 
visava  melhorar a vida das fa-
mílias rurais através de apoio 
aos pequenos agricultores na 
comercialização de seus ex-
cedentes de forma mais lu-
crativa melhorando, deste 
modo, a sua renda e condi-
ções de vida.

Para a concretização desse 
objectivo, o PROMER interveio 
em acções de desenvolvimento 
de intermediários de mercado 
e de cadeias de valor orienta-
das para o empreendedorismo, 

promoção do género, educa-
ção funcional e nutricional, 
para além de apoio institucio-
nal a todos níveis.

Segundo Banze, a imple-
mentação do programa fez 
com que se alcançassem  resul-
tados positivos, com destaque 
para o acesso a serviços finan-
ceiros e acordos de parcerias 
com instituições financeiras, 
que facilitaram a realização 
de operações de crédito, en-
volvendo comerciantes rurais 
e produtores individuais em 
valores que rondam os 195 mi-
lhões de meticais.

De acordo com a fonte, a 
iniciativa permitiu o fortale-
cimento de capacidade de 500 
organizações de produtores, 
envolvendo cerca de 21.085 

membros, a atribuição de 
DUAT a 26.816 pequenos pro-
dutores, reabilitação de 730 
km de estradas ligando áreas 
de produção aos principais 
mercados, reabilitação de 11 
mercados e construção de 4 de 
raiz, totalizando 15 infra-es-
truturas de mercados, entre 
outros.

“Temos a consciência de 
que os desafios no acesso dos 
pequenos produtores aos mer-
cados agrícolas são ainda enor-
mes requerendo, por isso, um 
esforço do Governo na dinami-
zação dos mercados a favor dos 
agricultores rurais que repre-
sentam mais de 70% da força 
produtiva e têm na agricultura 
a sua principal fonte de renda e 
de subsistência”, disse.

A CONFEDERAÇÃO das As-
sociações Económicas de Mo-
çambique (CTA) considera que 
depois do fim das restrições 
socioeconómicas anunciadas 
na quarta-feira pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, es-
tão agora criadas as condições 
para a recuperação financeira 
de empresas.

“Agora é o momento de 
mudar de foco e olharmos para 
a recuperação da economia, 
tendo em conta os novos desa-
fios que surgem em termos de 
conflito e desastres naturais”, 
disse Eduardo Sengo, director 
executivo da CTA.

De acordo com a fonte, o 
anúncio feito pelo Chefe do 
Estado está alinhado com as 
discussões e consensos alcan-
çados com o Governo aquan-
do da realização da Conferên-
cia Anual do Sector Privado 
(CASP), onde o foco era a re-
cuperação empresarial, através 
de um plano de acção. 

“Se o foco for este, confor-
me o acordado com o Governo, 
é necessário a aprovação ur-
gente do plano de recuperação 

VINTE e uma fundadoras e gestoras de 
pequenas e médias empresas (PME) 
participam, virtualmente, desde quin-
ta-feira, do iCreate, uma iniciativa pro-
movida pelo Standard Bank, em parce-
ria com a Embaixada do Reino dos Países 
Baixos em Moçambique e a ideiaLab. 
O objectivo da iniciativa é fortalecer as 
PME já estabelecidas no mercado e com 
alto potencial para crescer, de modo a 
torná-las mais competitivas e sustentá-
veis a longo prazo, 

O iCreate surge através do Progra-
ma Empoderamento Económico para 
Mulheres FEEP (Female Economic Em-
powerment Program), desenvolvido 
pela Embaixada do Reino dos Países Bai-
xos, com o Standard Bank e a ideiaLab. 

Em comunicado de imprensa, o 
Standard Bank explica que o programa 
terá a duração de 12 semanas em que 
serão abordados temas orientados para 
a sustentabilidade e crescimento das 
PME, dos quais se destacam “Oportuni-
dades para PME”, “Gestão em Tempo de 
Crise”, “Marketing Digital”, “Negócios 
à Prova do Futuro”, entre outros.

Para além da capacitação, as parti-
cipantes vão beneficiar de mentoria e 
apoio em consultoria empresarial ajus-
tada às suas necessidades, exposição 
a oportunidades de mercado, acesso a 
variedades de serviços de suporte de 
negócios, assim como a conteúdos de 
parceiros e especialistas de diversos sec-
tores de actividade.

O comunicado cita o director da 
Banca de Negócios e Clientes Comerciais 
de Standard Bank, João Guirengane, a 
afirmar que, para o banco, o iCreate afi-
gura-se como uma plataforma de capa-
citação, incubação e exposição de PME 
moçambicanas, com vista à criação de 
bases para o seu crescimento de modo a 
que possam competir no mercado, que 
está cada vez mais renhido.

“Esperamos que a iniciativa resulte 
no fortalecimento das empresas parti-
cipantes, pois só assim é que poderão 
ombrear com as multinacionais em 
concursos para o fornecimento de pro-
dutos e prestação de serviços a grandes 
projectos que operam no País”, disse.

Para que tal se efective, acrescen-

tou, “é importante que assegurem 
que os produtos e serviços reúnam os 
padrões de qualidade exigidos pelo 
mercado. Mais do que isso, criem si-
nergias e promovam intercâmbios 
para fazerem crescer as vossas empre-
sas, pois isso vai resultar em grandes 
conquistas”.

Na ocasião, a oficial de programas 
de Governação, Género e Direitos Hu-
manos na Embaixada do Reino dos 
Países Baixos em Moçambique, Odília 
Marques, realçou a importância da ca-
pacitação, que, para si, “vai ajudar as 
participantes a enfrentar os desafios 
impostos pela dinâmica do mercado, 
assim como a capitalizar as oportunida-
des que o País oferece”.

CERCA de 24 milhões de dólares norte-
-americanos advindos da venda do ouro
da mineração artesanal e de pequena
escala no país são movimentados anual-
mente sem o controlo das autoridades
responsáveis pela tributação.

O dado foi revelado pelo inspector da 
Inspecção-Geral dos Recursos Minerais e 
Energia(IGREME), Obete Matine, na sua 
recente visita às minas de ouro situadas 
no posto administrativo de Moatize sede, 
na província de Tete.

Segundo o dirigente, perto de 40 por 
cento de cerca de uma tonelada de ouro 
produzido por ano na mineração artesa-

nal e de pequena escala no país é vendido 
a pessoas sem licença de comercializa-
ção, prejudicando a captação do produto 
para o circuito legal e consequente  paga-
mento de imposto.

“Se a pessoa que está a produzir nas 
minas vender a quem tem uma licença 
de comercialização, este acaba por pagar 
o imposto, pois introduz o ouro no cir-
cuito legal. No entanto, não é captado o
imposto daquele produto que é vendido
aos negociantes sem licença e que tiram
o ouro para fora do país ilegalmente”,
explicou.

Como forma de pôr fim a este cená-

rio, garantiu que a IGREME está a reali-
zar reuniões com a Autoridade Tributária 
(AT) para encontrar formas de cobrar im-
postos ao nível dos mineiros artesanais e 
de pequena escala no geral porque, se-
gundo Matine, mesmo em situação ilegal 
este grupo é obrigado a pagar imposto.

“No entanto, é necessário que os mi-
neiros artesanais certifiquem-se da iden-
tidade dos compradores do  seu produto, 
pois a venda do ouro para compradores 
ilegais pode contribuir para alimentação 
do contrabando e tráfico de produtos 
minerais,  para além de não contribuírem 
para o Estado”, disse.

PROMER reforça
capacidade
de comerciantes

SEGUNDO CTA

Fim do estado de calamidade 
pública abre  espaço para
recuperação da economia

como forma de acelerar este 
processo, tendo em conta as 
situações que as empresas vi-
veram num passado recente”, 
frisou. 

Explicou ainda que pre-
cisa-se de mais acções para 
apoiar aqueles sectores que  
sofreram, de tal forma que se 
pode aproveitar este período 

de abertura que o Governo 
anunciou para permitir que as 
unidades produtivas tenham 
uma capacidade de resiliên-
cia.

O fim das restrições vai 
também permitir que a cadeia 
de valor do turismo funcione 
na sua plenitude, bem como a 
industria criativa, onde os dois 

sectores são responsáveis por 
muitos postos de emprego.

Durante a pandemia de 
novo coronavirus mais de dois 
mil empresas suspenderam 
actividades, noventa mil pos-
tos de empregos perdidos, e 1.2 
mil milhões de dólares norte-
-americanos que representa-
ram perdas em receitas.

MINERAÇÃO DE OURO ARTESANAL

Fuga ao fisco lesa Estado
em 24 milhões de dólares

GERIDAS POR MULHERES

PME buscam competitividade
e sustentabilidade a longo prazo

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM 15 DISTRITOS DO CENTRO E NORTE

Eduardo Sengo, director executivo da CTA

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

SERVIÇO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

Repartição de Aquisições

O Serviço Nacional de Investigação Criminal do Niassa convida empresas nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnem 

os requisitos de elegibilidade apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de bens e serviços para os concursos 

discriminados na tabela abaixo:

N°/O
Modalidade de 

contratação
Objecto de 

Contratação

Data e hora de entrega de 
Documentos Qualificação e 

propostas

Data e hora de abertura 
de Documentos 
Qualificação e propostas

Validade  das 
propostas 

Garantia 
Provisória 

17B141641/
CL/1/2022

     Concurso
Limitado

Aquisição de Material 
para Manutenção e 
Reparação de Bens 
Móveis 

25/4/2022
9.45 horas

25/4/2022
10.00 horas

60 dias
N/E

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Serviço Nacional de Investigação Criminal, 
Sita na AV. Julius Nyerere Cidade de Lichinga, pela importância não reembolsável   1.000,00MT (mil meticias),no endereço acima, durante as horas normais de 
expediente.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertura será feita na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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.     

Lichinga, aos 13 de Abril de 2022

Autoridade Contratante

(Ilegível)
102

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

A REDE da Criança  repudia o caso de 
violação sexual de uma menor de 10 anos 
protagonizada pelo seu padrasto no Bairro 
da Manga, na cidade da Beira, em finais de 
Março.

Um comunicado da Rede enviado à 
nossa Redacção - Delegação da Beira, in-
dica que apesar de os exames médicos te-
rem confirmado o incidente e por denún-
cia da mãe da vítima e ter sido aberto um 

auto com o número 151/2022, o infractor 
foi misteriosamente posto em liberdade 
três dias após a sua detenção, sendo des-
conhecido até agora o seu paradeiro e as 
razões da sua soltura.

- “Esta atitude, para além de desen-
corajar a denúncia de casos de abuso se-
xual de crianças, coloca em risco a inte-
gridade física e moral da mãe e da vítima, 
representado uma flagrante violação da 

Convenção dos Direitos da Criança, da 
Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar 
da Criança, da Constituição da Repúbli-
ca de Moçambique e das diversas leis em 
vigor no ordenamento jurídico nacional 
que protegem este grupo vulnerável, 
arrastando consigo outras violações dos 
Direitos Humanos, como no caso ver-
tente a assistência psicossocial e jurí-
dica”, lê-se no comunicado da Rede da 

Criança.
O mesmo documento sublinha que a 

Rede da Criança vem a público manife-
star sentimento de repúdio ao crescen-
te número de casos de abuso sexual de 
menores na cidade da Beira e em partic-
ular a forma como este caso foi conduz-
ido pelas autoridades de Direito, num 
contexto em que Moçambique luta para 
livrar-se das altas taxas de uniões pre-

maturas e da violência contra crianças.
“Diante deste alarmante caso e con-

siderando a necessidade de se repor os 
Direitos da Criança, a Rede da Criança 
exige a responsabilização do infractor e 
apela às autoridades de Direito para as-
sumirem seu dever profissional, seguindo 
com responsabilidade e exemplo o auto 
151/2022. A Rede da Criança reafirma o 
seu compromisso de continuar a proteger 

os Direitos da Criança, monitorar o caso e 
advogar para que se faça justiça em favor 
de toda a criança, em particular as que se 
encontram em situação difícil”, conclui. 

De recordar que depois de violada em 
finais de Março a mãe da criança apenas 
apercebeu-se da ocorrência no dia 20 do 
mesmo mês, tendo o assunto sido torna-
do público em princípios de Abril corren-
te. 

Psiquiatria do HCB
apresenta novo visual

O 
EDIFÍCIO dos Ser-
viços de Psiquiatria 
e Saúde Mental do 
Hospital Central da 
Beira (HCB) apre-

senta um novo visual, o que 
contribui para a melhoria das 
condições de tratamento dos 
pacientes. 

Tal facto acontece depois 
de uma reabilitação e requa-
lificação a que a infra-estru-
tura foi submetida nos últi-
mos tempos.

A avaliação foi recente-
mente feita pela secretária de 

Estado na província de Sofala, 
Stella Zeca, durante uma visi-
ta de trabalho àquela unidade 
sanitária, considerada a maior 
da Zona Centro do país.

Na circunstância, a go-
vernante lembrou que, de 
facto, o bloco da Psiquiatria 
do HCB já precisava de uma 
intervenção profunda, muito 
antes da passagem do ciclo-
ne tropical Idai, em Março de 
2019.

Recordou ainda que a 
degradação daquele edifício 
chegava a criar algum des-

conforto aos profissionais 
afectos ao sector e aos pró-
prios doentes em tratamen-
to.  

Depois do ciclone tropi-
cal Idai a organização Plan 
Japan investiu um total de 
11.249.200,46 meticais para 
as obras de reabilitação, re-
qualificação e apetrecha-
mento dos Serviços de Psi-
quiatria e Saúde Mental no 
Hospital Central da Beira.

O projecto em alusão foi 
implementado através da 
Associação Juvenil de Pre-

venção e Controle às Epide-
mias (AJUDE), juntamente 
com a Peace Wind.

O edifício apresenta-se 
completamente mobilado e 
com equipamento de ponta, 
conforme avaliação do direc-
tor-geral do Hospital Central 
da Beira, Nelson Mucopo.

Consequentemente, Mu-
copo enfatizou que melho-
raram as condições de aten-
dimento aos doentes naquele 
sector e, de uma maneira ge-
ral, na maior unidade sanitá-
ria da Zona Centro do país.

DA 1ª À 7ª CLASSE

Disponíveis mais 
de seis mil livros
SEIS mil e quinhentos livros de 
distribuição gratuita da 1ª à 7ª 
classe já estão disponíveis na 
cidade da Beira para o presente 
ano lectivo.

De acordo com a directora 
provincial substituta da Edu-
cação, Rotafina Wilson, o nú-
mero representa apenas uma 
parte dos 321  mil esperados 
para esta região do país.

Segundo Rotafina Wilson, 
neste primeiro lote já dis-
ponível nas escolas o sector 
recebeu da 1ª classe apenas 
livros da Língua Portuguesa, 
estando ainda por chegar, nos 
próximos dias, os de Mate-
mática.

Para a 7ª classe chegaram 
os meios didácticos de Ciências 
Naturais, aguardando-se ainda 
as unidades de outras discipli-
nas.

A directora provincial 
substituta da Educação em So-
fala explicou que enquanto não 
chegam outros livros os alunos 
estão a usar meios alternativos, 
como cópias e livros remanes-
centes dos anos anteriores.

Recordou que os livros 
deviam chegar a esta parte do 
país no final do mês de Feve-
reiro e justificou o atraso com 
a problemática que houve na 
impressão dos manuais bem 
como com o seu transporte.

Segundo a dirigente, a pre-
visão é de que até finais do mês 
de Maio a outra parte destes 
manuais de ensino esteja dis-
ponível na cidade da Beira de 
forma que todos os alunos pos-
sam beneficiar deste material 

Escolas à espera de mais livros para o ensino e aprendizagem
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BAIRRO DA MANGA

Rede da Criança repudia violação de uma menor

de auxílio no processo de ensi-
no-aprendizagem.  

Wilson fez saber ainda que 
o sector, em coordenação com
as escolas, faz a entrega ime-
diata dos livros aos alunos logo 
que sejam disponibilizados, 
enquanto se aguarda pela ou-
tra parte, tendo em conta que 
desde o início do ano lectivo 
escolar 2022 os alunos usavam 
meios alternativos.

A dirigente lembrou que os 

manuais da 1ª e 2ª classes não 
são devolvíveis, diferentemen-
te dos da 3ª e 7ª classes, que ne-
cessitam, assim, de uma maior 
conservação de modo que pos-
sam servir para outros alunos 
no ano seguinte.

Entretanto, a nossa fonte 
espera que o processo de dis-
tribuição decorra sem sobres-
saltos e que os encarregados de 
educação ajudem os seus filhos 
a cuidarem melhor dos livros, 

encapando-os ou colocando-
-os em pastas plásticas, para
protegê-lo da chuva. 

Rotafina Wilson alertou 
que os livros a serem entregues 
nas escolas são de distribuição 
gratuita, pelo que exortou aos 
pais e encarregados de educa-
ção a denunciarem eventuais 
casos de venda daquele ma-
terial, seja na escola, no mer-
cado paralelo ou em qualquer 
outro local.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

Nº/O NOME DO CONCORRENTE OBJECTO DE CONCURSO VALOR DA ADJUDICAÇÃO 
INCLUINDO IVA

01 Expresso Combustíveis Aquisição e Fornecimento de combustíveis e Lubrificantes 135.021,48MT

02 Ny Imports Lda Aquisição e Fornecimento de material de escritório e cama 100.600,00MT

03 Ac Smart Services Aquisição e Fornecimento de material de escritório e cama 106.600,00MT

04 Maf Grupo Lda Aquisição e Fornecimento de Géneros Alimentícios 49.390,00MT

Pemba, aos 28 de Fevereiro de 2022
O Comandante Provincial

Santos Salimo
/Tec. Sup. Em Administração Pública N1/

128

As autoridades da Saúde 
anunciaram, ontem, o re-
gisto de um caso positivo de 
Sars-CoV-2 e 16 recupera-
dos desta infecção, num dia 
em que o país não notificou 
nenhum óbito e interna-
mento por Covid-19.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde (MISAU), na 
sua actualização diária so-
bre a situação da Covid-19, 
o contaminado foi identifi-
cado na província de Gaza,
de um total de 611 amostras
testadas a nível nacional,
o que corresponde a uma
taxa de positividade diária

de 0,16 por cento.  
As estatísticas do MISAU 

indicam para a recuperação 
de 11 pacientes na província 
de Nampula e cinco na ci-
dade de Maputo, o que ele-
va para 223.104 o número 
de curados, de um cumula-
tivo de 225.352 casos notifi-
cados desde a confirmação, 
no país, do primeiro episó-
dio de Covid-19, em Março 
de 2020. 

Não tendo registado 
novos internamentos, alta 
hospitalar, nem morte por 
Covid-19, o país continua 
com três pacientes a rece-

ber cuidados médicos nos 
centros de tratamento des-
ta doença e um cumulativo 
de 2201 óbitos. Contudo, 
o número de casos activos
baixou de 58 na quinta-fei-
ra para 43, ontem.

Os dados da Saúde mos-
tram ainda que o número 
de pessoas que completa-
ram a vacinação contra a 
Covid-19 incrementou para 
13.755.476, com a imuni-
zação, entre quinta-feira e 
ontem, de mais 25.590 in-
divíduos. Assim, a taxa na-
cional de vacinação subiu 
para 90,4 por cento.

DEZASSEIS pessoas perde-
ram a vida e vinte quatro 
ficaram feridas, quinze das 
quais com gravidade, em 
consequência de acidentes 
de viação ocorridos na sema-
na passada em todo o país.

Segundo o porta-voz do 
Comando-Geral da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), Orlando Mudumane, 
as mortes e ferimentos re-
sultaram de 15 acidentes, dos 
quais sete atropelamentos e 
oito despistes e capotamento.

Este número representa 
uma subida relativamente a 
igual período do ano passa-
do, em que foram registados 
13 acidentes.

“O excesso de velocidade 
e má travessia do peão con-
tinuam a ser as principais 
causas dos acidentes ao nível 
nacional», frisou. 

Ainda no quadro do ba-
lanço do trabalho da PRM, 

Mudumane anunciou a de-
tenção, na semana passa-
da, de 94 indivíduos, 36 dos 
quais por prática de crimes 
contra pessoas e património 
e 58 por diversas infracções. 

No âmbito da fiscalização 
rodoviária, foram detidos 26 
indivíduos por condução ile-
gal e 67 por corrupção activa. 
Ainda nesta área, foram au-
tuados 64.998 automobilistas, 
apreendidas 44 viaturas, 45 
livretes, 203 cartas de condu-
ção e aplicadas 3697 multas.

Também houve deten-
ção de 1206 pessoas, 594 das 
quais por violação de fron-
teira, 303 por imigração ile-
gal e 309 por prática de deli-
tos comuns.

A PRM também deu con-
ta da apreensão de 1kg de 
haxixe, 749g de heroína e 
9kg de cannabis sativa (so-
ruma) no Aeroporto Inter-
nacional de Maputo.

O INSTITUTO de Comunicação So-
cial (ICS) pretende harmonizar a sua 
grelha de programas, após a congre-
gação de novas rádios comunitárias 
antes geridas por diferentes associa-
ções comunitárias.

Reunida no distrito do Dondo, 
em Sofala, de terça a quinta-feira, a 
IV encontro nacional dos coordena-
dores das rádios e televisões comu-
nitárias do ICS decidiu avançar no 
alinhamento das metodologias de 
trabalho que se espelhem na política 
editorial da instituição.

A sessão inaugural do evento, 
que decorre sob o lema “Comuni-
cando para o Desenvolvimento”, 
foi testemunhada pela secretária de 
Estado na província de Sofala, Ste-

lla Zeca, que considerou o encontro 
como determinante por ser de uma 
instituição que, disse, contribui po-
sitivamente na informação e forma-
ção comunitária.

Exemplificou o facto com a dis-
seminação de mensagens sobre a 
mitigação dos impactos nefastos das 
mudanças climáticas e da Covid-19 
e outras acções de desenvolvimento 
das comunidades.

Por isso, defendeu a necessidade 
de prestação de serviços de comuni-
cação social de qualidade e com res-
ponsabilidade, sempre guiando-se 
pela verdade.

Recordou que o direito à infor-
mação está plasmado na Constitui-
ção da República de Moçambique. 

Assim, encorajou os fazedores das 
rádios e televisões comunitárias a 
informarem com imparcialidade e 
competência.

A porta-voz do encontro, Aissa 
David, explicou que, essencialmen-
te, o evento de três dias reflectiu so-
bre vários assuntos, com destaque 
para a comunicação para o desen-
volvimento no contexto moçambi-
cano.

A modernização dos equipa-
mentos na base da digitalização, a 
expansão das rádios comunitárias 
e o reforço dos recursos humanos 
constituem as principais metas da 
instituição.

Fez questão de recordar que nos 
154 distritos do país já estão implan-

tadas 80 rádios e uma televisão, em 
Chimoio, pertencentes ao ICS, es-
tando em curso esforços de mobili-
zação de fundos, junto dos parceiros, 
para cobrir os restantes 74 distritos.  

A montagem de cada rádio co-
munitária está orçada em cinco mi-
lhões de meticais.

A província da Zambézia conta 
com mais rádios comunitárias (15), 
enquanto Maputo classifica-se em 
último lugar, com apenas três.

A IV reunião nacional dos coor-
denadores das rádios e televisões 
comunitárias do ICS acontece 
numa altura em que a instituição 
se prepara para assinalar 45 anos 
de existência no dia 25 de Setem-
bro próximo. 

Surto de cólera em 
Mopeia e Morrumbala

U
M surto de cólera está 
a assolar, desde o 
início desta semana, 
os distritos de Mo-
peia e Morrumbala, 

na Zambézia, tendo sido já 
confirmados catorze casos da 
doença, de um total de vinte 
pessoas padecendo de diar-
reias agudas. 

O director dos Serviços 

Provinciais da Saúde na Zam-
bézia, Óscar Hawad, confir-
mou quinta-feira a informa-
ção na VII Sessão Ordinária do 
Conselho de Representação do 
Estado, tendo apontado que 
treze casos foram confirmados 
em Mopeia e um em Morrum-
bala, dois distritos vizinhos 
localizados no vale do Zam-
beze. 

Óscar Hawad disse que as 
análises foram suscitadas pela 
sintomatologia dos doentes com 
diarreias, acompanhadas de vó-
mitos, confirmando-se o pior.

Acrescentou que foram 
reforçadas as medidas de vigi-
lância, através da sensibiliza-
ção das comunidades, distri-
buição do purificador Certeza 
para o tratamento da água e 

desinfecção das mãos e os pés 
nos principais pontos de en-
trada e saída da província da 
Zambézia.

A secretária de Estado na 
Zambézia, Judith Mussácula, 
disse ser urgente o mapea-
mento das regiões afectadas e 
o desenvolvimento de acções
visando cortar a cadeia de
transmissão.

Em marcha medidas para prevenir o alastramento da cólera

Recomendou o sector da 
Saúde para a necessidade de 
trabalhar com as comunidades 
e parceiros no fortalecimento 
das medidas de prevenção e 
distribuição de químicos para 
o tratamento da água. 

Entretanto, o médico-
-chefe provincial da Zambé-
zia, Isaías Marcos, disse que a
província tem capacidade ins-
talada de mais de vinte camas
para o internamento de doen-
tes em caso de necessidade.

Isaías Marcos esteve re-
centemente nos distritos de 
Mopeia e Morrumbala com 
médicos da Organização 
Mundial da Saúde a monitorar 
a situação no terreno. 

Os casos de diarreias agu-
das nos distritos de Mopeia e 
Morrumbala vêm sendo re-
portados desde o início deste 
ano. Informações indicam que 
até ao mês de Março último 
tinham sido notificados mais 
de três mil casos de diarreias, 
acompanhadas de vómitos. 

Os dois distritos fazem li-
mite e fronteira com o distri-
to de Caia, província de Sofa-
la, e a província de Nsaje, no 
Malawi, onde em finais de Ja-
neiro último foram reporta-
dos casos de cólera. Para cor-
tar a cadeia de transmissão, 
a Cruz Vermelha de Moçam-
bique na Zambézia treinou, 
em finais de Março último, 
mais de sessenta activistas 
em educação sanitária para 
os distritos de Mopeia, Mor-
rumbala e Caia.

O GABINETE da Presidência da República acaba 
de disponibilizar dois mil e quinhentos sacos de 
cimento de construção para apoiar a reconstru-
ção de infra-estruturas destruídas pelas acções 
dos terroristas na província de Cabo Delgado.

O apoio foi ontem entregue, em Maputo, 
pelo Ministro da Casa Civil na Presidência da 
República, Constantino Bacela, à presidente do 
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD), Luísa Meque.

Constantino Bacela explicou que o país tem 
testemunhado a ocorrência de eventos extre-
mos e nem sempre há capacidade interna para 
fazer face às suas consequências.

“Hoje vimos dar mais uma contribuição, 
uma vez que o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, tem estado a receber vários apoios e de-
cidiu que este material podia ser encaminhado 

para a província de Cabo Delgado”, disse.
Apontou que o material vai apoiar nos esfor-

ços de reconstrução, uma vez estar claro que as 
Forças Armadas, com apoio dos parceiros, con-
seguiram controlar o extremismo violento.

A presidente do INGD, Luísa Meque, agra-
deceu o gesto da Presidência da República e ga-
rantiu que irá fazer chegar o material aos desti-
natários, que tanto precisam.

“Acreditamos que este apoio vai fazer a di-
ferença na vida dos afectados. Esta quantidade 
de cimento irá, claramente, apoiar e ajudar as 
famílias necessitadas em Cabo Delgado”, ga-
rantiu. 

Luísa Meque explicou ainda que, neste mo-
mento, cerca de 950 mil pessoas se encontram 
na situação de vulnerabilidade em Cabo Delga-
do, devido aos ataques dos terroristas.

Presidência
apoia reconstrução
em Cabo Delgado

Constantino Bacela, ao lado de Luísa Meque, depois da entrega de um dos camiões de cimento

Acidentes
continuam
a matar

País regista um positivo
e 16 recuperados da Covid-19

ICS harmoniza grelha de programas
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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

Sábado, 23 de Abril de 2022

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

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

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

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

Modalidade de Contratação
Objecto de 

contratação

Data e hora- 
limite de 

entrega das 
propostas

Data-limite 
de abertura 

das 
propostas

Garantia 
Provisória

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

Fornecimento 
de equipamento 
informático

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.30horas

104.500,00MT

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

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

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

Matola, Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

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

CONSELHO MUNICIPAL REAGE

ASTRA não tem competência
para aumentar tarifa de “chapa”

A 
ASSOCIAÇÃO 
dos Transpor-
tadores Ro-
doviários de 
Nampula (AS-

TRA) não tem competência 
para deliberar sobre o agra-
vamento do preço do trans-
porte semicolectivo de pas-
sageiros, vulgo “chapa”.

Este esclarecimento foi 
feito ontem pelo Conse-
lho Municipal de Nampula, 
em reacção ao anúncio fei-
to esta semana por aquela 
agremiação dos “chapei-
ros”, na qual indicava que a 
partir de segunda-feira iria 
vigorar uma nova tabela de 
preço deste tipo de trans-
porte por eles determinada.

Falando à imprensa, 
Ossufo Ulani, chefe do Ga-
binete do Presidente do 
Conselho Municipal de 
Nampula, peremptório, 
afirmou que a Associação 
dos Transportadores Ro-
doviários de Nampula não 
pode e nem deve pensar 
em mexer na tabela do pre-
ço ora em vigor, tendo em 
conta que, segundo ele, 

esta é matéria longe da sua 
esfera de competência.

Em jeito de reparo, Os-
sufo Ulani anotou que os 
gestores da associação dos 
operadores de transpor-
te sabem que o Conselho 
Municipal de Nampula tra-
balha e orienta todas a sua 
actuação baseado em pres-
supostos jurídico-legais, 
daí que, explicou, não pode 
ser a própria autarquia a ser 
pioneira no cometimen-
to de infracções e nem vai 
permitir que tal aconteça.

Questionado sobre a que 
aspectos em concreto se re-
feria, o dirigente explicou 
que o facto de a ASTRA, so-
zinha, entender que deve 
alterar o preço do “chapa” 
é uma grave violação das 
normas municipais. 

Disse ainda que esta me-
dida não só é ilegal como 
também fere com todos os 
princípios que regem o fun-
cionamento da autarquia, o 
que é mais grave porque tal 
vai em prejuízo do muníci-
pe. 

“Não devemos permi-

tir que haja prática de ac-
tos ilegais aqui, sobretudo 
porque isso prejudica, em 
grande medida, o cidadão. 
Não vamos aceitar”, disse, 
categórico, Ossufo Ulani.

O Executivo de Pau-
lo Vahanle vai mais longe 
ainda, afirmando que, nas 
suas intenções de agravar o 
preço do “chapa”, a Asso-
ciação dos Transportadores 
Rodoviários de Nampula 
nem se lembrou de tramitar 
a documentação necessária 
ao Conselho Municipal ma-
nifestando interesse para 
esse fim.

A fonte revelou ainda 
que a edilidade vai arrancar 
com um conjunto de acções 
de sensibilização viradas 
para motoristas e cobrado-
res dos “chapas” para que 
não entrem na onda de agi-
tação do aumento da tarifa. 

Igualmente trabalhará 
com os proprietários dos 
“semicolectivos” para que 
entendam a pertinência 
de não agir na ilegalidade, 
mantendo os actuais pre-
ços.

Operadores mantêm posição e munícipes contestam

MUNÍCIPES ouvidos pela 
nossa Reportagem con-
testam a tarifa anuncia-
da pela Associação dos 
Transportadores Rodoviá-
rios de Nampula. Justifi-
cam tal contestação com o 
custo de vida que, segun-
do eles, está cada vez mais 
a subir.

Por isso os nossos en-
trevistados propõem a 
manutenção da actual ta-
rifa e encorajam a conti-
nuação das negociações 
entre o Governo, o Conse-
lho Municipal e os trans-
portadores.

Afirmaram também 
que qualquer decisão a 
ser tomada nesta questão 
deve ter em conta, pri-

meiro, a actual situação 
vivida pelos munícipes, 
que é o do “aperto do cin-
to”.

Entretanto, o presi-
dente da Associação dos 
Transportadores Rodo-
viários de Nampula, Luís 
Vasconcelos, disse que os 
membros da sua agremia-
ção e demais transpor-
tadores vão “fincar-pé” 
na decisão que tomaram 
de aumentar o preço do 
“chapa”.

Disse que os transpor-
tadores não estão a en-
contrar solução para os 
problemas que levaram os 
membros da sua agremia-
ção a paralisar as suas via-
turas. E, mais do que me-

ros actos administrativos, 
pretendem soluções.

O presidente da AS-
TRA lembrou ainda que 
no encontro dirigido pelo 
secretário de Estado, Mety 
Gondola, o Conselho Mu-
nicipal de Nampula garan-
tiu que encontraria uma 
solução para as inquieta-
ções que foram apresenta-
das por aquela associação. 

E para que não avan-
çassem para a paralisação
haveria de ser criado um 
grupo de trabalho envol-
vendo todos os interve-
nientes no processo, in-
cluindo uma auscultação 
pública e remessa do do-
cumento final à Assem-
bleia Municipal de Nam-

pula.
“Este pedido foi cum-

prido pelos transportado-
res e criou-se a comissão. 
Depois do período marca-
do para a remessa do do-
cumento de auscultação 
à Assembleia Municipal, 
nada aconteceu”, disse.

Avançou que a ASTRA 
não foi comunicada sobre 
as razões que ditaram a não 
remessa do documento. 

“No encontro havido 
nos Serviços Provinciais 
de Infra-Estruturas a AS-
TRA tomou conhecimento 
que num outro encontro 
o Conselho Municipal de
Nampula esclareceu ao se-
cretário de Estado que não
foi remetido o documento
à Assembleia Municipal
pelo facto que até então a
ASTRA não ter feito chegar
nenhuma proposta”, co-
mentou.

“Portanto, tudo isso 
são interpretações dos ac-
tos legais, mas não há uma 
resposta concreta à in-
quietação dos transporta-
dores. Assim, contra estes 
factos, mantemos a nossa 
posição de praticar a tarifa 
de 15,00 meticais”, con-
cluiu.

De salientar que, de 
forma unilateral, a ASTRA 
decidiu aumentar o preço 
do “chapa” de 10,00 para 
15 meticais, com efeitos a 
partir da segunda-feira, 
dia 25 de Abril.

Entretanto, na sua pro-
posta, a ASTRA diz que a nova 
tarifa a ser aplicada exclui 
pontos intermédios e tem a 
particularidade de oferecer 
desconto aos estudantes que 
apresentarem o respectivo 
cartão, bem como a menores 
de idade e pessoas com mais 
de 60 anos.

Esta associação argu-
menta ainda ter submetido, 
por duas vezes, propostas 
ao Conselho Municipal para 
o reajuste da tarifa, mas ne-

... mas “chapeiros” dizem que vão avançar

Edilidade diz que ASTRA não pode e nem deve aumentar o preço do “chapa”...

nhuma foi apreciada positi-
vamente. A primeira foi em 
Novembro de 2021 e a segun-
da em princípios deste ano.

Luís Vasconcelos diz ain-
da que foram criadas comis-
sões de negociações envol-
vendo o pessoal da edilidade 

e dos transportadores, mas 
até agora ainda não se 
chegou a nenhuma deci-
são.

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DE NAMPULA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

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

CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

CERTIDÃO- - - Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta e um  de  Março  de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sessenta e três  a sessenta três verso do livro de notas para escrituras diversas número um A, barra de dois mil e vinte e dois, deste Cartório Notarial, foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial por óbito de  Que, no  dia treze  de Junho de dois mil  e dezasseis , no Domícilio, no Bairro de Chuiba, Cidade  de  Pemba,  na localidade de Pemba, distrito de Pemba, Província de Cabo Delgado, faleceu vítima de  doença prolongada ,RACE  
AFATE, de então  oitenta e nove   anos de idade, casado com  Mariamo Abudo, de nacionalidade  moçambicana, natural de Murrebue, distrito de Mecúfi, Província de Cabo Delgado, com  sua última  residência  na localidade de Pemba, Bairro de Chuiba, distrito de Pemba, Província de Cabo Delgado, filho  de  Afate e de Omala.-- - - 

- - - - - - - - - - - Que deixou como herdeiro o seu irmão: 
Abacar Afade, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Pemba, distrito de Pemba  e residente em Pemba, no Bairro de Chuiba.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com ele possam concorrer à sucessão - - - - -- - Que não existem herdeiros sujeitos a inventário obrigatório e que deixou bens e não deixou testamento.-- 
- - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - ESTÁ 
CONFORME -- - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois.-- - - 
-- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - 
-- - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

O NOTÁRIO

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA

PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

=ANÚNCIO=
O SENHOR DOUTOR JÓ DIRCEU 

ZUARICA, Juíz de Direito desta Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Sofala.---------------------------Faz saber que neste Tribunal e Cartório  da Secção Comercial correm seus termos uns AUTOS DE ACÇÃO 

ESPECIAL (INSOLVÊNCIA) registados sob o número treze barra Secção Comercial, barra dois mil e dezanove, em que é Autora FÁBEROL-FÁBRICA 

DE ÓLEOS DA BEIRA. -------Nos quais por este meio são CITADOS 

OS CREDORES DESCONHECIDOS e 

demais entidades indicadas no artigo 

864° do CPC, para, no prazo de 20 

dias, deduzirem reclamações dos seus créditos.Para constar se passou o presente anúncio e mais dois de igual teor, que serão publicados em duas edições seguidas no jornal com maior circulação no país.------Beira, aos vinte dias do mês de Abril do ano  dois mil e vinte e dois.
O Juíz de Direito

 DR. JO DIRCEU ZUARICAA Escrivã De Direito
 Rira Da Conceição Guerra Jasse
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COMBATE AO TERRORISMO

UE reforça apoio
às Forças Armadas

O 
CONSELHO de Se-
gurança da União Eu-
ropeia (UE) decidiu 
esta semana reforçar 
a assistência às Forças 

Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM), no âmbito do 
Mecanismo Europeu de Apoio à 
Paz, visando torná-las mais ope-
racionais e auto-suficientes.

“O Conselho adoptou na úl-
tima quinta-feira uma decisão 
que altera a medida de assistên-
cia para apoio às Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique ao 
abrigo do Mecanismo Europeu 
de Apoio à Paz, adoptado em No-
vembro de 2021, acrescentando 
um montante adicional de 45 
milhões de euros”, anunciou em 
comunicado a estrutura que jun-
ta os Estados-membros da UE.

Com este aval, o apoio co-
munitário a Moçambique ascen-

de agora a 89 milhões de euros, 
segundo avança o Conselho da 
UE.

“A medida de assistência visa 
reforçar o apoio da UE ao desen-
volvimento de capacidades e ao 
destacamento das unidades das 
forças armadas formadas pela 
Missão de Formação Militar da 
UE [EUTM] em Moçambique”, 
explica a estrutura.

Em concreto, “o objecti-
vo é assegurar que a formação 
seja tão eficiente e eficaz quanto 
possível, permitindo que as tro-
pas treinadas pela EUTM sejam 
plenamente operacionais e au-
to-suficientes no momento do 
destacamento”, adianta.

O Conselho da UE aprovou, 
em Outubro do ano passado, o 
lançamento da EUTM, visando 
assegurar resposta mais eficien-
te e eficaz das forças armadas à 

crise na província de Cabo Del-
gado, proporcionando-lhes for-
mação e reforço de capacidades.

Já em Novembro, o Conselho 
adoptou uma medida de assis-
tência de cerca de 44 milhões de 
euros a Moçambique, de apoio às 
unidades militares moçambica-
nas formadas pela Missão de For-
mação da UE em Moçambique.

O Mecanismo Europeu de 
Apoio à Paz foi criado em Março 
de 2021 para financiar todas as 
acções da Política Externa e de 
Segurança Comum em áreas mi-
litares e de defesa, com o objecti-
vo de prevenir conflitos, preser-
var a paz e reforçar a segurança e 
estabilidade internacionais.

A primeira missão militar da 
UE em Moçambique dedicada 
a treinar tropas para enfrentar 
a insurgência armada em Cabo 
Delgado arrancou em 3 de No-

vembro com uma cerimónia ofi-
cial na Companhia de Fuzileiros 
Independente da KaTembe, na 
cidade de Maputo.

A missão de dois anos e que 
deverá contar com 140 militares 
formadores responde ao pedido 
de ajuda do Governo para prepa-
ração das suas tropas.

A província de Cabo Delgado 
tem sido alvo de ataques arma-
dos, que levaram à suspensão 
de projectos de gás fulcrais para 
o país.

O efectivo da missão não se
envolverá em operações mili-
tares, contará com cerca de 140 
militares divididos entre dois 
centros de treino, um para co-
mandos no Campo Militar do 
Dondo e outro para fuzileiros na 
KaTembe, do lado oposto à capi-
tal, na baía de Maputo. - (Lusa)

O apoio da UE visa tornar as FADM mais operacionais e auto-suficientes 
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CERCA de mil militares, en-
tre oficiais superiores e su-
balternos, passaram ontem 
à reserva, enquanto outros 
eram patenteados, em actos 
separados orientados pelo 
Chefe do Estado-Maior Ge-
neral das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 
(FADM), Almirante Joaquim 
Mangrasse.

Justificando a passagem 
à reserva dos oficiais, Man-
grasse apoiou-se no estatu-
to do militar, que estabelece 
o limite máximo de idade,
por escalões, em que cada
membro das FADM pode
permanecer activo nas suas
funções.

“Os oficiais aqui pre-
sentes provaram pela acção 
nas mais diversas situações, 
como comandantes, como 
oficiais do Estado-Maior das 
unidades em acção de guerra 
e paz, como técnicos de alta 
qualificação em unidades, 
departamentos ou em gabi-
netes, como conselheiros, 
como cidadãos de corpo in-
teiro”, disse.

Explicou que a passagem 
à reserva é de lei, não se tra-
tando, por isso, de nenhuma 
surpresa. Acrescentou que, 
ao passar à reserva, os mi-
litares estarão a usufruir do 
direito e da oportunidade de 
contribuir noutras frentes 
fora da carreira militar acti-
va.

Joaquim Mangrasse vin-
cou que não se trata do fim 
da vida destes, mas sim de 
mudança do seu estilo de 
vida.

“Saem das Forças Arma-
das, entretanto continuarão 
cidadãos úteis nas vossas fa-

Cerca de mil militares
passam à reserva

COMUNICADO

Comunica-se que no dia 24 de Abril de 2022, a Rua José Craveirinha, 

no Bairro da Sommerschield, será interdita à circulação de viaturas 

no sentido Praça do Destacamento Feminino-Hotel Radisson, das 
7.00 às 20.00 horas, para realização de trabalhos.

3860

mílias e na sociedade, onde a 
vossa marcha deverá conti-
nuar com a mesma cadência, 
embora com outro tipo de 
voz de comando”, referiu.

O Almirante reconheceu 
publicamente a coragem 
e determinação demons-
tradas pelos reservistas ao 
longo do tempo em que es-
tiveram ao serviço das For-
ças Armadas. Reconheceu 
ainda a competência pro-
fissional de cada um, o es-
pírito de dedicação e o alto 
sentido de cidadania evi-
denciados no cumprimento 
das diversas missões e dos 
distintos desafios que lhes 
foram confiados.

“Aliás, as missões que 
cumpriram e as responsa-
bilidades que assumiram 
comprovam a vossa vo-
cação para o exercício de 
funções de comando, lide-

rança e chefia, bem como 
foram determinantes para 
a construção de uma car-
reira de que cada um de vós 
se deve orgulhar”, salien-
tou Joaquim Mangrasse, 
enaltecendo que, mercê 
do empenho e comprome-
timento com os mais altos 
desígnios da nação em to-
das as frentes em que estes 
estiveram envolvidos, dei-
xaram registada uma mar-
ca que jamais se apagará 
e servirá de inspiração na 
continuidade.

Joaquim Magrasse apro-
veitou o momento para ape-
lar aos reservistas para que 
saibam aproveitar da melhor 
forma o tempo que tiverem 
disponível, dedicando-se 
a actividades que os digni-
fiquem como oficiais e que 
contribuam para a sua saúde 
e harmonia social nas suas 

famílias.
Dirigindo-se aos paten-

teados, o Almirante explicou 
que a coincidência dos actos 
constitui a demonstração di-
recta da passagem de teste-
munho entre os que passam 
à reserva e os que vão dar 
continuidade da missão.

“O vosso patenteamen-
to simboliza a assinatura do 
compromisso de bem servir. 
Os resultados do exercício 
das vossas funções serão de-
terminantes para o vosso fu-
turo profissional”, afirmou.

Na sua mensagem, os re-
servistas mostraram-se fe-
lizes por terem chegado ao 
fim da carreira com sucesso, 
obedecendo e cumprindo 
para o desenvolvimento das 
FADM.

“Por isso, saímos com o 
sentimento de missão cum-
prida”, disseram.

Almirante Joaquim Mangrasse numa cavaqueira com os reservistas

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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No âmbito da implementação do programa de expansão da disponibilização de Auto-Teste de HIV (ATHIV) financiado 
pelo Fundo Global de Combate ao HIV e SIDA, Tuberculose e Malária, através da FDC pelo  Projecto Viva +, o Consórcio 
Kenguelekeze-ECoSIDA (CKE) pretende recrutar 68 pessoas, entre as quais 31 Conselheiros leigos e 37 Activistas, para 
integrar no Programa de distribuição e gestão de kits de Auto-Teste de HIV (ATHIV), em 31 distritos do país.
Assim, comunica-se a todos interessados, que estão abertas vagas para Activistas distribuidores e Conselheiros Leigos de 
ATHIV, nos distritos conforme ilustram as tabelas abaixo:

NB: Nos distritos em que existe somente uma vaga, esta é de Conselheira(o).
Todos interessados poderão solicitar os Termos de Referência das vagas, através dos seguintes emails: smachaieie@
yahoo.com.br;  dionisio.fumo@ecosida.org.mz ; zchissequere@gmail.com:  claudiorufino@gmail.com; 
filimajo20@gmail.com.  

As candidaturas deverão ser entregues, via electrónica no email seguinte: eco.info.@ecosida.org.mz, até às 
15.00horas da quarta-feira, dia 27 de Abril de 2022.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE   
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
O Tribunal Judicial da Província de Inhambane – Unidade Gestora Executora das Aquisições convida  pessoas singulares, 
micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a 
apresentarem propostas fechadas para participação nos seguintes concursos:

No de Concurso Modalidade Objecto Data, Hora e local de 
Entrega

Data, hora e local de 
abertura

Data do Anúncio de 
posicionamento 

071000151/
PD/0003/2022

Pequena 

Dimensão

Aquisição 

de Peças e 

Acessórios Para 

Computadores    

3/5/2022
9.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

3/5/2022
9.15h.

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

9/5/2022
11.45h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

071000151/
PD/0002/2022

Pequena 

Dimensão

Aquisição 

de Géneros 

Alimentícios

3/5/2022
9.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

3/5/2022
11.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

9/5/2022
12.05h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

071000151/
CL/0003/2022

Limitado

Aquisição de 

Material de 
Consumo Para 

Escritório

3/5/2022
9.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

3/5/2022
9.30h.

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

9/5/2022
12.25h.

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

071000151/
CL/0004/2022

Limitado
Aquisição de 

Mobiliário de 

Escritório  

3/5/2022
9.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

3/5/2022
10.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

9/5/2022
13.05h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

071000151/
CL/0001/2022

Limitado
Aquisição de 

Equipamento 
Informático  

3/5/2022
9.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu,– Cidade de 
Inhambane

3/5/2022
10.30h.

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

9/5/2022
11.30h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

071000151/
CL/0002/2022

Limitado
Aquisição de 

Material de 
Consumo Para 

Informática  

3/5/2022
9.00h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

3/5/2022
12.00h.

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

9/5/2022
12.45h

Administração Judicial da 
Província de Inhambane, 

Rua Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

NB: 

• Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso no endereço acima indicado;
• Os documentos do concurso poderão ser adquiridos pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) para os

Concursos Limitados e 500,00MT (quinhentos meticais), para os Concursos de Pequena Dimensão; 
• O período de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da entrega das propostas;

• Os concursos serão 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.

Inhambane, Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
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A 
PRIMEIRA-DAMA, 
Isaura Nyusi, afirma 
que a aprovação de leis 
e estratégias contra a 
violência doméstica e 

uniões prematuras é um gran-
de marco para o país, mas é de 
opinião que é preciso reforçar a 
divulgação destes instrumentos 
às comunidades para  combater 
esses males.

Isaura Nyusi fez esta decla-
ração ontem, em Maputo, no 
simpósio sobre o papel das con-
fissões religiosas na prevenção e 
combate à violência doméstica 
praticada contra a mulher e as 
uniões prematuras, encontro 
que contou com a participação 
da esposa do Presidente ma-
lawiano, Monica Chakwera.

Para a maior divulgação 
destes dispositivos legais, se-
gundo Isaura Nyusi, é preciso 
que haja envolvimento de to-
dos os cidadãos, em particu-
lar dos religiosos, que são um 
veículo importante para a for-
mação ética e moralização da 
sociedade. 

Falando ainda na ocasião, a 
esposa do Presidente da Repú-
blica avançou que a  igualdade 
e equidade de género foram e 
sempre serão prioridades do 
Governo, bem como a eman-
cipação da mulher e promoção 
dos seus direitos.

Afirmou que aprovação das 
leis de combate à violência do-

COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E UNIÕES PREMATURAS

Isaura Nyusi quer maior 
divulgação das leis

méstica e às uniões prematu-
ras são, entre tantas, as acções 
desenvolvidas pelo Executivo 
para salvaguardar o bem-estar 
da mulher.

“Estes são grandes desa-
fios, mas não são insuperáveis, 
podendo ser revertidos com 
acções de advocacia e mobi-
lização, em que todos temos 
papel a cumprir. Queremos 
continuar a contar convosco 
nestas batalhas para o progres-
so e desenvolvimento susten-
tável da nossa nação”, disse 
Isaura Nyusi, dirigindo-se aos 

participantes.
O mesmo convite foi feito 

pela esposa do Presidente ma-
lawiano, que destacou a união 
como arma fundamental para 
combater as uniões prematuras 
e a violência doméstica.

Para ela, é preciso saber li-
dar com as questões culturais 
que até certo ponto influen-
ciam o registo de uniões pre-
maturas nos países africanos. 

Monica Chakwera frisou a 
necessidade de se continuar a 
apostar na educação das mu-
lheres e raparigas, o que vai 

contribuir para o contínuo 
crescimento de Moçambique.

O simpósio foi testemu-
nhado pela ministra do Género, 
Criança e Acção Social, Nyeleti 
Mondlane; da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, 
Helena Kida; e o secretário de 
Estado na cidade de Maputo, 
Vicente Joaquim.

Participaram também lí-
deres de confissões religiosas, 
deputados da Assembleia da 
República, representantes de 
instituições do Estado e socie-
dade civil.

Isaura Nyusi e Monica Chakwera unidas no combate à violência doméstica e uniões prematuras

A UNIÃO Africana reitera o 
compromisso de apoiar a can-
didatura de Moçambique a 
membro não-permanente do 
Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSONU) para o 
mandato 2023-2024. 

A reafirmação da posição 
colectiva africana foi transmi-
tida ao vice-ministro dos Ne-

gócios Estrangeiros e Coope-
ração, Manuel José Gonçalves, 
em Addis-Abeba, capital da 
Etiópia, pela vice-presidente 
da Comissão da União Africa-

UA reitera apoio à candidatura 
de Moçambique ao CS da ONU

na, Monique Nsanzabaganwa, 
e pelo comissário da União 
Africana para Assuntos Políti-
cos, Paz e Seguranca, Bankole 
Adeoye. 

A mesma posição foi ex-
pressa pelos representantes das 
cinco regiões do continente 
africano, nomeadamente Áfri-
ca Austral, Oriental, Central, 
Ocidental e do Norte, no qua-
dro da visita que Manuel Gon-
çalves efectuou à República 
Federal Democrática da Etiópia 
de 20 a 22 de Abril corrente. 

No decurso dos encontros, 
o vice-ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação in-
formou os seus interlocutores
sobre as prioridades de Mo-
çambique se for eleito para o
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas, nomeadamente a
promoção do multilateralismo, 
o combate ao terrorismo, o de-
safio das mudanças climáticas,
questões humanitárias, pro-
moção dos direitos humanos e
equidade de género.

Vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel José Gonçalves, e a vice-presidente da Comissão da União 
Africana, Monique Nsanzabaganwa

Solicitado apoio de
deputados da AP-CPLP
O PRESIDENTE da 1.ª Comissão 
da Assembleia Parlamentar da 
Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (AP-CPLP), Sér-
gio Pantie, pede que os membros 
deste grupo apoiem a candidatura 
de Moçambique a membro não-
-permanente do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas (CSO-
NU) para o mandato 2023-2024.

O pedido foi feito ontem, em 
Maputo, durante a abertura da 
reunião da Comissão de Política, 
Estratégia, Legislação, Cidada-
nia e Circulação (1.ª Comissão) da 
AP-CPLP, evento que junta, além 
de Moçambique, participantes de 
Angola, Cabo Verde, Portugal, São 
Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e 
Guiné Equatorial.

Sérgio Pantie explicou aos de-
putados e senadores presentes o 
significado da candidatura para 
a agenda da paz e segurança in-
ternacionais, pedindo-lhes que 
advoguem, junto dos respectivos 
governos, o apoio à eleição de 
Moçambique. 

Na ocasião, o também deputa-
do e chefe da bancada parlamen-
tar da Frelimo na Assembleia da 
República (AR) partilhou a situa-
ção sociopolítica e económica do 
país, destacando o impacto dos 
ciclones e do terrorismo que asso-
lam o país.

“Graças à bravura das nos-
sas Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) e à presença, no terreno, da 
Força de Estado de Alerta da SADC 

e das Forças Armadas do Ruanda, 
a vida nas regiões afectadas pelos 
ataques terroristas tende a regis-
tar melhoria”, afirmou.

Entre outros pontos, o evento 
de dois dias discute matérias re-
lacionadas com a revisão dos es-
tatutos da AP-CPLP, aprovação de 
Angola para sediar a organização, 
bem como o pagamento de quo-
tas.

Cabo Verde e São Tomé e Prín-
cipe participam no encontro de 
forma virtual, enquanto Brasil 
é o único ausente desta que é a 
segunda reunião da comissão. A 
primeira foi realizada no ano pas-
sado, na Guiné-Bissau, onde Mo-
çambique assumiu a presidência 
do órgão.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Verba nº 1

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

Verba nº 2

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

Verba nº 3

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

Verba nº 4

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

Verba nº 5

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

Verba nº 6

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

Verba nº 7

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

Verba nº 8

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

Verba nº 9

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

Verba nº 10

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

Verba nº 11

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

Verba nº 12

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

Verba nº 13

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

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

Verba nº 15

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

Verba nº 16

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

Verba nº 17

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

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

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

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

Verba nº 21

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

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

Verba nº 23

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

Verba nº 24

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

Verba nº 25

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

Verba nº 26

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

Verba nº 27

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

Verba nº 28

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

Verba nº 29

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

Verba nº 30

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

Verba nº 31

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

Verba nº 32

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

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

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

O Ajudante de Escrivão

Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª Secção (Comercial)

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

3492

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de VINTE (20) DIAS, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos da executada DELTA FORÇA SEGURANÇA, LDA, 
com última sede na Rua do Alba, nº 13, R/C, nesta cidade de 
Maputo, para, no prazo de DEZ (10) DIAS, posteriores àqueles 
dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito 
pelo bem penhorado de que tenham garantia real, nos termos do 
disposto no artigo 864º, nº 1, do Código do Processo Civil, sobre 
o imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial na Cidade
de Maputo, registado sob o nº 51 240 a fls. 141 verso, do livro
B/155, inscrito sob o nº 85 087 a fls. 60, do livro G/125, a favor
da DELTA FORÇA SEGURANÇA, SARL, nos Autos de Execução
Ordinária nº 45/20-N, movidos pelo exequente BIM - Banco
Internacional de Moçambique, SA.

Maputo, aos 23 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
3490

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

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

Nº do Concurso Modalidade
Nome do 
Concorrente

Objecto do 
Concurso

Valor de 
Adjudicação 
com iva

01/04/130241/
SDSMAS-V/2022

LIMITADO 
Daniel 
Agostinho 
João

Géneros 
Alimentícios

471.410,00MT

02/04/130241/
SDSMAS-V/2022

LIMITADO Daniel 
Agostinho 
João

Material de 
Higiene e 
Limpeza

588.960,00MT

03/04/130241/
SDSMAS-V/2022

LIMITADO Kompasso 
Moçambique 
Lda

Material de 
Consumo para 
Escritório

471.884,00MT

01/04/130241/
SDSMAS-V/2022

PEQUENA 
DIMENSÃO 

Garagem 
Souto

Manutenção, 
Reparação e 
Aplicação de 
Acessórios 
para Veículos e 
Motociclos

398.640,00MT

De acordo com o nº2 do artigo 275 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o 
concorrente tem o prazo de cinco dias úteis, a contar da data de recepção 
de notificação de adjudicação para apresentar a sua reclamação.

O Director de Serviço

_____________________
/Técnico Sup. N2/
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Na Execução Ordinária nº 27/19-G, em que o exequente BCI - Banco Comercial 
e de Investimentos, move contra a executada Francisca Luísa Lourenço, foi 
ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em terceira praça, por 
qualquer preço, dos seguintes bens móveis:

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

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

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

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

Verba nº 6
Um (1) mini bar;

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

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

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

Verba nº 10
Três (3) quadros decorativos grandes;

Verba nº 12
Uma mesinha (Camila), de cor castanha;

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

Verba nº 14
Uma escultura de madeira;

Verba nº 15
Um jogo de 3 sofás.

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

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

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

Maputo, aos 4 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
3526

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE_

PROVÍNCIA DE TETE

GOVERNO DO DISTRITO DE ANGÓNIA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO

Concurso: Limitado nº 01/UGEA/SDSMASA/OE/2022

Fornecimento de Géneros Alimentícios

Por despacho da Exma. Senhora Directora do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Angónia, em consonância 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 o Cancelamento do objecto do concurso acima mencionado.

Ulónguè, aos 19 de Abril de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do 
dia trinta e um de Março de dois mil e vinte e dois, lavrada 
de folhas vinte e dois a vinte e três, do livro de notas para 
escrituras diversas número 01/2022, do Cartório Notarial 
de Chimoio, a cargo de NOÉ JOSÉ PENETE, licenciado em 
Direito, Conservador e Notário Superior, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de CATERO 
MANUEL TENESSE, de então sessenta e um anos de idade, no 
estado de solteiro, falecido no dia vinte e nove de Outubro de 
dois mil e vinte e um, com a sua última residência habitual na 
cidade de Chimoio, sem ter deixado testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última vontade.
Na referida escritura foram declarados como únicos e 

universais herdeiros, seus filhos: Virgínia Cateto Tenesse, 
Tenesse Catera, Framinha Manuel, Félix Catero Tenesse 
e Américo Catero Tenesse, todos maiores, solteiros e 
residentes na cidade de Chimoio.

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

Está Conforme
Cartório Notarial de Chimoio, aos 31 de Março de 2022

O Notário
Noé José Penete

29

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE MANICA
CARTÓRIO NOTARIAL DE CHIMOIO

EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CATERO 
MANUEL TENESSE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de treze de Abril 
de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas trinta e nove a quarenta verso, 
do livro de notas para escrituras diversas número 165-D, deste Primeiro 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Deolinda 
da Conceição Infante Afonso Alves, viúva, que era de Arsénio Afonso 
Alves, natural da Freguesia de Sobral de Abelheira, falecida no dia sete de 
Março de mil novecentos e noventa e cinco, na Freguesia de Azueira-Mafra, 
filha de António Francisco Infante e de Maria da Conceição, com última 
residência habitual no Livramento, Freguesia de Azueira, Conselho de 
Mafra, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição de 
sua última vontade e sucede-lhe como único e universal herdeiro de todos 

seus bens móveis e imóveis, seu filho José Infante Moreira, já falecido, 
representado pela sua filha Manuela Maria Mendes Moreira, divorciada, 
natural de Lourenço Marques, residente nesta cidade.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada 
herdeira ou com ela possam concorrer na sucessão à herança da referida 
Deolinda da Conceição Infante Afonso Alves.

Está Conforme
Maputo, aos 14 de Abril de 2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Direcção de Justiça da Cidade de Maputo
Departamento dos Registos e Notariado da Cidade de Maputo

1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE DEOLINDA DA CONCEIÇÃO INFANTE AFONSO ALVES

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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População: 1 606 568 (2007), 17 distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
________

PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Serviço Provincial de Infra-Estrutura - SPI – Tete convida Empresas interessadas e qualificadas a
apresentarem propostas seladas de Fornecimento de Bens e Serviços dos Concursos que no quadro abaixo
se discriminam:

Nº do Concurso Objectivo Validade

Data e hora 
de Entrega 

das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das
 propostas

Local de 
Abertura

Modalida-
de

Visita ao 
local da 

obra

Posicionamento 
Prévio

47F001141/001/
CL/2022

Combustivel e Lu-brificante 120 Dias
20/4/2022

às 9.00 horas
20/4/2022

às 9.15 horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.00 horas

47F001141/004/
CL/2022

Aquisição de Ma-
terial de Consumo 
para Escritório

120 Dias
20/4/2022

às 9.00horas
20/4/2022

às 9.15 horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.15 horas

47F001141/005/
CL/2022

Aquisição de So-
bressalente, Equi-
pamento, Máquinas 
e Motores.

120 Dias
20/4/2022

às 9.00  horas
20/4/2022

às 9.30 horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.30 horas

47F001141/006/
CL/2022

Fornecimento de 
Equipamento In-
formático (Consu-
míveis)

120 Dias
20/4/2022

às 9.00  horas
20/4/2022

às 9.45 horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 11.45 horas

47F001141/007CL/2022
Manutenção e 
Reparação de Veí-
culos

120 Dias
20/4/2022

às 9.00  horas
20/4/2022

às 10.00horas
Sala de 

Reuniões do SPI
Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

30/5/2022
às 12.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do concursoou levantá-los na SPI, sita na Avenida de Liberdade, Edifício do EX. GPZ, 6º Piso, na Cidade de Tete, pela
importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas em Sessão Pública, no mesmo
endereço na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. Apresentação do cadastro Único é obrigatório para todos Concursos.

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

6. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em sessão Pública, hora e data acima indicadas, na
sala de Reuniões do SPI-Tete.

7. Para mais informações deverão contactar a SPI pelo Tel: 25224020.

Tete, aos 21 de Abril  de 2022

Autoridade Competente
/Grácio Rosário Cune/
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EM PALMA E MUEDA

Governo reabilita sistemas
de abastecimento de água

S
EIS sistemas de abasteci-
mento de água dos dis-
tritos de Palma e Mueda 
vão ainda este ano ser 
reabilitados e expandi-

dos, no âmbito do Programa de 
Recuperação de Cabo Delgado 
(PRCD) para o período pós-
-ataques terroristas, iniciativa
do Governo que visa restabele-
cer a normalidade socioeconó-
mica da província. 

Para o efeito, o Ministério 
das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos (MOPHRH), 
através da Direcção Nacional de 
Abastecimento de Água e Sa-
neamento, lançou esta semana 
um concurso público para con-
tratação de empreiteiros para 
as obras de reabilitação dos 
seis sistemas, nomeadamente 
da sede do distrito de Palma, 
Quionga, Quirinde e Afungi, 
em Palma; Negomano e Ngapa, 
em Mueda.

Segundo consta dos ter-
mos de referência do concurso, 
as obras de cada sistema vão 
compreender o levantamen-

to das condições actuais das 
infra-estruturas e ensaios do 
caudal dos furos, abertura de 
campos de furos de captação 
de água, montagem de tuba-
gem de adução, levantamento 

topográfico para implantação 
da rede de distribuição, cons-
trução de suporte de depósitos 
de água, instalação de painéis 
solares, electrobombas, rede 
de distribuição, fontanários 

públicos, entre outro tipo de 
intervenções.

A reabilitação e expansão 
dos seis sistemas fazem parte 
das acções de impacto ime-
diato que visam assegurar a 

reposição de serviços públicos 
e privados essenciais outrora 
existentes nas zonas afecta-
das pelos ataques terroristas, 
permitindo deste modo a nor-
malização das condições de 
vida e, consequentemente, o 
retorno da população aos seus 
locais de origem, com condi-
ções para a subsistência.

As acções terroristas em 
Cabo Delgado, iniciadas em 
Outubro de 2017, afectaram 
com maior severidade os dis-
tritos de Mocímboa da Praia, 
Palma, Muidumbe, Nangade, 
Macomia, Quissanga, Meluco, 
Ibo e Mueda. 

Como resultado, houve 
destruição de infra-estruturas 
económicas e sociais, pú-
blicas e privadas, causando 
impacto negativo nas comu-
nidades caracterizado pela 
vulnerabilidade das famílias. 

Calcula-se que 786.520 mil 
pessoas tenham sido forçadas a 
abandonar as suas casas e  ac-
tualmente vivem como deslo-
cadas.

Seis sistemas de abastecimento de água vão à reabilitação
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Pemba com novas 
tarifas de transporte
A ASSEMBLEIA Municipal da 
cidade de Pemba aprovou re-
centemente a proposta sub-
metida pela Associação dos 
Transportadores (ATROCAD) 
de reajuste, em 50 e 100 por 
cento, da tarifa de transporte 
público na urbe.  

Assim, a partir dos pró-
ximos dias, a ligação entre a 
Praça de Emulação Socialista,  
usada como ponto de referên-
cia de partida dos “chapas”, e 
Praia de Wimbe, Mahate, Mu-
xara e Metula passa a custar 15 
meticais, contra os actuais 10, 
enquanto do mesmo local para 
Chuiba e Maringanha os passa-
geiros terão de pagar 20 meti-
cais, contra os anteriores 10.

A proposta foi aprova-
da pela bancada da Frelimo, 
enquanto a Renamo e o Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) votaram 

contra.
Para a Frelimo, os altos 

custos operacionais evocados 
pelos transportadores, ante o 
crescimento geográfico da ci-
dade de Pemba, entre outros 
factores, pesaram para o seu 
voto favorável de reajuste da 
tarifa.

Para a Renamo e MDM, 
a proposta da ATROCAD de 
agravar os preços tendo como 
base o aumento do preço de 
combustível, degradação das 
vias de acesso só irá penalizar 
ainda mais a população, em 
particular aquela que vive na 
cidade de Pemba como deslo-
cada devido aos ataques terro-
ristas.

Segundo apurou o nosso 
Jornal do Gabinete de Comuni-
cação e Imprensa da edilidade, 
está agendado para breve um 
encontro entre a Vereação dos 

Transportes e a ATROCAD para 
o anúncio formal da entrada
em vigor dos novos preços.

A cidade de Pemba ocupa 
uma área de 194 quilómetros 
quadrados e conta com 11 uni-
dades administrativas, nomea-
damente Alto Gingone, Caria-
có, Cimento, Chuiba, Eduardo 
Mondlane, Ingonane, Mahate, 
Muxara, Metula, Natite e Pa-
quite.

Em 2017, segundo “Projec-
ções Anuais da População Total 
Urbana e Rural dos Distritos 
da Província de Cabo Delga-
do 2007-2040”, do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), 
contava com 218.152 habitan-
tes, número que pode ter du-
plicado com a chegada de des-
locados internos por conta dos 
ataques terroristas em algumas 
regiões do norte e centro da 
província.

Tarifa de transporte sofre agravamento em Pemba

EXPLORAÇÃO DE MADEIRA

Operadores apoiam extinção de licenças simples
OPERADORES madeireiros 
de Cabo Delgado que esta se-
mana participaram na cidade 
de Pemba no debate público 
da proposta de revisão da ac-
tual Lei de Florestas defen-
dem que a eliminação de li-
cenças simples vai contribuir 
para o fim dos desmandos 
que supostamente são come-
tidos pelos detentores deste 
tipo de autorização.

Arlindo Afonso, um dos 
operadores madeireiros, co-
meçou por congratular o Go-
verno pelo facto de a proposta 
de lei prever que os portado-
res de licenças simples pas-
sem a pertencer à classe de 
pequenas e médias empresas.

“Eu e outros colegas so-
mos de opinião que os opera-
dores de regime simples, cuja 
validade era de apenas um 
ano, incentivam desmandos 
na actividade florestal por 
causa da incerteza sempre 
presente sobre a renovação 
ou não da licença”, explicou 
Afonso.

De acordo com a fonte, 

com a lei em perspectiva, os 
titulares de licenças simples 
vão passar a pertencer à clas-
se de pequenas e médias em-
presas.

António da Silva, vice-
-presidente da Federação
Moçambicana de Operadores
de Madeira, também acredita
que a lei em perspectiva será
um ganho para os madeirei-
ros por revogar o actual regi-
me de licença simples. 

“Os operadores de licen-
ças simples são os únicos cuja 
área de exploração madei-
reira é  precária”, destacou 
Silva.

Por outro lado, observou 
que o anteprojecto da Lei 
Florestal em debate não pre-
vê a indicação de preço de re-
ferência de venda dos produ-
tos madeireiros. Sobre isso, 
disse que os madeireiros de 
todo o país são unânimes que 
o Governo deve propor pre-
ço indicativo para dar valor à
madeira.

“Queremos que a ma-
deira tenha preço indicati-

vo, tal como acontece com a 
castanha de caju, gergelim, 
algodão e outros produtos 
agrícolas. Nesta auscultação, 
pedimos que seja incorpora-
da esta proposta para a ma-
deira deixar de ser o único 
produto para o qual o com-
prador é que determina o 
preço”, explicou Da Silva.

A auscultação pública do 
anteprojecto da Lei Flores-
tal, que teve lugar na cidade 
de Pemba, foi orientada pelo 
director nacional de Flores-
tas, Falume Hemede, que na 
ocasião explicou que o ins-
trumento legal em vigor em 
Moçambique data de há mais 
de 20 anos e que os desafios 
actuais justificam a sua alte-
ração. 

Referiu que nos últimos 
anos foram feitas muitas 
reformas no sector flores-
tal, que, segundo ele, leva-
ram o Governo a avançar com 
a proposta da sua revogação.

Referiu que a lei em pers-
pectiva traz apenas elemen-
tos profundos da área flores-

tal e não inclui a fauna bravia, 
como faz referência a actual 
lei. 

“O anteprojecto em de-
bate traz à superfície a classi-
ficação das espécies florestais 
a serem protegidas, altera-
ções no licenciamento, que 
incluem licença de pequena 
dimensão, cujos titulares só 
podem ser cidadãos nacio-
nais”, explicou Hemede.

Hemede referiu, por ou-
tro lado, que o anteprojec-
to versa igualmente sobre a 
comercialização externa da 
madeira, que só pode ser 
processada, de modo que 
haja maior agregação de valor 
ao produto, entre outras ino-
vações.

A reunião de Pemba con-
tou com a presença do secre-
tário de Estado na província, 
António Supeia, que falou da 
contribuição do sector para a 
balança de pagamento. Se-
gundo ele, no ano passado, o 
Estado encaixou 28 milhões 
de meticais resultantes do li-
cenciamento de 32 operado-

res madeireiros, entre os de 
regime simples e de conces-
sões, que durante o período 
em análise abateram 14 mil 
metros cúbicos de madeira 
de diversas espécies. 

Munícipes deploram mau estado das vias
MUNÍCIPES inquiridos pelo 
“Notícias” em Pemba afirma-
ram que a degradação progres-
siva de maior parte das estradas 
urbanas desafia a edilidade a 
redobrar esforços para reverter 
este cenário que interfere na 
mobilidade de pessoas e bens.

Ibraimo Jawara, automo-
bilista interpelado pelo nosso 
Jornal na estrada ANE-Chuiba, 
foi categórico ao afirmar que a 
interrupção das obras de asfal-
tagem daquela infra-estrutura, 
sem justificação, ante as expec-
tativas que a empreitada havia 
criado, deixa-o agastado.

“Não estou a dizer que as 
autoridades devem asfaltar a 
estrada, por acreditar que po-
dem já não existir fundos para 
o efeito, mas que se faça, pelo
menos, uma intervenção para
tornar a via transitável, uma vez 
que a chuva também veio agra-
var a situação”, sugeriu Jawara.

“Pemba não é uma cidade 
grande. Logo, a construção e 
manutenção das vias de acesso 

Ibraimo Jawara Jorge Janumo Alima Chomar

Daniel Luís

está facilitada. Não acredito que 
seja um problema de falta de 
fundos para melhorar as estra-
das porque a cidade recebe di-
nheiro proveniente do Estado, 
além de que tem receitas pró-
prias”, disse Jorge Janumo. 

Alima Chomar, outra muní-
cipe de Pemba que falou ao nos-
so Jornal, lamentou o facto de os 
gestores municipais não estarem 
alegadamente a cumprir a sua 
missão. “As estradas estão pés-
simas. Esta situação é desgastan-
te para os automobilistas. Nem 

imagino como é que conseguem 
manter as viaturas em circulação 
por muito tempo”, rematou.

Enquanto isso, Daniel Luís 
é de opinião que a falta de fun-
dos pode estar a condicionar a 
intervenção do Conselho Muni-
cipal. “Este é um problema geral 
do país, não temos estradas em 
condições porque o Governo 
não tem fundos, mas acho que 
deviam redobrar esforços para 
melhorar a situação, principal-
mente aqui na cidade de Pem-
ba”, disse Luís.

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

LUÍSA LOUREIRO

O QUE tens lido ultimamente? Se te encontrasses 
com um dos teus professores e ele te fizesse essa per-
gunta, saberias responder sem ficar embaraçado? 
Os livros são um importante meio de transmis-
são de cultura e informação e ainda elementos 
fundamentais no processo educativo. Se o nosso 
alimento mental se limita à televisão, às revis-
tas ou telenovelas, etc., teremos razão para ficar 
preocupados. Tudo isso, usado com moderação, 
é conveniente. 

Se vivemos no mundo, devemos conhecer al-
guma coisa do que se passa no mundo. Há, no en-
tanto, pessoas que conservam a inteligência activa 
e vigorosa graças a uma criteriosa e constante die-
ta formativa. Há quem diga que não gosta de ler, 
e há quem seja aficionado por livros. No entanto, 
acho que  todos concordamos que os benefícios da 
leitura são inúmeros. 

Há livros que podem mudar a vida. Assim su-
cedeu a S. Agostinho quando leu o “Hortensius de 
Cícero”: o livro escreveria anos mais tarde nas “ 
Confissões”. Claro que nem todos os livros mar-
cam um antes e um depois tão evidente na nossa 
vida. Ou nos afina a alma ou a enfraquece; abre 
horizontes ou estreita - os. Nem sempre é fácil 
encontrar livros que nos ajudem a crescer. Para 
isso é útil recorrer ao conselho de amigos, ou pro-
curar referências, numa palestra, numa conversa 
ou noutras actividades culturais. Ao mesmo tem-

po, a responsabilidade na nossa formação leva a 
procurar ler livros de qualidade: escolher aquilo 
que realmente ajude a crescer, humana e sobre-
naturalmente. 

Quem lê tem a possibilidade de viajar para 
inúmeros lugares, de participar em experiências 
que vão além do mundo real, mas que dialogam 
com a realidade e permitem reflexões profundas. 

A leitura proporciona-nos liberdade de pensa-
mento, informação, criatividade  e empatia com 
personagens diferentes. Ler diminui o stress diá-
rio. O abandono efectivo do homem actual é no 
periférico. Estamos continuamente ocupados em 
coisas sem muito valor. É próprio do homem can-
sado desfigurar os problemas e levar tudo exces-
sivamente a sério. 

Ler enriquece a vida familiar, a conversa com 
os amigos, pode levar-nos a criar tertúlias literárias 
e incentivar a importância de amar os livros. Ler 
também faz criar em nós um senso crítico e amplia 
a habilidade na escrita. 

Compreender os motivos que fazem com que 
a leitura seja algo importante para nossa vida, faz 
com que o processo se torne num hábito que con-
tribui para o crescimento e expansão dos nossos 
conhecimentos e do nosso interior. 

A leitura também nos oferece o estímulo, a 
abertura e disposição para novas opiniões e pontos 
de vista diferentes  dos nossos. Não somos donos 
da razão, existe muito conhecimento a ser adquiri-
do. A partir desse momento temos a possibilidade 

de desenvolver e melhorar as relações interpes-
soais. Conseguimos compreender melhor e acei-
tar o universo do outro, passando a respeitar o seu 
modo de agir. 

Todos sabemos que o processo de aprendiza-
gem do ser humano é constante e podemos apri-
morar os nossos  conhecimentos com valores como 
a amizade, o perdão, a lealdade, a humildade etc. 

Interessa descobrir as luzes e as sombras de 
cada obra e, se for o caso, purificar algumas ideias 
ou propostas. Tem que haver um diálogo interior 
com o livro. Para o cristão o melhor modo de fo-
mentar o sentido crítico é ler com sentido apostó-
lico. 

Escolher um livro é como escolher um amigo, 
com sentido de responsabilidade  pelo profundo 
impacto que tem na formação intelectual e espiri-
tual de cada um. 

Um  livro tem que ter um olhar penetrante so-
bre a realidade e a vida dos outros. Ao escolher o li-
vro é bom ter humildade intelectual de reconhecer 
os nossos limites; não é falsa humildade, é prudên-
cia. Paremos para pensar como é que nos fazemos 
próximos ou distantes e sobretudo paremos para 
saborear o bom que é sentirmo-nos próximos de 
alguém através do livro. Com o livro, a abertura 
da alma, a amplitude de horizontes, são autênticos 
quando vibram com a procura e o encontro, cada 
vez mais apaixonados e ao mesmo tempo serenos, 
da Verdade e da Beleza. 

Boas leituras.

Um encontro com o livro 

VIRGINIA FERNANDES

ACORDEI a pensar no custo de vida para o 
bolso dos moçambicanos. Por isso, em primei-
ro lugar agradeço a Deus que nunca deixou-me 
ficar sem comer, porquê? Não durmo sem orar, 
de madrugada e nas manhãs oro para além de 
que preciso agradecer pelo alimento e pedir por 
aqueles que não o tem. 

Na vida aprendi que  quem não “manduca 
não trabuca” ( quem não trabalha não come). 
Sendo assim, vamos todos arregaçar as mangas 
e trabalhar. Se não tem emprego formal, é ne-
cessário inventar: faz capoeira, gaiola, carrega 
“xidjumba”, vai ao mercado e mostra-se dispo-
nível para ajudar os outros em troca de algum 
valor; mostre-se disponível para lavar e limpar a 
casa ou carro de quem o desejar, vai a macham-
ba ajudar a troco de dinheiro, enfim faça algo 
útil, desde que não retire bens dos outros.

Na casa da minha mãe fomos educados à 
varra. Naqueles tempos era assim mesmo, con-
trariamente aos nossos dias em que não se deve 
bater nos filhos. Também estou a favor da não 
violência porque tive sequelas, sofri demais e 
aprendi muito a saber ser mulher e servir a fa-
mília.

No campo tínhamos tudo porque produzía-
mos ao lado da nossa casa. Nossa mãe não dei-
xou faltar nada para o nosso sustento e o nosso 

pai foi um grande herói. No campo onde vivía-
mos nos enviava carne com carta escrita para 
nossa mãe preparar soupa, que não devia faltar 
nas refeições. Éramos muitas crianças.

Tínhamos capoeiras com patos, galinhas em 
casa. Noutro espaço tínhamos cabritos e suínos. 
E tudo isso ajudava na renda da família. Eu via 
meu pai com estacas, rede, pregos martelo e tí-
nhamos até mala de ferramentas. Eu, como mu-
lher, conheci a ferramenta toda e sabia manipu-
lar porque tínhamos que compor tudo.

Hoje pergunto o porquê dos pais (homens ) 
não conseguirem montar capoeira. Muitos di-
zem que não tem capoeiras por causa de cães. 
Mas, se a capoeira estiver bem fechada, certa-
mente que ele não entra. Não temos coelhei-
ras, nem curral para cabritos no campo. Por 
favor pais! Vamos ajudar os filhos preguiçosos 
que nos últimos tempos têm sido apelidados por 
“masopenes” devido ao consumo excessivo de 
bebidas. Levantemo-nos para criar coelhos, ga-
linhas e patos para alimentar as nossas crianças. 

Por aqui termino e espero não ter ofendido a 
ninguem, pois apenas quis apelar para pararmos 
com as lamentações e usarmos as nossas capaci-
dades físicas e mentaisde modo a produzirmos 
algo para a família. 

Lembro-me que meu lanche para escola era 
ovo tirado da capoeira que por vezes ia trocar 
com minhas colegas, Adelaide, Sandra e Raquel. 

Como rentabilizar 
o consumo
nas famílias?

NORDINO VASCO

DEVIDO à escassez de transporte e congestiona-
mentos prefiro acordar mais cedo para poder viajar 
com alguma tranquilidade. Viajar com tranquilida-
de significa não enfrentar o congestionamento 
e, dependendo da oferta destes serviços, pode 
incluir a possibilidade de seguir viagem sen-
tado.

Por isso, às cinco da manhã me faço à para-
gem de transporte público para tomar o auto-
carro. Trata-se de uma hora que requer prepa-
ração prévia que implica levantar-se às três ou 
quatro horas para poder arrumar-se e caminhar 
até à paragem. Mas, porque existem ganhos, 
prefiro consentir esse sacrifício sob risco de 
chegar atrasado ao serviço.

Sendo uma hora de sacrifício, doeu-me 
bastante ver crianças com o uniforme azul cla-
ro e escuro a aguardar pelo transporte. Não sei 
para que escola se dirigiam, mas suponho que 
era para o centro da cidade de Maputo.

Regra geral, nos bairros periféricos exis-
tem escolas de ensino primário para onde os 

pais são aconselhados a levar os seus filhos. 
Trata-se de um esforço que o Governo está a 
desenvolver no sentido de garantir os serviços 
essenciais à população de modo a encurtar as 
distâncias e, consequentemente, melhor apro-
veitar o tempo.

Depois desta constatação naquela paragem 
de transporte público, houve um debate sobre 
crianças que estudam longe das suas residên-
cias uma vez ter sido consensual de que nada 
justificava o sacrifício a que estavam a ser sub-
metidos os menores. Aliás, fomos unânimes 
em afirmar que aquelas crianças dirigiam-se a 
um estabelecimento de ensino público.

Tratando-se de uma escola pública, hipo-
teticamente, os valores e a forma como são 
tratados os conteúdos não deve ser tão dife-
renciada, cabendo aos pais e encarregados de 
educação fazer o acompanhamento dos seus 
educandos.

Pois, aquela hora que as crianças foram vis-
tas dava pena e uma delas nem sequer trazia 
camisola, sabido que as manhãs tem sido frias 
e nos introduzem ao Inverno. O que se alega é 

que os pais estão à procura de melhor escola, 
nem que isso implique matricular o seu edu-
cando fora da zona residencial.

Todavia, os pais nem sequer pensam no 
sacrifício a que serão submetidos os menores. 
Esquecem que estas crianças antes de chega-
rem à escola vão se cansar por acordar muito 
cedo, por percorrer longas distâncias e por fim 
esta situação pode influenciar no seu aprovei-
tamento pedagógico.  

Recordo-me que a educação tem acon-
selhado os pais e encarregados de educação 
a matricularem os seus filhos nas suas zonas 
residenciais de modo a que se evitem atrasos, 
cansaço por causa da distância, entre outros 
constrangimentos. Mas, porque os pais alegam 
que preferem matricular os seus educandos em 
escolas cuja qualidade é inquestionável, fa-
zem-nas acordar mais cedo. 

Assim, estas crianças pouco tempo de inte-
racção terão com os amigos da zona por che-
garem tarde à casa e ainda terem que cumprir 
com os deveres da escola. E esta situação pode 
influenciar na sua socialização.

Ensino primário
deve ser na zona residencial

Repensar
na responsabilidade
social das empresas

INACIO PEREIRA
inaciovspereira@gmail.com. Inacio Pereira

JUVÊNCIO ANTÓNIO

UM dos problemas de actualidade no país 
prende-se com as vias de acesso. Depois de 
tanto reflectir, ocorreu-me a ideia de sugerir 
que as empresas, particualrmente as maiores, 
deviam eleger uma estrada para procederem à 
sua reabilitação, sem que isso signifique pri-
vatizá-la.

Esta sugestão vem a propósito da iniciativa 
presidencial “Um Distrito, Um Tribunal”, entre 
outras iniciativas tendentes a melhorar a quali-
dade de vida da população. Pois, uma empresa 
também devia se comprometer a asfaltar uma 
estrada para permitir  melhor circulação de 
pessoas e bens. A manutenção estaria a cargo 
do município ou administração local.

Sou de opinião que esta seria uma das 
formas de contribuir para melhor transitabili-
dade e consequentemente  elevar a qualidade 
de vida dos cidadãos. O problema de estradas 
tende a agravar-se e não se vislumbra uma 
solução a breve trecho, sobretudo neste pe-
ríodo em que o mundo se ressente dos efeitos 
da pandemia do coronavírus que afectou suas 
economias.

O meu destaque vai para  as grandes empre-
sas, mas reconheço que as pequenas e médias 
contribuem bastante para a materialização das 
iniciativas do Governo através do pagamento 
de impostos e taxas e, igualmente, estão em 
condições de melhorar as vias de acesso.

Para o efeito, seria bom que as autoridades 
governamentais aproximassem ao empresa-
riado para apresentar a proposta de parcerias 

nesse sentido, pois pode ser que tenham capa-
cidade de o fazer.

Aliás, é possível que tenham  pensado nis-
so, mas com receio de serem mal compreen-
didos. 

Igualmente, a título individual, existem 
pessoas que podem querer dar o seu contributo  
para melhorar a transitabilidade das vias. Por 
isso, vale a pena lançar esta iniciativa.

Actualmente fala-se da requalificação dos 
bairros. Entendo que requalificar significa ga-
rantir os serviços essenciais e melhorar a or-
ganização territorial. Para o efeito, é preciso 
buscar parcerias e quero acreditar que isso é 
possível. Pois, não se justifica que alguns bair-
ros periféricos não tenham sequer as suas ruas 
asfaltadas e com sistema de drenagem a fun-
cionar.

Gostava de apelar para que se façam mais 
acções em prol do povo. A população merece 
coisas boas, estradas transitáveis e sentir que 
está a ser valorizada.

É triste e lamentável o que está a aconte-
cer com as estradas do Bairro Ferroviário. Este 
bairro, que em tempos foi considerado de luxo, 
actualmente apenas  é possível encontrar ves-
tígios de estradas. Para onde foi o pavimento? 
Por que não houve manutenção?

Sem estradas transitáveis, por mais que se 
comprem veículos luxuosos, os mesmos terão 
pouco tempo de vida útil.

Por isso, apelo  à sensibilidade das empre-
sas, porque tenho conhecimento que já inter-
vêm em outras áreas, mas no sector de estradas 
ainda, e é primordial a sua acção.  

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MONTEPUEZ

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Adjudicação de Concurso
De acordo com alínea d) nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado: 

Nº de Concurso Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor da adjudicação incluindo IVA

Ajuste Directo No01/CACM/
UGEA/2022

ZAC CONSTRUÇÕES, LDA
Manutenção de duas (2) Ruas danificadas por chuvas fortes 
na Autarquia de Montepuez – Região Sul, Lote Único. 3.779.802,00MT

Montepuez, aos 23 de Abril de 2022

O Presidente

_________________

Cecílio Anli Chabane
126

181

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
= = = = =

GOVERNO DO DISTRITO DA MARÁVIA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o Artigo 33, nº3, alínea “d” do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo indicados foram adjudicados as empresas ou concorrentes que se seguem: 

Nº de ordem Nº de Concurso Objecto Concorrente vencedor Valor incluindo IVA (MT)

1 01/SDSMASM/O.E/UGEA/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios
AGPADOF, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA

277.700,00MT

2 02/SDSMASM/O.E/UGEA/2022 Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes
AUTO ZAMBEZE

287.180,00MT 

3 03/SDSMASM/O.E/UGEA/2022
Manutenção e Reparação de Viaturas e 
Motorizadas 

OFICINA JESUS 299.988,00MT

4 04/SDSMASM/O.E/UGEA/2022 Fornecimento de Material do Escritório PAPELARIA MILAGRE 149.650,00MT

5 05/SDSMASM/O.E/UGEA/2022 Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene NHUNGUE MULTISERVICE, Lda 150.000,00MT

6 06/SDSMASM/O.E/UGEA/2022
Fornecimento de Acessórios de Viaturas e 
Motorizadas 

TRASMISSÃO MECÂNICA, LDA
300.000,00MT

Fíngoè, aos 18 de Abril de 2022
O DIRECTOR DISTRITAL
____________________________

(Alone Francisco Cassiafumbe)
/Técnico Superior N1/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo correm éditos de 20 (vinte) 
dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos 
do executado MUSSA OMAR OFAINA, solteiro, 
com residência no Bairro Manlia, distrito de 
Marrupa-sede, província do Niassa, para, no prazo 
de 10 (dez) dias, posteriores àqueles dos éditos, 
reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito 
pelo produto do bem penhorado de que tenham garantia real sobre o imóvel abaixo identificado, nos 
Autos de Execução Ordinária para o Pagamento 
de Quantia Certa nº 114/18-P, movidos pela 
exequente GAPI - Sociedade de Investimentos, SA.

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Lichinga, sob o número 1264 a folhas 64, do 
livro B/4, inscrito na mesma Conservatória, sob 
o número 2519 a folhas 33 verso, do livro G/34, a
favor de MUSSA OMAR OFAINA, cuja hipoteca está 
registada a favor da exequente GAPI - Sociedade de 
Investimentos, SA, sob o nº 390 a folhas 8-verso, do 
livro C/4.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael EnoqueVerifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

3812

UEM cria Centro de
Pesquisa em Educação

A 
FACULDADE de Edu-
cação da Universi-
dade Eduardo Mon-
dlane (UEM) criou 
recentemente um 

Centro de Pesquisa em Educa-
ção, uma unidade vocacionada 
à promoção de investigação na 
área.  

Segundo fonte da UEM, o 
centro vai ajudar a Faculdade 
no desenvolvimento da inves-
tigação e estabelecer critérios 
de qualidade a serem seguidos 
pelo corpo docente/investiga-
dor na realização de pesquisas.

Para o coordenador do cen-
tro, Adriano Uaciquete, o local 
não apenas vai desenvolver 
investigação, mas dedicar-se-
-á a trabalhos de consultoria
em educação e promoção da
ligação entre a universidade e a
comunidade.

Uaciquete fez saber que o 
centro já tem acordos assinados 

o Centro Estudantil da UEM
para realização de um estudo
relacionado com os estudantes
com necessidades educativas
especiais, uma forma de per-
ceber como tem sido o seu per-
curso na universidade. 

“Temos também um pro-
grama de estudo sobre a adop-
ção de tecnologias para o ensino 
no contexto da Covid-19. Inte-
ressa-nos saber o impacto des-
tas novas práticas de ensino e 
aprendizagem para os estudan-
tes e docentes”, disse.

Espera-se com a unidade 
garantir a produção científica 
de qualidade, estabelecer um 
quadro normativo e ético para 
o desenvolvimento da pesqui-
sa na área, clarificar incentivos
para investigadores e estudan-
tes, bem como assegurar um
serviço de consultoria na área
de Educação para organizações
nacionais e internacionais.

com organizações da sociedade 
civil e instituições de ensino 

superior para realização de in-
vestigação de educação.

Ao nível interno, a unidade 
tem projectos de pesquisa com 

Estudantes com
dificuldades financeiras 
vão receber apoio
ESTUDANTES com dificuldades financeiras, 
candidatos à formação superior na Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM), vão receber apoio 
para arcar com as despesas inerentes aos estudos. 

A ajuda vem da MOTA ENGIL Engenharia e 
Construção África, no âmbito da parceria rubri-
cada recentemente com a mais antiga universi-
dade do país.

Ao abrigo do acordo, a empresa vai premiar 
os estudantes que se destacarem pelo bom de-
sempenho académico, no contexto do programa 
“padrinho” e atendendo o regulamento do Pré-
mio Melhor Estudante.

O reitor da UEM, Orlando Quilambo, disse 
que a parceria permitirá a ampliação das opor-
tunidades de formação dos estudantes e espera-
-se melhorar, cada vez mais, o processo de en-
sino e aprendizagem, investigação e extensão, 
bem como garantir uma melhor inserção dos 
graduados da universidade no mercado de tra-
balho.

Reconheceu que o esforço do Governo já é de 
louvar, mas a demanda do Ensino Superior ainda 
é enorme, com o registo anual de cerca de 25000 
candidatos para 5000

vagas. 
“É esta responsabilidade que nos guia a pro-

curar parcerias que possam contribuir para  ga-
rantirmos uma formação de qualidade na nossa 
instituição”, disse.

O reitor espera que o acordo com a empresa 
traga resultados com impacto na formação de es-
tudantes da UEM e, por essa via, no desenvolvi-
mento sustentável do país.

Por seu turno, Paulo Perreira, administrador 
da Mota Engil, disse que a sua instituição aderiu 
à parceria por acreditar que o principal factor 
distintivo da organização são as pessoas, por isso 
tem vindo a apostar na capacitação de estudan-
tes, contribuindo para o desenvolvimento de 
quadros locais, através de colaboração com uni-
versidades.

O VICE-PRESIDENTE do 
Banco Africano de Desen-
volvimento (BAD), Kevin 
Kariuki, defendeu há dias que 
África não está ainda pron-
ta para trocar a energia fóssil 
pelas renováveis, mas admitiu 
que com recursos do mundo 
desenvolvido pode substituir 
alguns activos.

“Em África não estamos 
no ponto de mudar. A tecno-
logia para substituir o carvão 
e o gás não existe”, disse o 
vice-presidente do BAD para 
a Energia, Clima e Cresci-
mento Verde, na conferência 
de imprensa de apresentação 

dos Encontros Anuais da in-
stituição, que decorrem em 
Acra, Gana, 23 e 27 de Maio.

Segundo o responsável, 
um projecto só fica esgotado 
quando uma nova tecnologia 
aparece, mas as principais 
fontes de energia renovável 
capazes de substituir os com-
bustíveis fósseis são o sol e o 
vento, mas estas não podem 
produzir energia constante, 
estável 24 horas por dia, 365 
dias por ano.

“Todos conhecemos as 
características intermitentes 
do sol e do vento”, disse Kar-
iuki, reiterando que falta tec-

CONSIDERA O BAD

África não está pronta para 
trocar petróleo por renováveis

nologia para a África fazer a 
transição energética.

“Há três ingredientes 
necessários para a transição: 
recursos, tecnologia e capaci-
dade. A tecnologia não existe, 
por isso as condições para os 
nossos activos serem trans-
feridos não estão criadas”, 
afirmou.

Mas sublinhou que, “se 
os recursos forem disponibi-

lizados pelo mundo desen-
volvido”, o continente afri-
cano poderá substituir alguns 
combustíveis fósseis por ren-
ováveis.

Referindo-se à iniciativa 
“Desert to Power”, liderada 
pelo BAD para aproveitar o 
vasto potencial de energia so-
lar na região do Sahel para for-
necer acesso à electricidade a 
250 milhões de pessoas, Kar-

iuki disse que mesmo esse 
projecto não permitirá en-
ergia constante porque será 
preciso criar capacidade de 
armazenamento da energia 
produzida.

Os encontros anuais do 
BAD, este ano, tem como 
tema “Alcançar a Resiliência 
Climática e uma Transição 
Energética Justa para África”.  
(Lusa)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Antes de morder, vê com atenção se é 
pedra ou pão”

- Provérbio popular

QUARTO MINGUANTE - É hoje, às 13:56 horas 

02:00- UM ESPECTACULO

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

11:10- TURMA DA ALEGRIA

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

14:30- TARDE DESPORTIVA

18:10- HORA DO SOLDADO

19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:30- ZONA QUENTE 1ªPARTE

21:10- ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18,

PREIA-MAR - Às 8.34 horas e às 21.52, 
com 2.90 e 2. 80 metros, respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 2.23 horas e às 
15.10, com 1.30 e 1.30 metros, respec-
tivamente

INHAMBANE

32/26

VILANKULO

32/25

TETE

42/26

QUELIMANE

35/25

NAMPULA

36/23

PEMBA

31/25
LICHINGA

29/15

BEIRA

33/24

XAI-XAI

35/24

CHIMOIO

37/21

MAPUTO

32/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06:00  HINO NACIONAL  

06:05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM”  DESENHOS 

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA” EPISÓDIOS 20 

E 21

07:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

09:00  CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS 

DIRECTO

09:30  CONVERSAS EM CASA 

DIRECTO

10:00  DESENHOS ANIMADOS: 

CHAVES DESENHOS

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA” EPISÓDIOS 75

10:30  PONTOS DE MEMÓRIA: 

HISTÓRIAS DO GENERAL JO-

SIAS TONGOGARA 

11:00  3600 SEGUNDOS  

12:00  REPLAY  

DIRECTO

13:00  JORNAL DA TARDE  

DIRECTO

14:00  PELA LEI E ORDEM 

14:30  TENDA DA JUSTIÇA 

15:00  SANKAI EM CONCERTO 

16:00  AGORA NÓS  

17:00  VIBRAÇÕES 

DIRECTO/BEIRA

18:30  ASAS: EXPROPRIAÇÃO DE BENS

19:00  CONQUISTAS 

PROGRAMA Nº 03

19:30  SOJOGO: 16ª EXTRACÇÃO DA 

LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 

E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 

20:00  TELEJORNAL  

DIRECTO

21:00  MITOS E TABÚS: EM CONVER-

SA COM FILIPE ARONE 

22:00  ESPECTÁCULO: VALTER MABAS 

“BLUE WINDOW”  

00:00  CONVERSAS AO SUL 

01:30  VIBRAÇÕES 

REPETIÇÃO

03:00  CONQUISTAS 

REPETIÇÃO

03:30  PELA LEI E ORDEM 

REPETIÇÃO

04:00  3600 SEGUNDOS  

REPETIÇÃO

05:00  REPLAY  

REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Serviço Provincial de Saúde convida empresas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo

indicados:

Concurso Modalidade Objecto de Concurso Prazo para entrega 
das propostas

Abertura das 
propostas

Garantia 
Provisória

58B000141/CL/01/2022 Concurso Limitado Reprodução de Livros, fichas e impressos Clínicos Dia: 5/5/2022
Hora: 8.30h

Dia: 5/5/2022
Hora: 8.40h

Não exigida

58B000141/CL/02/2022 Concurs Limitado Fornecimento de Material Médico Cirúrgico Dia: 5/5/2022
Hora: 9.00h

Dia 5/5/2022
Hora: 9.10h

Não exigida

58B000141/CL/03/22 Concurso Limitado Fornecimento de Roupa Hospitalar Dia: 5/5/2022
Hora: 9.20h

Dia 5/5/2022
Hora: 9.30h

Não exigida

58B000141/CL/04/
SPS/22

Concurso Limitado Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes Dia: 5/5/2022
Hora: 10.10h 

Dia: 5/5/2022
Hora: 10.20h

Não exigida

58B000141/C.L/05/2022 Concurso Limitado Fornecimento de equipamento Informático  Dia: 6/5/2022
Horas: 9.00h

Dia: 6/5/2021
Horas: 9.10h 
horas

Não exigida

58B000141/CL/06/2022 Concurso Limitado Fornecimento de fardamento e Roupa Hospitalar Dia: 5/5/2022
Hora: 9.30h

Dia: 5/5/2022
Horas: 9.40h

Não exigida

58B000141/CL/07/
SPS/22

Concurso Limitado Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes Dia: 5/5/2022
Horas: 10.40h

Dia: 5/5/2022
Horas: 10.50h Não exigida

58B000141/CL/08/2022 Concurso Limitado Reprodução de Livros Fichas e impressos Clínicos Dia: 5/5/2022
Horas: 8.40h

Dia: 5/5/2022
Horas: 8.50h

Não exigida

58B000141/CC/27/2022 Concurso Por Cotações Fornecimento de Equipamento de Protecção 
individual

Dia: 5/5/2022
Horas: 14.00h

Dia: 5/5/2022
Horas: 14.10h

Não exigida

58B000141/CL/09/2022 Concurso Limitado Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes Dia: 5/5/2022
Horas: 11.00h

Dia: 5/5/2022
Horas: 11.10h

Não exigida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento do concurso ou levantá-lo no endereço indicado pela importância não reembolsável de
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser efectuado por depósito no Banco de Moçambique (conta: nº17294529004).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.
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.
5. O endereço para a entrega e abertura das propostas é o seguinte:

Serviço Provincial de Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Julius Nyerere, Bairro de Massenger
Edifício da extinta Direcção do trabalho

Lichinga, aos 21 de Abril de 2022
O Director do Serviço Provincial

José Alberto Manuel
/Médico de Clínica Geral Principal/

A 
INDÚSTRIA livresca 
nacional e não só está 
ainda a recuperar-se 
dos traumas causa-
dos pela pandemia do 

novo coronavírus, que assola 
o país há dois anos, conforme
observaram alguns interve-
nientes do sector, ontem, em 
Maputo.

O evento, que juntou ar-
tistas, gestores culturais e go-
vernantes, foi organizado pelo 
Instituto Nacional das Indús-
trias Culturais e Criativas (INIC) 
e pela Associação Moçam-
bicana de Autores (SOMAS), 
por ocasião da comemoração, 
hoje, do Dia Mundial do Livro e 
dos Direitos de Autor.

A data foi criada em ho-
menagem aos escritores es-
panhóis Miguel de Cervantes 
e Inca Garcilaso de la Veja e o 
britânico William Shakespeare, 
que morreram a 23 de Abril de 
1616. E presta ainda tributo aos 
autores mundiais, promove a 
protecção dos direitos do autor 
e incentiva a leitura como base 
de educação e progresso social. 

Segundo o Vice-Ministro 
da Cultura e Turismo, Fredson 
Bacar, urge reconhecer o tra-
balho dos artistas moçambi-
canos, que com as suas obras 
incutem o gosto pela leitura e 
promovem a cultura moçam-
bicana e o bem-estar social.

Também referiu ser neces-
sário apoiar os autores nacio-
nais, pois ainda se ressentem 
dos efeitos da Covid-19, que 
veio se juntar a outros proble-
mas como a ideia de a leitura 

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DO AUTOR

Artistas ainda se recuperam 
dos “traumas” da pandemia

ser um privilégio de alguns. 
“A indústria do livro está a 

reerguer-se paulatinamente, 
contudo encara desafios para 
a sua expansão em todo o ter-
ritório nacional, traduzido na 
concentração das editoras na 
cidade de Maputo, na fraca dis-
tribuição e venda, o que torna 
o valor do livro um pouco ina-
cessível ao público”, explicou. 

Esta situação, observou, 
contrasta com o verdadeiro 
potencial criativo dos autores 
moçambicanos, cujas obras 

literárias e científicas têm me-
recido várias distinções in-
ternacionais “e conquistado 
o mercado mundial do livro,
tendo sido algumas traduzidas 
noutras línguas para ganhar 
mais leitores e na indústria do 
cinema”. 

Recordou que este ano a 
efeméride celebra-se com to-
das as atenções viradas para o 
100.º aniversário do poeta-mor 
José Craveirinha (1922-2003).

“É nossa responsabilidade 
colectiva e individual celebrar 

Craveirinha por muitas razões 
que conhecemos”, disse.

Por seu turno, o músico e 
secretário-geral da Associação 
Moçambicana de Autores, José 
Manuel (Jomalu), referiu que 
este ano inicia uma nova etapa 
no que respeita à recolha e dis-
tribuição dos direitos de autor. 

O seu posicionamento sus-
tenta-se na recente aprovação, 
pelo Parlamento, da nova Lei 
dos Direitos de Autor e Direi-
tos Conexos, visto que a anti-
ga, promulgada há mais de 20 

anos, encontrava-se desajus-
tada à realidade actual.

“Temos a aceitação de al-
guns instrumentos legais que 
vão fazer com que a nossa enti-
dade de gestão dê passos muito 
importantes para haver suces-
sos na recolha e distribuição dos 
direitos do autor”, justificou.

José Manuel avançou que há 
ainda que consolidar a SOMAS, 
conferí-la uma maior robustez 
e melhorar os seus laços com 
outras entidades congéneres, 
sobretudo a Confederação In-

Timidamente, os artistas estão a voltar aos palcos

ternacional das Sociedades de 
Autores (CISAC), fundada em 
1926 e representada em 121 
países. 

“Temos muitos desafios, 
nomeadamente a divulgação 
da lei e sensibilização dos uti-
lizadores das obras dos autores 
a pagarem os direitos porque 
é disso que os artistas e pro-
dutores vivem”, acrescentou, 
explicando que a campanha de 
sensibilização inicia nos próxi-
mos meses. 

Entretanto, numa aborda-
gem idêntica, o director-geral 
do Instituto Nacional da In-
dústrias Culturais e Criativas 
(INIC), Ivan Bonde, que referiu 
serem as artes um importante 
veículo de promoção cultu-
ral, explicou que o Governo 
organizou, ainda ontem, acti-
vidades semelhantes noutras 
províncias, dentre elas Sofala e 
Nampula.

Acrescentou que a huma-
nidade está num momento 
ímpar, o pós-Covid-19, por-
tanto as acções em prol da lei-
tura devem ser cada vez mais 
visíveis, conforme também 
avançou Ofélia da Silva, em 
representação da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO). 

“O número de títulos pu-
blicados, durante a pandemia, 
diminuiu”, disse Ofélia da 
Silva, para quem esta indús-
tria está a passar por grandes 
convulsões, embora neces-
sárias para “trazer mudanças 
sociais”.
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NECROLOGIA

JÚLIO FRANCISCO BALOI

FALECEU

A Direcção, docentes, funcionários e estudantes da Faculdade de Educação da UEM 
comunicam com profundo pesar e consternação o falecimento do Sr. JÚLIO FRANCISCO 
BALOI, pai da Lic. Rute Francisco Baloi, funcionária desta Faculdade, ocorrido no dia 
14/4/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 16/4/2022, 
no Cemitério de Beleluane-Mozal. À família enlutada endereçam as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

3858

DIOGO MBUVANE JOÃO 
MALATE

FALECEU

Com pesar, sua esposa Isabel Menino, filhos Hamilton e Yoran, noras 
Laura e Cricélia, irmãos Antoninho, Sara, Rogério, Valdez, Victor, 
Teresa, Cândido e Arlete, cunhadas e primos participam com dor 
o falecimento do seu ente querido DIOGO MBUVANE JOÃO MALATE, ocorrido no dia
21/4/2022, por morte súbita, cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 23/4/2022, no Ce-
mitério de Michafutene, pelas 10.00 horas, precedido de velório no local. Paz à sua alma.

3859

SIMIÃO FILIMONE SITOE

FALECEU

O Conselho de Administração, de Gestão, Direcção, Comité 
Sindical e todos os trabalhadores da Petromoc, SA, partici-
pam com profundo pesar e consternação o falecimento do Sr. 
SIMIÃO FILIMONE SITOE, trabalhador desta empresa, ocorrido no dia 20/4/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 23/4/2022. À família enlutada endereçam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

3880

MARIA FERNANDA FANEQUIÇO 

SANTOS
(Nanda)

FALECEU

Seus filhos Francisco Luís Pires Júnior e Anatoly Edilson Pires, irmãos 
Valério Santos, Rafael Santos e Adolfo Santos, cunhadas, neto e demais 
familiares comunicam o falecimento dos seu ente querido MARIA FERNANDA FANEQUIÇO 
SANTOS (Nanda), ocorrido no dia 21/4/2022, na sua residência, cujo funeral se realiza no 
dia 25/4/2022, às 10.00 horas, no Cemitério de Khongolote, antecedido de velório na sua 
residência, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

3584

MARIA DE FÁTIMA 
FENIASSE

FALECEU

O Juiz-Presidente, Juízes Desembargadores, Adminis-
tradores Judiciais e funcionários em geral do Tribunal 
Superior de Recurso de Maputo participam com profundo 
pesar e consternação o falecimento da Srª MARIA DE FÁ-
TIMA FENIASSE, mãe do Sr. Amâncio Sérgio Senderriane, 
Secretário Judicial Adjunto deste Tribunal, ocorrido no dia 
21/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 23/4/2022, pelas 8.00 horas, no distrito de Inharrime, 
província de Inhambane. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3545

JUDITE MAGAIA 
MAHUMANE

FALECEU

O Venerando Presidente, Vice-Presidente, membros, Se-
cretária-Geral, Magistrados Judiciais e todos funcionários 
do Conselho Superior da Magistratura Judicial comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento da Srª 
JUDITE MAGAIA MAHUMANE, irmã do Dr. Carlos Magaia 
Mahumane, Venerando Juiz Desembargador da 2ª Secção 
do Tribunal Superior de Recurso de Maputo, ocorrido no 
dia 17/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 19/4/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 
horas. À família enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências.

3547

Sábadoa, 23 de Abril de 202216

   PUBLICIDADE

JOAQUIM FAELA COSSA

FALECEU

O Venerando Presidente, Vice-Presidente, membros, Secre-
tária-Geral, Magistrados Judiciais e todos funcionários do 
Conselho Superior da Magistratura Judicial comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento do Sr. JOAQUIM 
FAELA COSSA, pai do Dr. Hélder Benigno Joaquim Cossa, Juiz 
de Direito C, da 1ª Secção do Tribunal Judicial do Distrito Mu-
nicipal KaMavota, cidade de Maputo, ocorrido no dia 20/4/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/4/2022, 
no Cemitério Eugénio, Bairro São Dâmaso, pelas 10.30 horas, 
antecedido de velório na Igreja Católica-Paróquia Sagrada Fa-
mília da Machava, pelas 7.30 horas. À família enlutada as mais 
sentidas condolências.

3587

BRYAN SÉRGIO 

NHANTUMBO

FALECEU

O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, mem-
bros do Conselho Municipal, quadro de apoio directo 
ao PCM e funcionários em geral comunicam com pro-
funda dor e consternação o desaparecimento físico 
do menino BRYAN SÉRGIO NHANTUMBO, filho do Sr. 
Sérgio Victor Nhantumbo, afecto ao Departamento do 
Cadastro Fiscal, ocorrido no dia 20/4/2022, cujo funeral 
se realizou no dia 22/4/2022, no Cemitério da Texlom. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

3582

FERNANDO MANUEL ALAGE

FALECEU

A Direcção do Comando da PRM - Cidade de Maputo, Oficiais 
Superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas da PRM e funcio-
nários do Quadro Técnico Comum comunicam com profunda 
mágoa e consternação o desaparecimento físico do Sr. FERNAN-
DO MANUEL ALAGE, Quadro Técnico Comum, ocorrido no dia 
20/4/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
dia 22/4/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
cidade de Maputo. À família enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências.

3814

República de Moçambique

INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP
Delegação de Cabo Delgado

Pemba

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Delegação do  Instituto de Âmendoas de Moçambique,IP- Cabo Delgado, convida pessoas singulares ou 
colectivas, nacionais ou estrangeiras  interessadas e que reúnam qualificações Jurídicas e Económico-financeiras, 
Técnica e Fiscal a apresentarem propostas fechadas para os concursos descriminados na tabela abaixo:

Referência  do 
Concurso

Objecto Modalidade
Data e hora de 

entrega das 
propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

01/IAM,IP/CD/
RA/2022

Manutenção, reparação de viaturas  e 
aquisição de peças Sobressalentes

Concurso
Limitado 

11/5/2022
às 8.00 horas 

11/5/2022 
às 8.30 horas

02/IAM,IP/CD/
RA/2022

Fornecimento de combustível e 
lubrificantes (Lote (1) – Pemba; Lote 
(1) – Montepuez e Lote(3) – Mueda)

Concurso
Limitado

11/5/2022
às 9.00 horas

11/5/2022 
 às 9.30 horas

03/IAM,IP/CD/
RA/2022

Aquisição de equipamento de 
produção de mudas

Concurso
Limitado

11/5/2022
 às 10.00 horas

11/5/2022 
às 10.30 horas

04/IAM,IP/CD/
RA/2022

Manutenção, reparação e aquisição 
do equipamento informático (Lote 
(1) –  Manutenção, reparação do
equipamento informático e Lote
(2) –  Aquisição do equipamento
informático).

Concurso
Limitado

11/5/2022 
às 11.00 horas

11/5/2022
às 11.30 horas

05/IAM,IP/CD/
RA/2022

Reparação e manutenção de bens 
imoveis ( nas áreas  de: equipamentos 
e sistemas eléctricos, pintura, esgoto 
e carpintaria)

Concurso
Limitado

11/5/2022 
às 12.00 horas

11/5/2022
 às 12.30 horas

 Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou levantá-los 
no escritório da Delegação do IAM,IP –Cabo Delgado em Pemba, pela importância não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais) nas horas normais de expediente. O pagamento poderá ser mediante
depósito directo no Banco de Moçambique (Conta Receita Número 016316529003).

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

 Endereço: Sito no Serviço Provincial de Actividades Económicas de Cabo Delgado, Bairro de Alto
Gingone, espaço contíguo ao IFP, vulgo IMAP, Telefone nos 847043046 / 87 7043047, Cidade de Pemba.

Pemba, aos 20 de Abril de 2022
Autoridade Competente

  ( Ilegível )
127

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 

+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

CONTACTE-NOSL:”::L;;;;’;HDGL;’JKL;EWK;LJFL;OREM IPSUM

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

SOMOS A MAIOR 
  E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

SN GRÁFICA
IMPRIMIMOS TODO TIPO DE MATERIAL GRAFICO

VENHA E EXPERIMENTE
A NOSSA EXCELÊNCIA, INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E RAPIDEZ

VENHA IMPRIMIR:

FOLHETOS
AUTOCOLANTES
DESDOBRÁVEIS
PAPEL TIMBRADO
CARTÕES DE VISITA
CARTAZES

JORNAIS
AGENDAS
RÓTULOS
CATÁLOGO
BROCHURAS
CALENDÁRIOS

REVISTAS
ROLL UPS
LIVROS
BANNER’S
FACTURAS

IMPRESSÃO DIGITAL
& OFFSET

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

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

HÁ dias testemunhei um debate sobre a crase na língua portuguesa: alguém dizia que não 

há regras neste idioma para a colocação do acento grave na vogal “a”. Segundo ele, depende 

da vontade de quem escreve, isto é, pôr acento ou não. “Tanto faz, não interfere em nada”- 

defendeu. Preferi não participar na discussão, mas lembrei-me de um texto que li há tempos, 
escrito por uma brasileira, no qual dizia que se “casaria com o primeiro homem que acertasse 

a crase”. Felizmente, esta tese tem estado a ser desconstruída por cientistas da Linguística 
Textual, pois têm mostrado nos seus trabalhos que as pessoas que não têm o hábito da escrita, 
cometem falhas relacionadas com questões gramaticais, não importa se é homem ou mulher. 
O que é relevante na escrita é a competência linguística do escrevente. 

No nosso país parece que algumas pessoas também não se importam com o lugar correcto da 

crase, acentuam qualquer vogal “a”, mesmo que não se mostre necessário. Da Consulta à Gramática 
já abordou este assunto da “crase”: quando é que se coloca o acento grave na vogal “à”. 

De acordo com a gramática, o vocábulo “crase” significa  mistura  ou  junção. Trata-

se da  contracção de duas vogais idênticas, nomeadamente a preposição “a” com 

o artigo feminino “a”. Neste sentido, se ocorrer a união destes dois elementos o fenómeno
será assinalado por intermédio da colocação do acento grave indicador da “crase” ( `).

A crase serve para evitar a repetição da vogal “a” quando o escrevente precisa de usar o “a” 

do artigo com “a” da preposição (a + a = à). Exemplo:

- No próximo fim-de-semana vamos à Praia. (Esta crase resulta da junção da preposição

“a” “vamos a + a praia”);

- As crianças não foram à escola, devido ao mau tempo.(a+a=à)

Estes dois exemplos indicam que a colocação do acento grave na vogal “a” não é obra
do acaso. Existe uma regra, segundo a qual, quando há junção de duas vogais, por exemplo, 
antes de palavras femininas (a+a) ocorre a crase, ou seja, contracção (à) . Ela é usada em várias 

situações, tais como:

- Antes de palavras femininas quando acompanham verbos que indicam movimento (ir

voltar, vir), a exemplo das duas frases acima; 
- Nas expressões que indicam as horas:
- A minha irmã chega às 20.00 horas de Tóquio;
- O teste de Matemática será hoje às 14.00 horas .

Contudo, se antes da hora estiverem as preposições “até”, “desde” e “para” não haverá crase, 

tendo em conta que ela precisa da junção de a+a , como já foi mencionado. Exemplo: 

- O director mandou informar que está um pouco atrasado, mas deverá chegar até as

10: horas. 

- A conferência está marcada para as 9 horas de sábado.
- Nas locuções adverbiais e prepositivas:
- Os jovens gostam de sair à noite.

- À medida que o tempo passa ganhamos mais experiência profissional! 
Também há crase em locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo,

lugar e modo, como as indicadas no exemplo abaixo:
- Às vezes atrasamos ao trabalho por falta de transporte público;
- O meu irmão distraiu-se da hora do voo e saiu de casa às pressas.

De notar que não há acento grave antes de palavras masculinas, pelas razões anteriormente 

indicadas. Exemplos:
- Os meninos vão a pé ao campo de jogos;
- Ele disse que o valor mensal seria pago a prazo certo.

Os exemplos são indicativos de que a crase não ocorre por vontade de quem escreve o
texto, mas observando as regras gramaticais da língua portuguesa. Neste sentido, é preciso 
que o leitor preste atenção às situações recomendadas pelos gramáticos para a acentuação 
de palavras.

O acento grave (`)

MANINGUE MAGIC

Uma janela aberta 
para jovens artistas

M
ANINGUE Magic é 
uma estação televisiva 
produzida por jovens, 
tendo como principal 
alvo a própria juven-

tude, através da apresentação de 
conteúdos criativos e qualidade 
acentuada, trazendo uma nova 
dinâmica no entretenimento mo-
çambicano.

O intuito do canal, criado há 
alguns meses pela Multichoice 
Moçambique, é exibir maioritaria-
mente conteúdos nacionais. 

Neste sentido, a televisão in-
troduziu vários programas mo-
çambicanos, com destaque para 
“Maida”, a primeira telenovela 
do país, que faz desfilar um elenco 
de actores locais e “A Influencer”, 
contando a história de uma jovem 
que através das novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC) sonha um mundo melhor e 
cuja trajectória de vida é um espe-
lho para muitos jovens.

Criou-se ainda o programa 
“Estação do Boss”, apresentado 
por Emerson Miranda, conheci-
do por ser sempre extrovertido e 
bem disposto para conversas ani-
madas com os seus convidados e 
“Date My Family Moçambique”. 
Esta é uma versão nacional do fa-
moso “reality show” de encon-
tros de sucesso, que vê solteiros 
a partilharem uma refeição com 
três famílias diferentes para ver se 
encontram um(a) parceiro(a) ideal 

para si.
Há ainda “Top Mais”, trazen-

do o outro lado da vida de famo-
sos e figuras públicas do nosso 
país e não só, “Txunado”, que é o 
reflexo do estágio e tendências da 
moda moçambicana em função 
do dinamismo universal, e “Li-
festyle”. O mesmo está centra-
do no “edutenimento” (educar 
entretendo) através do desporto, 
cinema, turismo, gastronomia 
e outras modalidades artísticas, 
cuja finalidade é elevar e pontuar 
Moçambique.

Com este tipo de programas, 
a “Maningue Magic” trouxe ou-
tra maneira de fazer televisão, 
conforme explicou o cineasta 
João Ribeiro, director da estação, 
que também explicou como é 
feita a preparação, recolha e edi-
ção dos conteúdos, assim como 
os seus desafios.

Segundo João Ribeiro, em-
bora o foco sejam conteúdos 
moçambicanos (adaptações ou 
formatos originais), são exibidas 
matérias africanas e internacio-
nais relevantes para a audiência, 

pelo facto de estar focado no en-
tretenimento. 

“Os nossos conteúdos não 
prevêem, para já, programas com 
formatos de talks e entrevistas. 
Não temos programas em directo 
e isso constitui um desafio para 
nós, pois a gestão da grelha fun-
ciona doutra maneira”, disse. 

Referiu que o impacto da 
produção de ficção (novelas e 
séries) e de “reality shows” pres-
siona o investimento da estação, 
afinal, não basta fazer, há que ga-
rantir a qualidade dos conteúdos 

passados.  “A criação duma nova 
cadeia de valor no audiovisual 
nacional e de novos talentos são 
o resultado do que pretendemos
atingir. Já o fizemos noutros paí-
ses com resultados bastante sa-
tisfatórios e esperamos o mesmo
em Moçambique”, comentou.

Garantiu que este elemento 
passa por estabelecer um bom 
relacionamento com toda a ca-
deia de produção, avaliação do 
investimento necessário, pla-
neamento e acompanhamento 
das produções e audiência.

UM dos maiores desafios 
da estação, continuou 
João Ribeiro, é explorar 
devidamente as potencia-
lidades de todas as pro-
víncias. “Obviamente, 
queremos contar histórias 
e mostrar o país para o 
qual o canal é dirigido. 

Através do nosso por-
tal de submissões de pro-
jectos estaremos abertos 
para receber propostas 
de diferentes partes de 
Moçambique e caso essas 
propostas estejam alinha-
das com os conteúdos que 
pretendemos produzir e 
sejam viáveis do ponto de 
vista do seu custo de pro-
dução, serão tomadas em 

consideração”, avançou.
Entretanto, a “Estação 

do Boss”, um programa 
sobre música apresenta-
do por Emerson Miran-
da, é um dos principais 
cartazes do novo canal. É 
composto por conversas 
animadas, piadas, canto, 
exibição de videoclipes e 
dos bastidores dos pro-
tagonistas do panorama 
musical nacional.

“Olho o ‘Maningue 
Magic’ como uma pla-
taforma essencial para 
enaltecer e valorizar a 
indústria de conteúdos, 
talentos moçambicanos e 
uma grande oportunidade 
para se mostrar o mosaico 

cultural do país”, comen-
tou Miranda.

O apresentador disse 
haver, neste momento, 
uma linha telefónica e 
correio electrónico para 
interacção com os artis-
tas baseados noutras pro-
víncias do país, que “não 
conseguem vir a Maputo 
por várias razões”.

Explicou que a sua 
missão é promover a in-
clusão e fazer com que 
todos os artistas se sintam 
parte do programa, por-
tanto, está para breve “a 
deslocação da nossa equi-
pa para diversas provín-
cias de modo a mostrar o 
talento local”.

Incluir talentos
doutras províncias

A moda é um dos pratos fortes

UM dos programas mais des-
tacados da “Maningue Ma-
gic” chama-se “Txunado”. É 
apresentado pela amante da 
moda Naomi Chambule, uma 
jovem que considera esta ac-
tividade como uma arte que 

não se limita à passarela.
Considera haver, neste 

sector, muitas pessoas talen-
tosas no país, embora sejam 
poucos os que já se descobri-
ram. 

“Por vezes, a pessoa não 

sabe que tem uma ligação 
com a moda e quando recebe 
o nosso convite para partilhar
as suas experiências percebe
que, afinal de contas, faz par-
te deste mundo”, disse. 

No seu programa, a jovem 

Um canal produzido por e para jovens

“Contamos histórias e mostramos a beleza do país”, disse João Ribeiro

Naomi Chambule reflecte sobre a indústria da modaJoão Ribeiro

mostra-se aberta para falar 
de temas actuais e sensíveis 
como a homossexualidade. 
“Procuro sempre estudar 
o perfil do meu convidado
e colocar-me no seu lugar.
Tento proteger a sua inte-
gridade antes de tudo. Por
ser um assunto sensível,
sempre recorro a instru-
ções de psicólogos, que me
ajudam a encontrar a forma
certa de abordar o assunto”,
explicou.

Os telespectadores, afir-
mou, dão um retorno po-
sitivo e revelam perceber 
a moda nas suas diversas 
vertentes, portanto, na sua 
opinião, “precisamos criar 
uma indústria de moda sus-
tentável em Moçambique”. 

Defende que o país é, de 
certo modo, pequeno para o 
“tamanho” do que é produ-
zido por estilistas nacionais 
e considera crucial pensar 
na exportação destes artigos 
para outros países. 

“Não temos um modelo 
moçambicano que esteja a 
desfilar para grandes mar-

cas internacionais ou a re-
presentar Moçambique fora 
de portas”, comentou.

Disse ter constatado 
que mesmo no país, muitas 
marcas não têm tido espaço 
para expor os seus produtos, 
“se calhar é porque o núme-
ro de eventos de moda nem 
sequer chega a um terço do 
que deveríamos realizar”.

Considera “Txunado” 
um conteúdo televisivo de 
promoção das novas ten-
dências da moda em Mo-
çambique nas mais diversas 
acepções, apresentando 
ao público um conjunto de 
histórias sobre projec-
tos criativos, plataformas 
de divulgação e novas lin-
guagens ligadas ao mundo 
“fashion”.  

“Através de notícias, re-
portagens, entrevistas, pas-
sagem pelas redes sociais e 
comentários, o magazine 
de 48 minutos serve de ba-
rómetro em volta da mar-
cha da moda olhando para o 
passado, presente e futuro”, 
considerou.

Ac t iv i d a d e
Liga os pontos e pinta igualzinho 

ao desenho de baixo

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

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE  
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA 
REPARTIÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA ÁREA DE LOGÍSTICA,

INFRA-ESTRUTURA E FINANÇAS 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. No âmbito da implementação do Decreto 5/2016, de 8 de Março de , que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, a Delegação supracitada 

convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para os concursos abaixo:

Nº DO CONCURSO OBJECTO DO CONTRATO MODALIDADE LOCAL DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA E HORA DE 
ABERTURA DAS 

PROPOSTAS

01/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Construção, Reabilitação e Manutenção de Imóveis da AT Nampula
Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 3/5/2022/8.00 horas

02/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Reparação e manutenção de viaturas multimarcas e serviços de
breakdown

Pequena 
Dimensão Delegação Provincial de Nampula de AT

3/5/2022/9.00 horas

03/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 3/5/2022/10.00 horas

04/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Prestação de serviços para aquisição de bens alimentícios
Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 3/5/2022/11.00 horas

05/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Fornecimento de Serviços de Carga e Expediente
Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 3/5/2022/12.00 horas

06/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Manutenção e reparação de impressoras e fotocopiadores
Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 3/5/2022/13.00 horas

07/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Aquisisão de AR-Condicionado
Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 3/5/2022/14.00 horas

08/CL/DPN-AT/
UGEA/2022 Manutenção e Reparação de Aparelhos de Ar-Condicionados Concurso 

Limitado Delegação Provincial de Nampula de AT 4/5/2022/8.00 horas

09/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Fornecimento de Electrodomésticos
Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 4/5/2022/9.00 horas

10/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Fornecimento, Manutenção e Reparação de Extintores de Incêndios
Pequena 
Dimensão

Delegação Provincial de Nampula de AT 4/5/2022/10.00 horas

11/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Prestação de Serviços de Fornecimento de Percianas ,Montagem e
Manutenção

Concurso 
Limitado

Delegação Provincial de Nampula de AT 4/5/2022/11.00 horas

12/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Reparação e Manutenção de Mobiliário da AT em Nampula
Pequena 
Dimensão

Delegação Provincial de Nampula de AT 4/5/2022/12.00 horas

13/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de Cofres e Casas
Fortes

Pequena 
Dimensão

Delegação Provincial de Nampula de AT 4/5/2022/13.00 horas

14/CL/DPN-AT/
UGEA/2022

Fornecimento de Serviços Gráficos, Bandeiras, Placas Pequena 
Dimensão

Delegação Provincial de Nampula de AT 4/5/2022/14.00 horas

2. Os concorrentes elegiveis interessados poderão obter informações adicionais, examinar ou adquirir os documentos dos concursos na Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Moçambique em Nampula, sita na Av. do 
Trabalho, casa nº 3410, nos dia úteis de semana, das 8.00  às 15.00 horas, mediante o pagamento não reembolsável do valor de 1000,00MT (mil meticais).

3. O período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura das mesmas.
4. Os concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação da Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
5. A  entrega das propostas termina 30 minutos antes da hora da abertura das cartas na  Delegação Provincial da AT-Nampula, Edifício da Delegação.
Repartição de Serviços Comuns para Área de Logística e Infra- Estruturas - UGEA
Av. do Trabalho
Cidade de Nampula

Nampula, aos 21 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(IlegÍvel)
176

F
IM-DE-SEMANA de 
decisões nas principais 
ligas europeias com o 
PSG e Bayern de Muni-
que a poderem sagrar-se 

campeões e na Inglaterra as 
emoções sempre a subirem de 
nível com o Manchester City 
e o Liverpool a travarem uma 
batalha enérgica pela “Premier 
League”. 

O “Notícias”, através dos 
Maisfutebol, traz as incidências 
do que vai ser o fim-de-se-
mana futebolístico pelo velho 
continente.

HOJE
Arsenal-Manchester Uni-

ted, 13.30 horas: Não deve 
haver muitas maneiras mais 
agradáveis de começar o fim-
-de-semana de futebol. O Ar-
senal atravessou uma fase com-
plicada, mas a vitória em casa
do Chelsea a meio da semana
devolveu a confiança aos gun-
ners. Agora segue-se mais um
“clássico” frente ao Manches-
ter United. Há  expectativa para 
perceber se Cristiano Ronaldo
regressará à equipa, num jogo
com um carácter bem decisi-
vo. Em caso de derrota, os red
devils ficarão a seis pontos pre-
cisamente do Arsenal e o objec-
tivo do apuramento da Liga dos 
Campeões começará mesmo a
parecer uma miragem.

Manchester City-Watford, 
16.00 horas: Um ponto separa o 
líder Manchester City do Liver-
pool, e a seis jornadas do fim, a 
Premier League parece que vai 

Campeões à vista
ples. Se o Paris Saint-Germain 
vencer na recepção ao Lens, 
confirma o título de campeão 
a quatro jornadas do fim. O ad-
versário não é dos mais acessí-
veis, já que o Lens está na luta 
pelos lugares europeus, mas se 
a equipa de Paris jogar o que 
sabe, deverá conquistar a dé-
cima Ligue 1 da sua história. 
“História sem muita história”.

AMANHÃ
Liverpool-Everton, 17.30 

horas: Pouco mais de 24 horas 
depois do jogo do Manches-
ter City, o Liverpool entra em 
campo já a saber o resultado 
do grande rival na luta pelo tí-
tulo. Os reds têm cilindrado a 
concorrência nas últimas se-
manas, e a mais recente víti-
ma foi o Manchester United. 
Agora segue-se outro grande 
rival, o Everton que ocupa uma 
posição delicada na tabela – os 
lugares de descida não estão 
longe. Lutas diferentes, mas a 
pressão de vencer é igual, prin-
cipalmente num dérbi.

Lázio-Milan, 20.45 horas: 
Se o Inter joga com a Roma, o 
rival do Inter, o Milan, joga com 
o rival da Roma, a Lázio. E to-
dos grandes jogos. Os rossoneri
lideram a Serie “A”, mas isso
pode mudar caso os nerazzurri
vençam os romanos. Por isso, é
imperioso que o AC Milan ven-
ça na capital italiana, frente a
um adversário que continua a
ter esperanças no apuramento
para a Liga dos Campeões, ape-
sar da vida difícil.

mesmo decidir-se no sprint fi-
nal. Os citizens têm sido quase 
indomáveis esta época, e é bom 
que mantenham a forma, por-
que qualquer deslize pode ser 
fatal. O Watford está em pe-
núltimo e a precisar de pontos, 
e um adversário desesperado é 
capaz de tudo.

Inter de Milão-Roma, 18.00 
horas: Se a Roma ainda acalen-
ta alguma esperança de marcar 
presença na Liga dos Campeões 
da próxima época, ganhar no 
Giuseppe Meazza é fulcral. Os 

romanos voltam a uma casa 
que bem conhece, e precisará 
de se superar para conseguir os 
três pontos. É que o Inter está 
a apenas dois pontos do líder 
Milan, e com um jogo a menos. 
Qualquer erro pode ser fatal 
para ambas as equipas, e nem 
o empate servirá, principal-
mente aos romanos. Jogaço em 
perspectiva.

Bayern de Munique-Borus-
sia Dortmund, 18.30 horas: Um 
“clássico” que pode dar um 
título – mais um. Nesta altura, 

Bayern de Munique e Borus-
sia Dortmund estão separados 
por nove pontos, na primeira 
e segunda posição, respecti-
vamente. Significa isto que os 
bávaros festejarão o décimo tí-
tulo consecutivo – e o 31.º da 
história – caso triunfem ante o 
rival. A conquista do Bayern é 
praticamente inevitável, mas o 
Dortmund decerto não quererá 
ser o bombo da festa.

PSG-Lens, 21.00 horas: De 
uma festa inevitável para outra. 
Em França, as contas são sim-

Bayern enfrenta o Dortmund num “clássico” que pode dar o título aos “baváros”

O PORTO garantiu a qualifi-
cação para a final da Taça de 
Portugal, depois de vencerem 
o Sporting, quinta-feira, por
1-0, no Estádio do Dragão, no
Porto.  O autor do único golo da

partida - que pode contar com 
muita chuva e faltas - foi Toni 
Martinez, que precisou apenas 
de um minuto na partida para 
colocar os “dragões” na frente. 

Agora, o FC Porto junta-se 

ao Tondela para encontro que 
decidirá o vencedor da Taça 
de Portugal da época 2021/22. 
A partida está marcada para o 
dia 22 de Maio, no Estádio do 
Jamor.

Porto bate-se com Tondela 
na final da Taça de Portugal

Porto apurou-se para final após eliminar o Sporting

Valência-Betis: Taça 
da Espanha em jogo

VALÊNCIA e Bétis jogam hoje no Estádio de La 
Cartuja, em Sevilha, a partir das 22.00 horas, na 
final da Taça da Espanha.

Em perspectiva uma boa propaganda de fu-
tebol entre equipas de referência da Espanha. 
Trata-se de Valência e Bétis, dois gigantes do 

país, que justificam bem o entusiasmo à volta 
do encontro.  O clube valenciano tem vantagem 
no palmarés, são já oito conquistas, a última em 
2019, mas os béticos jogam em casa e procuram a 
glória pela terceira vez na sua história, a primeira 
vez em mais de 15 anos.

Valência e Bétis batem-se pelo segundo troféu mais importante da Espanha

Jokic (37 pontos, 18 ressaltos e 
cinco assistências) evitou nova 
derrota do conjunto de Michael 
Malone.

Steph Curry, que voltou 
a começar no banco, anotou 
27 pontos (converteu três em 
nove da linha de três pontos) 
enquanto Thompson contri-
buiu com 26. O novo “Splash 

Brother”, Jordan Poole, mar-
cou 27 pontos.

Em Minesota os Timber-
volves deixaram o jogo fu-
gir e perderam com os Gri-
zzlies por 104-95. A equipa 
da casa esteve por duas vezes 
em vantagem por mais de 20 
pontos, mas permitiu sempre 
a recuperação à franquia de 

Memphis.
Desmond Bane foi o me-

lhor marcador dos Grizzlies 
com 26 pontos. Já Morant re-
gistou um triplo-duplo (dez 
assistências, dez ressaltos e 16 
pontos). Nos Timberwolves 
Russel foi o melhor marcador 
com 22 pontos, seguido por 
Edwards (19 pontos).

NBA “PLAY-OFFS”

Warriors chegam às três vitórias

Warriors somou a terceira vitória consecutiva sobre os Nuggets

OS Golden State Warriors lide-
ram a série frente aos Denver 
Nuggets, por 3-0. Só uma he-
catombe impediria a equipa de 
Kerr de avançar para a ronda 
seguinte.

Depois de duas vitórias 
em São Francisco, os Warriors 
voltaram a ganhar, desta fei-
ta no pavilhão do adversário, 
por 113-118. Nem mesmo a 
tremenda exibição de Nikola 

SALAH E A RENOVAÇÃO DE CONTRATO

Dinheiro não é tudo
MOHAMED Salah está a um 
ano de terminar o contrato 
com o Liverpool. O inter-
nacional egípcio, que ainda 
não chegou a acordo com os 
“reds” para prolongar o vín-
culo, explicou que as diver-
gências nas negociações não 
são por causa de dinheiro.

“Falta-me um ano de 
contrato. Acho que os fãs sa-
bem o que eu quero. Mas no 
contrato nem tudo é sobre 
dinheiro. Não sei. Tenho mais 
um ano e os adeptos sabem o 
que eu quero”, começou por 
dizer à revista “Four Fourt 
Two”.

O extremo de 29 anos, 
melhor marcador da “Pre-
mier League” esta tempo-
rada, manifestou desejo de 
permanecer em Anfield.

“Este clube significa mui-
to para mim. Desfrutei mais 
do meu futebol aqui do que 
nos outros sítios. Dei tudo ao 
clube e tive vários momentos 

inesquecíveis, ganhei tro-
féus colectivos e individuais e 
atingi objectivos. O Liverpool 
é como uma família”, subli-
nhou. 

“Jogar numa atmosfe-
ra como esta e ter estes fãs 
atrás de mim... Há bandeiras 
minhas no estádio e os adep-
tos cantam sempre a minha 
música. Vai ser um momento 
muito triste (quando sair)”, 
acrescentou. 

A 12 meses de se tornar 
num jogador livre, Mo Salah 
admitiu que não está preocu-
pado sobre a indefinição que 
paira sobre o seu futuro.

“Não estou preocupa-
do, não me deixo preocupar 
com nada. A época ainda não 
acabou por isso, vamos ten-
tar acabá-la da melhor forma 
possível. É o mais importan-
te. No próximo ano veremos 
o que vai acontecer. Se vou
continuar aqui para o ano?
Claro”, concluiu.

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

A 
Selecção Nacional de 
boxe vai discutir o tí-
tulo regional, hoje, 
com a sua congéne-
re da Zâmbia, que 

tem sido a grande surpresa do 
Campeonato Africano da Zona 
IV, que decorre no pavilhão do 
Maxaquene, em Maputo.

Moçambique e Zâmbia, 
acossados por Botswana e 
África do Sul têm sido do-
minantes nesta prova, sendo 
que os zambianos até ao mo-
mento sofreram apenas três 
derrotas, tendo vários pugi-
listas nas finais marcadas para 
a tarde de hoje. O nosso país 
já garantiu nove finalistas, 
pelo que, com cinco meda-
lhas de ouro, pode conseguir 
amealhar o título, isso se tiver 
vantagem na conjugação dos 
resultados que serão obtidos 
pelo Botswana, África do Sul 
e, sobretudo, Zâmbia, a gran-
de favorita.

Entretanto, Armando Si-
gaúque voltou a ser o abono 
da família moçambicana neste 
certame. Depois de despachar 
um pugilista do Lesotho na 
quarta-feira, ontem venceu o 
tswana George Molwantwa, 
por 5-0. Fiel ao seu estilo de 
jogo, Sigaúque entrou com 
incessantes investidas e cedo 
conseguiu cansar o atleta do 
Botswana que se resguardou 

TRÊS semanas depois de 
paragem por razões logís-
ticas e organizacionais, as 
provas do andebol retomam 
este fim-de-semana na ca-
pital do país, com jogos do 
Torneio 7 de Abril, em se-
niores, e dos campeonatos 
da cidade em juniores, em 
ambos os sexos.

Para hoje estão marca-
dos três jogos do Torneio 7 
de Abril, dois em femininos 
e um em masculinos.

Em seniores masculinos, 
há um clássico entre Ma-
lhangalene e Costa do Sol, 
jogo que de resto será o de 
cartaz de todo o fim-de-se-
mana, não opusesse as duas 

melhores equipas da moda-
lidade na actualidade.

É também uma oportu-
nidade do tira-teimas, de-
pois da recente vitória da 
Malhangalene, por 3-0, no 
play-off da final do Cam-
peonato da Cidade que 
foi disputado à melhor de 
cinco jogos. Esse embate 
tem início às 15.30 horas. A 
anteceder esta partida te-
remos dois embates em fe-
mininos. Às 14.00 horas, a 
Sansão Muthemba bate-se 
com o Matchedje. Às 17.00 
horas, há um duelo entre o 
Ferroviário e o Costa do Sol.

No domingo, há um jogo 
entre a Náutica e a Sansão 

Muthemba, com início às 
16.30 horas.

Em juniores masculi-
nos, a Sansão Muthemba 
mede forças com o Costa 
do Sol. Em femininos, há 
também um duelo entre es-
tas duas formações, a partir 
das 12.00 horas. Duas ho-
ras mais tarde, o Ferroviá-
rio bate-se com o poderoso 
Matchedje.

Quer o Torneio 7 de 
Abril, quer o Campeonato 
da Cidade em juniores, ro-
dam a terceira jornada este 
fim-de-semana. 

Todos os jogos decorrem 
no pavilhão da Escola Se-
cundária da Malhangalene.

RODA este fim-de-semana a pri-
meira eliminatória da Taça de 
Moçambique em futebol - fase 
provincial de Sofala - com a reali-
zação de quatro jogos, no Estádio 
Municipal da Beira.

Esta manhã (9.00 horas), FC 
da Beira defronta Caia FC. Logo à 
tarde (15.00 horas), Juventus de 
Muxúnguè bate-se com o Beira 
Sport Center.

Amanhã é esperado o “clás-

sico” local entre o Sporting e Es-
trela Vermelha da Beira, às 13.00 
horas. Duas horas depois, a Liga 
Desportiva de Sofala mede forças 
com o Matchedje da Beira.

Salientar que a primeira eli-

minatória teve pontapé de saída 
ontem, com o Ferroviário da Bei-
ra a golear União Desportiva de 
Inhaminga, por 8-0, sendo que 
seis golos foram apontados por 
Lingue.

O CAMPEONATO Provincial 
de Futebol de Maputo termi-
na este fim-de-semana com a 
disputa das últimas jornadas, 
nas duas séries, e que decidi-
rão os finalistas da prova. 

Na Série “A”, duas equi-
pas concorrem para a final, 
nomeadamente Incomáti e 
Desportivo da Matola, pri-
meiro e terceiro classificados, 
respectivamente com 10 e oito 
pontos, numa ronda em que 
o segundo posicionado, Clu-
be Amigos da Matola (soma
nove), não entra em acção à
semelhança dos “açucarei-
ros”, sendo que ambos já con-
cluíram os seus jogos. 

Esta situação pode favo-
recer o Desportivo da Matola, 
que em caso de vitória hoje, na 
recepção ao Clube de Manhi-
ça, pode superar o Incomáti. 
Este é o único jogo da série.

Duas equipas concorrem 
igualmente para a final na Sé-
rie B. Trata-se da ESFA de Boa-
ne, que lidera com 12 pontos, 
e Associação Jeito (10), que 
ocupa o segundo lugar, numa 
jornada em que o terceiro clas-
sificado, Clube de Corrumane 
(tem oito), fica de fora. 

A ESFA recebe hoje Tim-
bercity, enquanto Jeito des-
loca-se domingo ao campo 
da Texlom, para medir for-
ças com Ximanganine. Ain-
da hoje, Cross United recebe 
Real de Mahelane, em Ressano 
Garcia.  

SORTEADAS FASES 
PROVINCIAL
DO CAMPEONATO E DA 
TAÇA 

Foram quarta-feira sor-
teadas as fases provincial do 
Campeonato Nacional de Fu-
tebol da II Divisão e da Taça de 
Moçambique. A fase provin-
cial do “Nacional” da II Divi-
são arranca no dia 7 de Maio, 
enquanto a Taça inicia numa 
data ainda por indicar. 

Para a primeira jornada da 
fase provincial do Campeona-
to da II Divisão, destaca-se o 
encontro entre ESFA de Boane 
e Atlético de Marracuene, na 
Série “A”, composta por cinco 
equipas. Noutro jogo da série, 
Manhiça FC medirá forças com 
Crosss FC. Corrumane FC fica 
de fora na primeira ronda.

Na Série “B”, composta por 
seis equipas, a primeira jorna-
da compreende as partidas Xi-
manganine FC-Desportivo da 
Matola, Clube de Marracue-
ne-Mamas Food e Amigos da 
Matola-Jeito FC. 

Enquanto isso, a primeira 
eliminatória da Taça de Mo-
çambique definiu os seguintes 
jogos: Desportivo da Matola-
-Atlético, ESFA de Boane-Xi-
manganine, Clube dos Ami-
gos-Incomáti, Jeito-Cross, 
Clube de Marracuene-Corru-
mane. O sorteio ditou que Ma-
mas Food ficasse de fora, em
virtude do número ímpar de
equipas (11). Aliás, isso deve-
-se a desistência do Clube de
Manhiça de participar da Taça. 

CHIBUTO TESTA 
LIDERANÇA “LOCOMOTIVA”

O Clube do Chibuto, ac-
tual penúltimo classificado 
do Torneio de Abertura, vai 

O AL ALHY, de Luís Miquissone, joga na madru-
gada de amanhã, às 00.00 horas, no reduto do 
Raja Casablanca do Marrocos, em partida da se-
gunda “mão” dos quartos-de-final da Liga dos 
Campeões Africanos de futebol. 

O Al Alhy, actual detentor da “Champions” 
entra em campo em vantagem, depois de na pri-
meira “mão” ter ganho em casa, por 2-1. No en-
tanto, será preciso que os “faraós” tomem todas 
as precauções, na medida em que a vantagem, 
além de ser mínima, há que ter em conta a solidez 
do Raja Casablanca, que possui um conjunto bem 
sólido, dos melhores do continente, não fosse o 
actual vencedor da Taça CAF. 

A equipa do moçambicano é a actual deten-
tora do título e recordista em títulos, dez ao todo, 
enquanto o Raja Casablanca já venceu a competi-
ção por três vezes.

Miquissone esteve em campo no primeiro 
encontro no Cairo.

TRIO MOÇAMBICANO
JOGA A PENSAR NA “EUROPA” 

Zainadine Jr e Clésio (Marítimo) e Geny Cata-
mo (Guimarães) estarão em campo na 31.ª jorna-
da da I Liga Portuguesa de futebol.

Zainadine e Clésio são os primeiros a entra-
rem em acção para medir forças nos Açores com 
o Santa Clara, em partida marcada para hoje, às
19.00 horas. Os “insulares” ocupam a sétima po-
sição, com 36 pontos, menos seis que o Guima-
rães, em sexto, e na zona de acesso à Liga Con-
ferência. Assim, os maritimistas de Zainadine
e Clésio não só precisam de ganhar, bem como
torcer pela queda dos vimaranenses, de Geny
Catamo, que amanhã, às 21.00 horas, jogam em
casa do Tondela.

BRUNO LANGA 
ATACA LIDERANÇA 

O Chaves, de Bruno Langa, terceiro com 57 
pontos, pode ascender hoje à liderança da II Liga 
Portuguesa, bastando para tal vencer na recep-
ção, 15.00 horas, à Académica de Coimbra, em 
jogo da 31.ª jornada. 

Mas para se manter na liderança ao fim da 
ronda, os transmontanos têm que esperar que o 
Rio Ave, 60 pontos, e o Casa Pia, 59, percam nes-
ta ronda.

Ainda para II Liga, o Nacional, de Witi, recebe 
amanhã, a partir das 16.30 horas, o Farense. Ten-
do perdido a corrida pela promoção, os naciona-
listas jogam para cumprir calendário.

DOMINGUEZ E KAMBALA
COM TAREFAS DISTINTAS

Os internacionais moçambicanos Domin-
guez e Kambala, a jogarem na I Liga da África do 
Sul, têm tarefas distintas na ronda deste fim-de-
-semana.  Enquanto o Real Kings, de Domin-
guez, precisa de pontuar na recepção ao Amazu-
lu amanhã, (15.00 horas) para segurar o segundo
lugar e continuar na zona que dá acesso à Cham-
pions League, o Baroka está obrigado a vencer na
casa do Moroka Swallows para continuar a acre-
ditar que é possível se manter na prova maior do
futebol do país vizinho. 

O Baroka ocupa a 16.ª e última posição com 18 
pontos e tem o Moroka Swallows, 20, o Galaxy, 
22 e Maritzburg, 23, como equipas próximas.

Já o Real Kings é segundo classificado com 
44 pontos, estando a 14 do líder Mamelodi Sun-
downs. Como perseguidores mais próximos, o 
Kings têm o Cape Town (menos um jogo) com 40 
e Kaizar Chiefs (menos dois jogos).

“AFRICANO” DE BOXE DA ZONA IV

Moçambique discute 
título com a Zâmbia

Armando Sigaúque (azul) infligindo uma rajada de golpes ao seu oponente

para o segundo assalto.  Nes-
sa etapa, Molwantwa tentou 
dar o ar da sua graça, mas o 
moçambicano não abanou, 
defendia-se com mestria e 
atacava de forma aguerrida, 
desferindo valentes socos ao 
adversário que terminou a 
luta com grande esforço. O 
5-0 é incontestável e, ao que
tudo indica, Sigaúque deverá
ficar com o título na sua cate-
goria.

Yassine Nordine, na divi-

são dos 46/48 kg, foi o primei-
ro moçambicano a entrar em 
acção, defrontando o tswana 
Kobamelo Molatlhegi, com 
quem perdeu por apertados 
3-2. Como testemunham os 
números, o combate foi equi-
librado e bastante emotivo, 
com Yassine a colocar todo o 
seu poderio no ringue que se 
revelou insuficiente para um 
tswana astuto e experimen-
tado nestas andanças. Caiu de 
pé o pugilista moçambicano, 

uma das nossas grandes futu-
ras promessas.

Em femininos, Benilde 
Macaringue, a única nacional 
que entrou em ringue ontem 
neste gênero, derrotou Phekie 
Bele, do Botswana por conclu-
dentes 5-0. Benilde, à seme-
lhança de Armando Sigaúque, 
é uma das grandes esperanças 
de Moçambique quanto ao su-
cesso no desfecho final desta 
competição.

Noutros combates de on-

tem em masculinos, o sul-
-africano Lubabalo Lusizi
esmagou o zambiano Bruce
Kazewa, por 5-0, na luta que
abriu a noite. O zambiano Pa-
trick Chinyemba despachou
o sutho Kolobe Retselisitsoe,
o carrasco do moçambicano
Calú Ossemane. Nos 48/51kg,
o tswana Rajab Mahommed
venceu o sul-africano Sino-
vuyo Mthinthelwa, por 4-1.

Já nos 51/54kg, o zambia-
no Mwengo Mwale venceu 
com alguma facilidade o swati 
Sabelo Lukhele, por 4-1.

Na divisão dos 54/57kg, 
Obert Musonda, da Zâmbia, 
bateu Mokhotho Moroke do 
Lesotho, por 5-0. Os zambia-
nos, à 

Refira-se que participam 
desta prova 10 países, no-
meadamente Moçambique, 
África do Sul, Eswatini, Le-
sotho, Botswana, Malawi, 
Zâmbia, Zimbabwe, Namí-
bia e Seychelles. Ao todo são 
perto de 80 pugilistas reuni-
dos em Maputo, sendo que 
a África do Sul tem a maior 
delegação (25), entre atletas e 
treinadores, seguido de Mo-
çambique (22) e Zâmbia (13).

Botswana é actual cam-
peão, título conquistado há 
três anos em Gaberone, na 
condição de anfitrião. Na al-
tura, os tswanas destronaram 
Moçambique, que é actual vi-
ce-campeão.

“PROVINCIAIS” DE FUTEBOL

Decidem-se finalistas na província de Maputo

Roda 1.ª eliminatória da Taça em Sofala 

testar amanhã, às 15.00 ho-
ras, a liderança do Ferroviário 
de Gaza, treinado por Danito 
Nhamposse.

A partida referente à 
quinta jornada do Torneio 
de Abertura da Província de 
Gaza será disputada no terre-
no dos “guerreiros” de Gaza, 
que somam três pontos em 
seis possíveis. Já os líderes da 
prova (com cinco pontos) vão 
a Chibuto depois de terem 
cedido empate sem golos na 
recepção ao Clube Desportivo 
Penitenciária de Mabalane.

Entretanto, a ronda cinco 
arranca amanhã em Maba-
lane, onde a “Penitenciária” 
vai receber o Clube de Gaza, 
conjunto com o qual está em-
patada na tabela classificativa 
(quatro pontos).

Lembre-se que a jornada 
anterior foi marcada pela não 

realização da partida entre o 
Limpopo Futebol Clube, que 
fica de fora esta ronda, e o 
Clube do Chibuto.

MATCHEDJE PODE 
ALARGAR
VANTAGEM NA ZAMBÉZIA

O Campeonato Provincial 
de Futebol da Zambézia en-
tra, este fim-de-semana, na 
sétima jornada, na qual o líder 
Matchedje de Mocuba pode 
alargar ainda mais a vanta-
gem no comando da prova, 
visto que recebe esta tarde 
o 1.º de Maio Quelimane, na
cauda.

Com 18 pontos, os “mili-
tares” estão bem encaminha-
dos para a conquista da prova, 
uma vez que o seu mais direc-
to perseguidor, o Sporting de 
Quelimane, soma 13 pontos a 
três jornadas do fim do cam-

peonato. Os “leões” jogam 
amanhã, em Quelimane, com 
3 de Fevereiro também da-
quela cidade, uma das equi-
pas mais frágeis do certame.

Enquanto isso, o Fer-
roviário de Quelimane (10 
pontos), terceiro classifica-
do, defronta esta tarde, em 
Nicoadala, o “lanterna ver-
melha” Sonho Real, com a 
possibilidade de manter-se 
no precioso lugar. 

O Sumeia de Mocuca (9), 
quarto posicionado, também 
é favorito na recepção, ama-
nhã, ao Efwua de Namacur-
ra, que luta para sair da zona 
baixa. 

Na disputa do quinto lu-
gar está o Ferroviário de Ni-
coadala e Djerre de Inhassun-
ge, ambos com seis pontos, e 
que jogam entre si no reduto 
da primeira formação.      

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone joga 
acesso às “meias”

Miquissone está em vias de passar para as meias-finais da “Champions”

TRÊS SEMANAS DEPOIS

Andebol regressa este 
fim-de-semana na capital
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Morreu Mwai Kibaki
O ANTIGO Presidente queniano Mwai Kibaki morreu aos 90 
anos, anunciou o actual chefe de Estado, Uhuru Kenyatta, 
numa emissão solene da televisão estatal. “É um dia triste para 
nós enquanto país. Perdemos um grande líder”, disse Kenya-
tta, citado pela agência France-Presse. Antigo professor de 
economia formado no Uganda e em Londres tornou-se o ter-
ceiro presidente da história da nação africana em 2002, sob 
promessa de acabar com a corrupção no rescaldo de 20 anos 
de governação autoritária de Daniel Arap Moi. Esteve no po-
der até 2013, quando entregou a presidência ao seu sucessor, 
Uhuru Kenyatta.

Mali terá transição
de dois anos
A JUNTA no poder no Mali desafiou quinta-feira os seus par-
ceiros regionais ao anunciar um “processo” de transição que 
durará “dois anos”, depois de lhe ter sido pedida a organiza-
ção de eleições no prazo máximo de 16 meses. À semelhança 
da Guiné Conacri e do Burkina Faso, onde os militares toma-
ram o poder em Setembro de 2021 e Janeiro de 2022, respecti-
vamente, o Mali está sob pressão da Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que pretende que 
os  militares nos três países devolvam rapidamente o poder aos 
civis. Os três países foram suspensos da organização devido aos 
golpes militares. O Mali também está sujeito a pesadas sanções 
económicas decididas pela CEDEAO.

França escolhe amanhã 
entre Macron e Le Pen
O PRESIDENTE em funções, Emmanuel Macron, e a candidata 
de extrema-direita, Marine Le Pen, disputam amanhã a se-
gunda volta das eleições presidenciais francesas, uma reedição 
da corrida eleitoral de 2017. Na primeira volta, realizada a 10 
de Abril, Macron obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% 
de Le Pen. De acordo com as últimas pesquisas Macron está à 
frente por entre 10 e 14 pontos. Mas o facto de quase três em 
cada 10 eleitores dizerem que não votarão ou não se decidi-
ram significa que uma vitória surpresa de Le Pen semelhante 
a eventos como o “Brexit” e a eleição de Donald Trump como 
Presidente dos EUA não pode ser totalmente descartada.

Cuba e EUA retomam 
diálogo diplomático
OS Estados Unidos e Cuba mantiveram quinta-feira conver-
sações diplomáticas de alto nível, que se focaram em questões 
de migração, quatro anos depois de um grave corte de relações 
durante a administração de Donald Trump. As discussões de-
correram em Washington entre altos funcionários do Departa-
mento norte-americano de Estado e o vice-ministro cubano 
dos Negócios Estrangeiros. O diálogo concentrou-se na mi-
gração, com o lado norte-americano ansioso por conter um 
número crescente de cubanos que tentam entrar ilegalmente 
nos EUA.

O BISPO de Cabinda encorajou quinta-feira o 
Presidente angolano a continuar a dar “sinais de 
reconciliação” e salientou que é também preci-
so que a paz “chegue para todos”, chamando a 
atenção para a questão daquela província-en-
clave e dos antigos militares das FLEC.

À saída de uma audiência com João Lou-
renço, que iniciou na quinta-feira, uma visita 
de três dias àquela província do norte, Belmiro 
Chissengueti, disse que o encontro foi “bom” e 
“bastante cordial”, abordando várias questões.

“Encorajámos o senhor Presidente a con-
tinuar com estes bons sinais de reconciliação 
que tem dado nos últimos tempos”, disse aos 
jornalistas, referindo-se ao encontro recen-
te do chefe do Estado angolano com o líder da 
oposição, Adalberto da Costa Júnior (UNITA), 
que “ajudou a amainar os ânimos e a tensão um 

pouco por todo o país”. O eclesiástico apre-
sentou igualmente a questão dos antigos mi-
litares das separatistas Forças de Libertação do 
Enclave de Cabinda (FLEC), “um processo que 
não foi bem terminado e que deve ser acompa-
nhado justamente porque há necessidade de se 
assegurar que a paz chegue para todos”.

Questionado pela Lusa sobre se existe, de 
facto, um aumento dos confrontos com mo-
vimentos separatistas na região, como a FLEC 
tem anunciado na última semana, disse que 
não foi abordada a questão militar. “Esta parte 
militar competirá ao Estado Maior ou às Forças 
Armadas que têm, de certeza, uma informação 
mais apropriada. Fica o dado de que o processo 
de paz tem de abranger todo o país e temos de 
ter serenidade para poder enfrentar as questões 
que nos são colocadas”, declarou.-(Lusa)

A COMUNIDADE da África Oriental (EAC, na sigla 
em inglês) decidiu na quinta-feira enviar com ur-
gência uma força militar regional para a República 
Democrática do Congo (RD Congo) para resolver 
a instabilidade no nordeste do país.

Segundo um comunicado da organização, 
após uma cimeira dedicada à segurança, realizada 
em Nairobi, os chefes dos Estados-membros de-
clararam que “o estabelecimento de um exército 
regional para combater as forças inimigas deve 
começar imediatamente sob a liderança da RD 
Con Os dirigentes recordaram que deve ser rea-
lizado o mais rapidamente possível um diálogo 
consultivo entre o Presidente da RD Congo, que 
aderiu à EAC em Março passado, e os represen-
tantes dos grupos armados do país.

 Consideraram que todos os grupos armados 
devem participar “incondicionalmente” no pro-
cesso político para resolver as suas reivindicações 

e que as forças estrangeiras no país se devem 
desarmar e regressar “incondicional e imediata-
mente” aos respectivos países de origem.

“Se não o fizerem”, lê-se no comunicado, 
“serão consideradas forças inimigas e tratados 
militarmente”. Os participantes na cimeira deci-
diram a realização de um novo encontro dentro 
de um mês para avaliar os progressos alcança-
dos no que qualificaram de “conversas frutífe-
ras, realizadas num ambiente franco e cordial, e 
com o objectivo de promover a paz, a estabilidade 
e o desenvolvimento no leste da RD Congo e na 
grande região da África Oriental”. 

No comunicado da organização, que decorreu 
à porta fechada, não foi feita qualquer referência 
às forças armadas do Ruanda, acusadas no final de 
Março passado por Kinshasa de colaborarem com 
os rebeldes do Movimento de 23 de Março grupo 
(M23).-(Lusa)

UM ano após a morte do Pre-
sidente chadiano, Idriss Déby 
Itno, o Conselho Militar de 
Transição (CMT) criado em 
carácter de emergência ainda 
está em vigor. O país aguarda 
pelos resultados do diálogo 
nacional inclusivo que per-
mitam planear o futuro. No 
entanto, a população ques-
tiona-se sobre os projectos 
de Mahamat Idriss Déby, que 
chefia o CMT, e sobre a von-
tade dos soldados de devolver 
o poder aos civis em meados
de 2023. 

Em 20 de Abril de 2021, fez 
um ano na última quarta-fei-
ra, o exército do Chade anun-
ciava que o Presidente Idriss 
Déby Itno, que governou o 
país de maneira autoritária 
durante 30 anos, havia fale-
cido num confronto com um 
grupo da rebelião. 

No mesmo dia, o seu filho 
Mahamat Idriss Déby Itno, 
jovem general de 37 anos, foi 
proclamado comandante de 
uma junta de 15 generais e 
Presidente “de transição” da 
República.

Ele foi imediatamente 
apoiado pela comunidade in-
ternacional - França, União 
Africana (UA) e União Eu-
ropeia (UE), os mesmos que 

anunciaram sanções contra 
militares golpistas em outras 
partes de África. Essa atitude 
complacente teve dois moti-
vos: o exército do país é in-
dispensável na guerra contra 
os “jihadistas” - o Chade é 
famoso por ter um dos me-
lhores exércitos da região, um 
pilar de guerra contra os ex-
tremistas islâmicos no Sahel 
- e Mahamat Déby prometeu
entregar o poder aos civis em
18 meses.

Mas, a seis meses do fim 
desse prazo, a situação en-
contra-se estagnada.

AS PROMESSAS
DAS JUNTA
Logo que assumiu o po-

der, o novo homem forte de 
N’Djamena dissolveu o Parla-
mento, destituiu o Governo, 
revogou a Constituição, mas 
prometeu “eleições livres 
e democráticas” após uma 
“transição” de 18 meses.

A transição pode ser pror-
rogada “uma vez”, explicou 
então o general Déby, que se 
comprometeu a não disputar 
a futura eleição presidencial.

A França, UA e UE de-
fendiam uma transição que 
não superasse o prazo de 18 
meses, o que resultaria em 

eleições no segundo semestre 
deste ano.

Dois meses depois, Maha-
mat Déby afirmou que pode 
prolongar a transição caso os 
chadianos “não consigam se 
entender” e disse que entre-
gava a “Deus o seu destino 
pessoal” para a eleição presi-
dencial.

Outra promessa impor-
tante: um “diálogo nacional 
inclusivo”, aberto a todas as 
oposições, políticas e arma-
das, incluindo 50 grupos re-
beldes que atacam o Governo 
há 30 anos. É a “mão estendi-
da” para a pacificação do país, 
como afirma Mahamat Déby, 
um contraste com a intransi-
gência do seu pai.

Aliás, alguns observadores 
apontam diferenças no exer-
cício do poder entre as duas 
figuras. Ao contrário de Idriss 
Déby, que proibiu as mani-
festações, Mahamat Déby 
“permite um pequeno espaço 
para a oposição se expressar”, 
afirma Roland Marchal, do 
Centro Internacional de Pes-
quisa (CERI) da Sciences Po 
Paris.

“Ele é menos impulsivo 
que o pai, mais calmo, ouve 
mais do que fala”, assegura 
um conselheiro próximo sob 

O 
CONSELHO da União 
Europeia (UE) apro-
vou, quinta-feira, a 
mobilização para a 
União Africana (UA) 

de 600 milhões de euros (41,4 
mil milhões de meticais) para 
financiar operações de apoio 
à segurança até 2024, ao abri-
go do Mecanismo Europeu de 
Apoio à Paz.

Segundo o Conselho, esta 

medida de assistência abran-
ge o período 2022-2024 e 
visa, nestes três anos, dar 
continuidade à “bem esta-
belecida prestação de apoio a 
longo prazo da UE às opera-
ções de apoio à paz lideradas 
por África”.

De acordo com um comu-
nicado da organização, a UA 
poderá solicitar auxílio para 
essas operações, individuais 

à medida que surjam neces-
sidades, “permitindo uma 
resposta rápida a desenvol-
vimentos relevantes em ma-
téria de segurança no conti-
nente”.

Aprovada algumas sema-
nas após a cimeira UE-UA, que 
decorreu em Bruxelas, Bélgi-
ca, em Fevereiro passado, esta 
medida “constitui uma parte 
importante da cooperação re-

novada e reforçada para a paz 
e a segurança”, argumenta o 
Conselho.

“No quadro desta decisão, 
o Comité Político e de Segu-
rança aprovou apoio adicional
para reforçar ainda mais a efi-
cácia operacional da Força-Ta-
refa Conjunta Multinacional
contra o Boko Haram, em par-
ceria com a União Africana, e
criar um ambiente seguro nas

áreas afectadas por estes e ou-
tros grupos terroristas”, expli-
ca o organismo.

Assim, a UE irá acrescentar 
10 milhões de euros (690 mi-
lhões de meticais) aos recur-
sos já mobilizados ao abrigo da 
Força-Tarefa Conjunta Multi-
nacional contra o Boko Haram, 
aumentando a sua subvenção 
global para 20 milhões de euros 
(1,3 mil milhões de meticais) e 

permitindo uma extensão até 
ao final deste ano.

O Mecanismo Europeu de 
Apoio à Paz foi criado em Mar-
ço de 2021 para financiar todas 
as acções de política externa e 
de segurança comum em áreas 
militares e de defesa, com o 
objectivo de prevenir conflitos, 
preservar a paz e reforçar a se-
gurança e estabilidade interna-
cionais.-(Lusa)

UE mobiliza apoio à
segurança e paz em África

DIZ BISPO DE CABINDA

A paz tem de chegar para todos
EAC decide enviar força
militar para a RD Congo

A INVASÃO russa à Ucrânia entrou 
hoje no seu 59.º dia sem sinais de apa-
ziguamento. E enquanto Washington 
e vários líderes europeus apostam 
na derrota da Rússia, Paris considera 
importante dialogar com Moscovo.

O Presidente francês, Emmanuel 
Macron, defendeu ontem que a Euro-
pa deve continuar a conversar com o 
chefe do Estado russo, Vladimir Pu-
tin, e deve estar envolvida na prepa-
ração e negociação de um cessar-fo-

go na Ucrânia.
“Em algum momento, terá que 

ser preparado um cessar-fogo e a Eu-
ropa tem de estar na mesa (de nego-
ciações)”, afirmou Macron, em en-
trevista à rádio France Inter.

“Temos de estar atentos porque, 
quando houver um cessar-fogo em 
território europeu, se decidirmos não 
falar com Putin, os negociadores ou 
garantes (do acordo) serão o Presi-
dente turco, os chineses ou outros”, 

alertou.
Macron adiantou que caso tal 

aconteça a questão lógica será “se a 
Europa desapareceu”.

O Presidente francês falou com o 
seu homólogo russo ao telefone vá-
rias vezes desde o início da guerra na 
Ucrânia, mas nenhuma desde o mês 
passado.

Ontem, admitiu, no entanto, fa-
zê-lo novamente, sublinhando que 
“não se deve desistir”, especialmente 

“se algumas vidas puderem ser salvas 
ou a situação melhorar” e lembrando 
que Putin teve “alguns gestos hu-
manitários” no início da guerra, mas 
nas últimas semanas “não cedeu em 
nada”.

Macron disse ainda ter sempre 
muito cuidado com aqueles que pro-
curam uma solução exclusivamente 
militar para a guerra, através da der-
rota da Rússia no campo de batalha, 
porque “decidir uma escalada do 

conflito significaria abrir uma nova 
guerra mundial”.

Na quarta-feira, o presidente do 
Conselho Europeu, Charles Michel, 
disse que a União Europeia fará “tudo 
o que for possível” para que a Ucrânia 
“ganhe a guerra contra a Rússia”.

“Uma das responsabilidades que 
temos é não deixar cair uma cortina 
de fogo sobre a Europa”, sublinhou 
Macron.-(Lusa)

GUERRA NA UCRÂNIA 

Macron quer Europa a conversar com Putin

Chade: um ano após a morte de Idriss Déby
-se a falar directamente com
os emissários da junta e não
conseguem nenhum entendi-
mento.

A oposição considera o 
pré-diálogo uma manobra do 
Governo para sabotar de ma-
neira antecipada as negocia-
ções, com a imposição do Qa-
tar como mediador - o que os 
rebeldes não queriam - e um 
grande número de interlocu-
tores, o que dificulta o diálogo.

Um mês após o início, ne-
nhum avanço foi registado e 
manter o diálogo nacional pre-
visto para 10 de Maio próximo 
em N’Djamena parece uma 
ilusão.

Ao mesmo tempo, a opo-
sição política, que Mahamat 
Déby permite manifestar, o 
que era inconcebível no Go-
verno do seu pai, não aceita a 
organização do fórum desde o 
início de Abril corrente.

E ameaça boicotar o fórum, 
acusando a junta de perpetuar 
“violações dos direitos huma-
nos” e de preparar uma candi-
datura do general Déby à pre-
sidência.

POSSÍVEIS CENÁRIOS
“A agenda da transição 

não será respeitada”, disse 
Thierry Vircoulon, especialista 

em África Central no Instituto 
Francês de Relações Interna-
cionais (IFRI).

“Um acordo será muito 
difícil de alcançar, o que adia 
a transição”, destaca Roland 
Marchal.

A junta prometeu, há cerca 
de uma semana, que a data de 
10 de Maio será respeitada.

No momento, a perpetua-
ção do regime de Deby pai pa-
rece a hipótese mais provável.

O poder autoritário era am-
plamente baseado num pode-
roso exército controlado pela 
etnia zaghawa. O filho rapi-
damente “consolidou o poder 
cercando-se de caciques do 
antigo regime”, afirma Thierry 
Vircoulon.

“São os mesmos que es-
tão no poder, ao redor dos za-
ghawa”, enfatiza Roland Mar-
chal.

O “status quo” pode ser 
conveniente à maioria dos 
chadianos e à comunidade in-
ternacional, que consideraria o 
cenário de estabilidade em uma 
região instável, com problemas 
na República Centro-Africana, 
Líbia, Sudão e minada pelas 
acções dos grupos extremistas 
como o Boko Haram e Estado 
Islâmico ao redor do lago Cha-
de.- (SWISSINFO/RFI)

condição de anonimato.

COMPROMISSOS 
DIFÍCEIS OU QUASE 
IMPOSSÍVEL CUMPRIR
Porém, a seis meses da 

data-limite teórica do fim da 
transição, as eleições são uma 
quimera, as posições são mui-
to divergentes e os atrasos são 
irreversíveis.

Um “pré-diálogo de paz” 

começou em Doha a 13 de Mar-
ço com todos os grupos arma-
dos. No entanto, os mais de 250 
membros de 50 movimentos 
rebeldes que há semanas estão 
na capital do Qatar, recusam-

Idriss Deby Itno (ao centro), saúda o general Oumar Bikimo (à esquerda) e o agora general Mahamat Idriss Deby Itno (à 
direita) durante uma cerimónia em 2013
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