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SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO
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MA equipa de verifi-
cação está a trabalhar 
em Cabo Delgado 
com vista a apurar as 
condições de segu-

rança necessárias para a reto-
ma do projecto de exploração 
de gás da Bacia do Rovuma, 
liderado pela Total.

A garantia foi dada quinta-
-feira, no distrito de Vilankulo,
província de Inhambane, pelo
Ministro dos Recursos Mine-
rais e Energia, Carlos Zacarias,
avançando que o desejo do Go-
verno é ver retomadas, o mais
breve possível, as operações das 
concessionárias.

“A situação de segurança na 
área onde vai ser implementado 
o projecto da Total e da Exxon-
Mobil, no nosso entender, me-
lhorou bastante. Naturalmente
que antes da retoma das acti-
vidades há todo um cuidado a
observar por parte das empre-
sas que vão executar os investi-
mentos”, disse. 

O ministro deslocou-se à 
província de Inhambane no 
quadro da monitoria do Pro-
grama Quinquenal do Governo 
(PQG), concretamente na área 
de petróleo e gás, energia e ain-
da das minas. Carlos Zacarias 
disse que não obstante o Go-

GARANTE MINISTRO CARLOS ZACARIAS

Governo está a criar condições 
para retoma da Total

verno considerar as condições 
para a retoma do projecto como 
estando a melhorar, compete 
à empresa verificar se, sob seu 
ponto de vista, existe um am-
biente para voltar a desenvolver 

a sua actividade.
A restauração da segurança 

no distrito de Palma abriu espa-
ço para o regresso da população 
e a retoma de algumas activida-
des económicas.

Segundo o governante, do 
mesmo modo que a população 
está gradualmente a regres-
sar, na sequência da melhoria 
das condições de segurança, 
os empreendimentos econó-

micos também podem o fazer. 
Lembrou que não foi apenas o 
projecto da Total que ficou pa-
ralisado por força maior, mas 
também muitos outros, como 
os das estradas que estavam 

em construção em diferentes 
zonas.

Em Abril do ano passado a 
multinacional Total anunciou a 
retirada, em Afungi, de todo o 
pessoal do Projecto Mozambi-
que LNG, alegando motivo de  
força maior.

O projecto Mozambique 
LNG offShore, avaliado em cer-
ca de 20 mil milhões de dólares 
norte-americanos, tem por 
objectivo viabilizar a explora-
ção de 13,12 milhões de tone-
ladas de gás recuperável em 25 
anos e gerar lucros de 60,8 mil 
milhões de dólares, dos quais 
metade para o Estado moçam-
bicano. 

A Total E&P Mozambi-
que Área 1 Limitada, subsi-
diária detida integralmente 
pela Total SE, opera o pro-
jecto Mozambique LNG, com 
um interesse participativo 
de 26,5%, juntamente com a 
ENH Rovuma Área Um, S.A. 
(15%), a Mitsui E&P Mozam-
bique Área 1 Limited (20%), 
a ONGC Videsh Rovuma Li-
mited (10%), a Beas Rovuma 
Energy Mozambique Limi-
ted (10%), a BPRL Ventures 
Mozambique B.V. (10%), e a 
PTTEP Mozambique Área 1 
Limited (8.5%).

Executivo espera a retoma das operações da Total o mais breve possível
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CNE propõe
data para 
recenseamento 
eleitoral
A COMISSÃO Nacional de Eleições já submeteu ao Conse-
lho de Ministros uma proposta de data para a realização do 
recenseamento eleitoral tendo em vista as eleições autár-
quicas de 2023.

 A informação foi avançada pelo presidente da CNE, 
Carlos Matsinhe, que não avançou pormenores, alegando 
questões de foro ético e protocolar, deixando a responsa-
bilidade do anúncio da data ao Governo.

“Estamos à espera que o Conselho de Ministros nos dê 
as datas do recenseamento, mas a Comissão Nacional de 
Eleições já colocou as suas propostas ao Governo. Vamos 
deixar o Conselho de Ministros dar-nos as datas”, frisou 
Carlos Matsinhe, no final de um seminário sobre a gestão 
dos riscos eleitorais, que decorreu quinta-feira na capital 
do país.

Esta proposta é submetida numa altura em que a Co-
missão Nacional de Eleições concluiu a instalação das co-
missões provinciais e distritais de eleições (CPE) e (CDE), 
respectivamente, órgãos de gestão eleitoral de apoio ao 
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE).

Paralelamente à preparação deste processo eleitoral, 
Carlos Matsinhe adiantou que a CNE continua a trabalhar 
junto do Governo e parceiros com vista a angariar mais 
fundos para a realização plena do próximo ciclo eleitoral.

Para este ano, considerado o período preparatório, es-
tão planificados 3,2 mil milhões de meticais, tendo se ar-
recadado, até ao momento, somente mil milhões de me-
ticais, havendo, portanto, um défice de 2,2 mil milhões de 
meticais, segundo o presidente da Comissão Nacional de 
Eleições.

Sublinhou que as eleições são a esperança de todos os 
moçambicanos e, por isso, todos os intervenientes nesse 
processo têm de se desdobrar para conseguir cumprir com 
este programa.

CAN-INTERNO

AT intensifica fiscalização 
a estabelecimentos comerciais
A AUTORIDADE Tributária de 
Moçambique (AT) lançou on-
tem uma campanha de  fis-
calização porta-a-porta aos 
estabelecimentos comerciais 
com vista a assegurar o cum-
primento da obrigatoriedade 
da emissão de facturas ou do-
cumentos equivalentes por 
cada transmissão de bens ou 
prestação de serviços.

Com a iniciativa, a AT pre-
tende igualmente alertar os 
agentes económicos sobre a 
necessidade da facturação, uma 
condição imprescindível para a 
liquidação do IVA e, com isso, 
influenciar o pagamento de ou-
tras obrigações fiscais, como é 
o caso do Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Colectivas
(IRPC).

Falando a jornalistas ontem, 
em Maputo, no lançamento da 
campanha de controlo à factu-
ração, a directora-geral de Im-
postos, Lurdes Banze, explicou 
que o foco no IVA  tem a razão de 
ser, pelo facto deste ser um dos 

impostos com maior peso na ar-
recadação de receitas.

“É preciso que haja uma 
consciência colectiva de que a 
fuga ao fisco não é somente uma 
preocupação da AT, mas tam-
bém de toda a sociedade por-
que, na verdade, quando isso 
acontece acaba-se prejudicando 
o Estado no tocante à colecta
de receita. Estas campanhas de
fiscalização que estamos a reali-
zar a nível nacional, focalizadas
nalgumas actividades, visam
estancar esta prática”, disse.

Lurdes Banze reconheceu, 
entretanto, que existem vários 
agentes económicos que ope-
ram no mercado nacional sem 
cumprirem com as suas obriga-
ções de emissão da factura.

De referir que a campanha 
ontem lançada pela AT, na ca-
pital do país e que terá réplica 
em todo o território nacio-
nal, coincide com as acções 
conjuntas envolvendo ainda 
representantes da Inspec-
ção Nacional das Actividades 

Económicas (INAE), Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal (SERNIC), entre outras, 
visando aferir a legalidade fis-
cal dos sujeitos passivos que 
exercem negócios no país bem 

como desmantelar redes que 
se dedicam a actividades eco-
nómicas ilegais.

Tais acções já resultaram na 
detenção de alguns indivíduos 
supostamente envolvidos em 

actividades ilegais de operações 
de câmbios bem como a apreen-
são de avultadas somas em di-
nheiro, para além da detecção 
de irregularidades na cadeia do 
negócio de combustíveis.
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A AT lançou uma campanha destinada a assegurar o pagamento do IVA nas operações comerciais no país. 

Moçambique recebe
Zâmbia no Zimpeto
A SELECÇÃO Nacional de Fu-
tebol defronta amanhã, às 
15.00 horas, no Estádio Na-
cional do Zimpeto, a sua con-
génere da Zâmbia, em partida 
da primeira “mão” da primeira 
eliminatória de acesso ao CAN-
-Interno, cuja fase final terá
lugar próximo ano na Argélia.

É o regresso dos “Mambas” 
à casa, pouco mais de um ano 
depois devido ao banimen-
to a que o Estádio Nacional 
do Zimpeto foi alvo por parte 
da Confederação Africana de 
Futebol (CAF), por não reunir 
condições para partidas de ca-
riz internacional, situação que 
forçou o combinado nacional a 
jogar em estádios estrangeiros 
em jogos caseiros.

Essa situação agrega valor 
ao jogo de amanhã, pelo que se 
espera uma enorme moldura 
humana no Zimpeto, pois os 
adeptos estão ávidos em ver os 
seus ídolos de perto.

Moçambique e Zâmbia 
reencontram-se pela segun-

da vez numa eliminatória de 
acesso ao CAN-Interno, depois 
do confronto de 2015, ganho 
pelos “Chipolopolo”. Na altu-
ra, na primeira “mão”, no país 
vizinho, os “Mambas” per-
deram por 0-3, sendo que em 
Maputo se registou um empate 
a uma bola.

O reencontro das duas se-
lecções acontece numa altura 
em que os zambianos acabam 
de conquistar o Torneio do CO-
SAFA, prova que decorreu de 5 

a 17 deste mês na África do Sul. 
Quase todos os convocados, 
quer de Moçambique, quer da 
Zâmbia, estiveram nesta com-
petição regional.

Em face disso, o alerta é 
máximo para os “Mambas”, 
que procuram a segunda pre-
sença num CAN-Interno, de-
pois de terem estado na edição 
de 2014.

Refira-se que a segunda 
“mão” terá lugar daqui a oito 
dias na Zâmbia.

“Mambas” confiantes na vitória, amanhã, diante dos “Chipolopolo”

Falta sangue nos hospitais 
da província de Maputo

Mais moçambicanos 
querem documentos na RAS

Comiche quer
humanização na prestação
dos serviços sociais AS principais unidades sanitárias da província de Maputo estão com 

insuficiência de sangue para responder à demanda. Os acidentes de 
viação e de trabalho têm estado a pressionar as unidades sanitárias, que 
necessitam constantemente de sangue. A responsável pela repartição 
de prevenção e controlo de doenças no Serviço Provincial de Saúde 
em Maputo, Tânia de Almeida, lança apelo para a população doar este 
líquido vital. O Hospital Provincial da Matola, o maior da província, 
está a funcionar com 160 unidades de sangue, contra as duzentas ne-
cessárias. Já o Hospital Distrital da Manhiça, que frequentemente re-
cebe doentes devido a sucessivos acidentes de viação, tem défice de 
dez unidades, ou seja, necessita de oitenta, para fazer face à demanda. 

HÁ cada vez mais moçambicanos na África do Sul que 
procuram os serviços de emissão de documentos bio-
métricos. O Consulado-Geral de Moçambique em Joa-
nesburgo iniciou, em Fevereiro passado, a emissão de 
passaportes e bilhetes de identidade biométricos para 
moçambicanos residentes no país vizinho. Até à última 
terça-feira cerca de 3400 moçambicanos tinham solici-
tado documentos biométricos, de acordo com os dados 
avançados pela responsável do sector, Adélia Mondlane, 
em entrevista à Rádio Moçambique. 

O PRESIDENTE do Conselho Municipal de Maputo, 
Eneas Comiche, disse que os agentes de saúde e de ac-
ção social devem observar, com rigor, a humanização e 
a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Comiche 
encoraja ainda a estes sectores e parceiros de coopera-
ção a encontrarem respostas para a melhoria dos servi-
ços prestados aos munícipes.

Comboio descarrila 
e afecta linha de Limpopo

OAM exige suspensão
do novo Código Comercial

Administrador de Milange 
acusado de desmandos 
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Click da Semana Tema de Fundo

É MUITO urgente resgatar o espírito de irman-
dade que deixou de caracterizar muitos cida-
dãos. Assim afirmamos por entender estarem 
aqui as principais razões para a constante de-
gradação de valores. 

Quando falamos de resgatar este tipo de 
sentimento e modelo de convivência, defen-
demos que não devemos nos ater em discur-
sos, pois parece ser o que de mais belo se tem 
para oferecer. 

Estes discursos são infelizmente falaciosos, 
argumentos destinados à persuasão, aparen-
temente convincentes, mas falsos. Irman-
dade refere-se a uma relação de parentesco 
entre irmãos (toda a sociedade), o que pres-
supõe a existência de princípios básicos como 
bondade, amor, pureza, paz e misericórdia.  
Amar o próximo significa desenvolver a capa-
cidade de se colocar no lugar do outro e sentir 
ou, pelo menos, tentar sentir o peso dos seus 
fardos de modo a ajudá-lo. 

“Conversa aos Sábados” entende que 
quando se vive o espírito de irmandade, uma 
das piores coisas que podem suceder é a trai-
ção, pois traz consigo uma dor difícil de sarar 
e contribui ainda mais para a decadência hu-
mana.

Não é à toa que por todo o lado não escas-
seiam exemplos de como iludir os outros que 
culminam em luto, dor, desespero e lamen-
tações. São inúmeras as situações em que por 
motivos obscuros vendem-se irmãos. 

Ultimamente, as pessoas albinas têm re-
latado perseguições por se acreditar que elas 

são um “poço” de riqueza. Este crime é muitas 
vezes protagonizado por quem se espera que 
seja o primeiro a criar condições de segurança 
às vítimas, familiares e amigos - falsos e fala-
ciosos.

Quantas vezes ouvimos que pais e/ou en-
carregados de educação comandam negócios 
obscuros? Ainda esta semana, o “Notícias” 
publicou um artigo dando conta que um cida-
dão, em Sofala, está às contas com a justiça por 
ter tentado vender o irmão por míseros (até 
porque a vida não tem preço) 80 mil meticais. 

Ontem escrevemos que uma mulher foi 
condenada a trinta anos de prisão por rapto de 
duas crianças de três e sete anos. Este exem-
plo surge num momento em que tendem a au-
mentar casos de corrupção, violação, homicí-
dios, extorsão, entre outros crimes.

Defendemos que estes actos lamentáveis 
devem ser evitados e desencorajados atra-
vés de uma legislação específica, com artigos 
mostrando que trair a irmandade é ter muito 
a perder.

Do mesmo modo é nossa opinião que a edu-
cação desempenha um papel extremamente 
importante na erradicação deste e outros ma-
les, afinal, como disse o educador brasileiro 
Paulo Freire (1921 - 1997), “a escola ensina o 
aluno a ler o mundo e nele intervir positiva-
mente”.

Entretanto, estamos cientes que o educa-
dor primário é a família, essa faz a diferença a 
partir do berço, iniciando o processo de de-
senvolvimento físico e intelectual da criança.

Irmandade sepulta falácias 

Em busca
de litros de vida!
MILHARES de pessoas no país acordam todos os dias muito cedo e vão à procura do 
precioso líquido para garantir a sua sobrevivência. O mundo está “careca” de saber que 
sem água não há vida. Portanto, madrugam em busca de alguns litros de vida. Per-
correm quilómetros porque quando o assunto é saúde não importa a distância. Sem-
pre hão-de chegar ao poço ou ao fontanário, ou seja, à fonte da vida. Chega a ser um 
exercício penoso, uma forma de conservar gota-a-gota a esperança por sistemas de 
distribuição de água melhorados e modernos. Entretanto, enquanto isso não acontece 
as populações esperam, mestras em a acalmar o fogo da sua ansiedade, a mesma docu-
mentada pelo repórter fotográfico Inácio Pereira que, no distrito da Manhiça, província 
de Maputo, usou as lentes da sua câmara para gritar: “haja água e haja vida!”

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



REGIÃO DO GRANDE MAPUTO 3Sábado, 23 de Julho de 2022

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

1. O Governo do Distrito de Vilankulo, no âmbito da implementação das suas actividades, 
pretende contratar uma  empresa  para desenvolver um plano integrado de desenvolvimento, 
elaborar um plano director e de pormenor do Distrito de Vilankulo. 

2. O GDV convida empresas elegíveis a apresentarem as suas manifestações de interesse para 
a execução dos serviços de consultoria providenciando informação indicativa sobre a sua 
qualificação, experiência na área, descrição de trabalhos similares realizados e pessoal – 
chave disponível.

3. Os concorrentes deverão submeter documentos que demonstrem possuir qualificação 
jurídica e técnica (alvará, regularidade fiscal, incluindo a certidação de quitação).

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar e/ou adquirir os 
termos de referência no endereço indicado no n°6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, 
a partir do dia 25 de Julho de 2022;

5. A manifestação de interesse deverá ser submetida acompanhada pela seguinte 
informação:

o Carta de manifestação de interesse;

o Curriculum/perfil da empresa;
o Exepriência relevante relativa a execução de serviços similares;
o Alvará;
o BR (com a publicação da constituição/estabelecimento da empresa;

o NUIT;

o Apresentação de carta abonatória.

6. As propostas de manifestação  de interesse redigidas em língua portuguesa deverão ser 
submetidas no endereço abaixo até às 15.30 horas do dia 8 de Agosto de 2022. Os 
interessados deverão submeter uma original e duas cópias físicas.

Governo do Distrito de Vilankulo

Secretaria Distrital de Vilankulo

Bairro Central-Vilankulo-INHAMBANE

Rua da Administração

Tel: +258 29 382 036
Email: governo.vilankulo@crepi.gov.mz

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

8. Somente a(s) empresa(s) seleccionada(s) receberá(ão) uma nota que deverá ser respondida 
e submetida ao GDV até às 15.00 horas do dia 25 de Agosto.

Vilankulo, aos 18 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 GOVERNO DO DISTRITO DE VILANKULO

SECRETARIA DISTRITAL

Pedido de Manifestação de Interesse

Concurso Público N.º 03/GDV/SD/UGEA/2022

Contratação de uma Empresa de Consultoria para Elaboração de um Plano Integrado de Desenvolvimento e Plano Director do Distrito

6433

A 
CHUVA que caiu on-
tem na Região  Me-
tropolitana do Gran-
de Maputo inundou a 
maioria das estradas 

e condicionou a transitabilida-
de das viaturas, sobretudo dos 
autocarros e semicolectivos de 
passageiros.

Alguns automobilistas com 
viaturas de baixa suspensão 
viram-nas avariar em plena 
marcha. A situação propiciou, 
igualmente, congestiona-
mentos e, consequentemente, 
atrapalhou a agenda de várias 
pessoas.

A título de exemplo, na 

Avenida de Moçambique, entre 
o viaduto do Zimpeto e a para-
gem da Mafurreira, na hora de 
ponta, o trânsito fluía a meio 
gás.

Os passageiros acabaram 
por esperar um pouco mais 
que o habitual para apanhar o 
transporte, pois alguns opera-
dores desistiam das viagens a 
meio do trajecto.

Ainda na zona da Mafurrei-
ra, o desgaste do solo voltou a 
notar-se por causa da fúria das 
águas. Na Rua da Beira, entre os 
bairros de Mavalane e Hulene, 
a situação era crítica devido a 
enchentes. 

As chuvas evidenciaram 
as consequências da falta de 
sistemas de saneamento na 
cidade de Maputo. Em Marra-
cuene, as vias não revestidas 
estavam encharcadas, dando 
mais aso ao agravamento da 
tarifa do transporte público.

Enquanto isso, a Estrada 
Nacional Número Um (N1) foi 
invadida por solos e lixo que 
atrapalhavam os condutores. 
Na tentativa de se esquivar, por 
pouco alguns carros colidiam.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (INAM) revelou 
que a chuva foi causada por 
uma crista de altas pressões na 

região sul do país, mas realça 
que não foi de grandes propor-
ções.

Por exemplo, a estação de 
Mavalane-Maputo apontou 
para uma precipitação de 18,7 
milímetros e a sede detectou 
apenas sete milímetros em 24 
horas.

“Provavelmente amanhã 
ocorram chuvas fracas na re-
gião costeira das províncias de 
Maputo, Gaza, Manica e Sofala. 
Entretanto, as temperaturas 
vão continuar amenas, com os 
termómetros a oscilar entre os 
26 e 27 graus Celsius ”, infor-
mou.

UM comboio de passageiros 
dos Caminhos de Ferro de Mo-
çambique (CFM) descarrilou 
na madrugada de ontem jun-
to à passagem de nível que dá 
acesso a Macaneta, no distrito 
de Marracuene, em Maputo, 
devido ao soterramento da 
linha férrea na sequência da 
chuva. 

O acidente ferroviário não 
causou danos humanos, mas 
deixou em pânico os mais de 
300 viajantes e condicionou a 
circulação de comboios e via-
turas.

O “Notícias” soube que o 
comboio saiu dos carris à che-
gada à passagem de nível, de-
pois de a linha-férra se ter des-
locado e estar soterrada devido 
ao arrastamento do solo que a 
suporta, na sequência da chuva 
torrencial que se regista no sul 
de Moçambique.

Leila Guambe, vendedora, 
contou que, enquanto o motor 
da locomotiva estava ligado, 
ouvia-se um barulho tremen-
do, que deixou os viajantes 
apavorados. Porém, restabele-
ceu-se a calma quando o ma-
quinista desligou a alavanca e 
se perceberam de que não ha-
via feridos.

Perante a chuva que se in-
tensificava, as pessoas ficaram 
preocupadas, pois não sabiam 
como continuar a viagem. 
Acrescentou que, cerca das 
8.00 horas, os CFM enviaram 
quatro autocarros para trans-
portar os passageiros para os 
seus destinos.

Entretanto, Fina Cossa, 
também vendedora, referiu 
que o facto comprometeu a 
hora de chegada ao mercado 
do Xikhelene.

Além de alocar os socorris-

tas e os meios de transporte, os 
CFM destacaram uma equipa 
de mecânicos do sector de vias 
e obras para verificar o estado 
da linha e carrilar o comboio, e 
uma comissão de inquérito foi 
criada a fim de apurar as causas 
do acidente e possíveis danos.

A chefe do Serviço de 
Transporte de Passageiros dos 
CFM, Yara Popiste, apontou 
como uma das causas apa-
rentes do descarrilamento da 
locomotiva o soterramento da 
linha férrea devido ao arrasta-
mento dos solos.

O carrilamento do com-
boio ocorreu pouco antes das 
11.00 horas com apoio dos 
técnicos e macacos hidráuli-
cos. A ligação entre Macaneta 
e Marracuene retomou, para a 
satisfação dos automobilistas, 
que viram os seus compro-
missos atrasarem.

O MUNICÍPIO de Maputo recebeu 
ontem, do governo do Japão, seis 
máquinas pesadas para operação, 
manutenção e garantia do encerra-
mento seguro da lixeira de Hulene.

Trata-se de quatro escavadoras e 
duas bulldozers, entregues pelo em-
baixador do Japão, Kimura Hajime, 
ao presidente do município de Ma-

puto, Eneas Comiche. Com a aloca-
ção do equipamento, a edilidade vai 
poupar cerca de 13 milhões de meti-
cais que gastava mensalmente com 
aluguer de máquinas.

O donativo enquadra-se no pro-
jecto Plataforma das Cidades Limpas 
de África e no contexto do desaba-
mento da lixeira de Hulene em 2018, 

que sensibilizou o Governo japonês 
a rubricar um acordo de cooperação 
com Moçambique. 

Comiche realçou que a recepção 
do material vem concretizar o acordo 
de doação de equipamento rubricado 
em 2020.

“Com a recepção do equipa-
mento, passamos a estar mais bem 

posicionados para assegurar a opera-
ção da lixeira de forma segura, o que 
permitirá que os recursos até agora 
despendidos no aluguer de servi-
ços externos sejam orientados para 
outras intervenções de igual impor-
tância, até agora sacrificadas para dar 
primazia à higiene e saúde pública no 
município”, disse Comiche.

Avançou que os desafios decor-
rentes dos efeitos do aquecimento 
global, desastres naturais que têm 
ocorrido em vários países, incluindo 
Moçambique, tornam mais graves os 
problemas da vulnerabilidade hu-
mana, o que exige maior empenho 
na redução de riscos ambientais, 
incluindo gestão correcta, eficaz e 

sustentável de resíduos sólidos nas 
cidades. 

Kimura Hajime manifestou satis-
fação pela materialização deste ob-
jectivo do governo japonês, numa al-
tura em que o lixo é um problema que 
afecta todo o mundo e a resolução faz 
parte dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.

Chuva reaviva drama 
dos residentes

Chuvas dificultam mobilidades nos bairros da cidade de Maputo
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NA LINHA DO LIMPOPO

Comboio descarrila 
e afecta 300 viajantes

Comboio descarrila em Marracuene com 300 pessoas a bordo

LIXEIRA DE HULENE

Reforçada capacidade de tratamento de lixo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O MILLENNIUM bim acaba de ser distinguido, 
mais uma vez, com o prémio “Banco do Ano” 
em Moçambique pela revista Euromoney, uma 
publicação especializada em mercados de cap-
itais.

A distinção, realizada no âmbito do Euro-
money - Awards for Excellence & Markets Lead-
ers 2022, reconhece as instituições com maior 
capacidade de gerar resultados, obter vantagens 
estratégicas e de responder ao mercado da mel-
hor forma. 

Neste contexto, o prémio destaca a robustez 
e o crescimento do banco aliado ao seu desem-
penho financeiro, transformação digital e mod-
ernização dos seus serviços e produtos no que 
respeita à capacidade da instituição de inovar e 
desenvolver tecnologias que facilitam e simplifi-
cam o dia-a-dia dos seus clientes. 

Em comunicado de imprensa, o Millennium 
bim refere que, além disso, o galardão também 
realçou a excepcional liderança do banco em 
tempos de crise, designadamente pelas práticas 
de gestão criteriosa e resposta imediata do Banco 
no contexto da crise sanitária e económica origi-
nada pela pandemia da Covid-19.

“O júri da Euromoney reconheceu ainda a 

performance da instituição no que respeita às 
políticas de protecção de dados e segurança das 
operações bancárias dos clientes, bem como as 
acções estratégicas de responsabilidade social 
empreendidas visando promover o bem-estar e 
a melhoria das condições de vida das populações, 
principalmente no âmbito dos desastres naturais 
e do conflito armado que assolaram as Zonas 
Centro e Norte do país”, frisa o banco. 

Para o PCE do Millennium bim, José Reino da 
Costa, citado no comunicado, “este prémio re-
flecte o contributo de todos, em especial dos co-
laboradores do banco através da sua criatividade, 
desempenho e profissionalismo construídos ao 
longo destas  duas décadas”.

Da Costa realçou ainda a confiança deposit-
ada pelos clientes, na medida em que “o maior 
privilégio do banco está assente na satisfação dos 
nossos utentes”.

“Este prémio é a confirmação de que o ban-
co está no caminho certo, ao investir no capital 
humano e no desenvolvimento comunitário, 
na migração dos seus produtos e serviços para 
o digital, e na inclusão financeira da população 
através das várias parcerias firmadas com enti-
dades locais”, disse.

O VALOR cambial entre o me-
tical, moeda nacional, e o dólar 
norte-americano manteve-se 
estável no II trimestre deste 
ano, tendo o preço médio pra-
ticado no mercado gravitado 
em torno da taxa de referên-
cia, que se manteve inalterada. 
Na sua mais recente publicação 
do Boletim dos Mercados Me-
netário Interbancário (MMI), 
o Banco Central refere que o II 
trimestre deste ano também 
foi caracterizado pela subida 
das taxas de juro em todos os 
segmentos e instrumentos do 
MMI, na sequência do incre-
mento da taxa de juro de políti-
ca monetária (MIMO) decreta-
do a 30 de Março de 2022, pelo 
Comité de Política Monetária 
do BM, que passou de  13,25% 

para 15,25%. 
Em termos de operações 

dos mercados interbancários, 
comparativamente ao primeiro 
trimestre de 2022, o Banco des-
taca que houve, no segundo, ao 
nível do MMI, incremento das 
taxas de juro, das permutas de 
liquidez entre bancos e dos bi-
lhetes do Tesouro (BT), tanto 
nas emissões primárias como 
nas secundárias - Reverse Repo 
(RR).

Aumentou igualmente a 
dinâmica nas operações entre 
bancos; a apetência por BT e 
RR emitidos pelo banco.

No mesmo período, houve 
redução das colocações na ja-
nela da Facilidade Permanente 
de Depósito e aumento do re-
curso à Facilidade Permanente 

de Cedência.
Ao nível do Mercado Cam-

bial Interbancário, o Banco 
Central assinala a estabilidade 
das taxas de câmbio efecti-
va (taxa média praticada nas 
transacções dos bancos com 
os seus clientes) e de referência 
do Metical em relação ao dólar 
norte-americano.

Outro destaque foi a redu-
ção do volume total de negó-
cio dos bancos nas operações 
com clientes; incremento do 
volume de vendas do BM para 
comparticipação no pagamen-
to das facturas de importação 
de combustíveis, bem como o 
aumento do volume de opera-
ções em derivados financeiros 
(operações cambiais a prazo e 
swaps cambiais).

EM FACE DE ERROS GRAVES

OAM exige suspensão
do novo Código Comercial

A 
ORDEM dos Advo-
gados de Moçambi-
que (OAM) exige a 
suspensão do novo 
Código Comercial, 

instrumento previsto para 
entrar em vigor em Setembro 
próximo, apontando existi-
rem determinados artigos do 
documento incongruentes 
entre si.

Falando em conferência 
de imprensa quinta-feira, em 
Maputo, o bastonário da Or-
dem, Duarte Casimiro, expli-
cou que o sistema jurídico do 
país reage de uma forma forte 
às violações legais chocantes 
para a sociedade e o mesmo 
sistema determina a sua nu-
lidade.

“Como podemos enten-
der que as deliberações das 
assembleias-gerais das so-
ciedades, sancionadas legal-
mente com nulidade, possam 
ser renovadas, como prevê 
o artigo 133 do novo Código 
Comercial, portanto, parece 
um absurdo”, disse Casimiro.

“Nas acções de impugna-
ções e deliberações sociais”, 
continuou, “dispensa-se a 
junção da acta. Sucede, po-
rém, que no artigo 134, des-
te mesmo Código, diz que a 
deliberação social só se prova 
com acta. Isso já é uma con-
tradição evidente”.

Casimiro questionou qual 
será a acção do juiz perante 
uma situação desta, tendo de 

seguida sublinhado que o Có-
digo do Processo Civil tam-
bém exige a junção da acta 
para validar litígios nas socie-
dades.

O Código Civil exige que 
quando a lei exige a apre-
sentação de um documento 
como prova, a prova docu-
mental não pode ser substi-
tuída pela prova testemunhal.

“Então, se (o Código Co-
mercial) diz que é para eli-

minar a acta, que prova é que 
vamos usar para este efeito?”, 
questionou.

Apontou ainda casos em 
que, o menor de 16 anos de 
idade pode fazer parte dos 
órgãos comerciais das so-
ciedades, segundo o Código 
Comercial, através do seu 
representante legal, todavia, 
o mesmo Código Comercial 
determina que o administra-
dor de uma sociedade deve 

ser uma pessoa singular com 
capacidade jurídica plena.

“É caso para questionar, 
como é que pode um menor, 
que não tem capacidade de 
exercício de direito pleno, 
fazer parte da administração 
de uma sociedade; e como 
poderá o seu representante 
legal, que não foi eleito pela 
assembleia-geral, exercer a 
administração da socieda-
de”, avançou, acrescentan-

do de seguida que se trata de 
contradições que do ponto de 
vista da OAM devem ser veri-
ficadas senão “vai ser muito 
difícil fazer a aplicação deste 
novo Código Comercial”.

De referir que, o Código 
Comercial foi aprovado em 
finais de Março último, pelo 
Governo, ao abrigo de uma 
autorização legislativa apro-
vada pela Assembleia da Re-
pública (AR). (AIM)

Bastonário da OAM alerta sobre incongruências no novo Código Comercial
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Câmbio metical/dólar
estável no II trimestre

Euromoney reelege bim 
como “Banco do Ano”

A TAXA de desembolso 
relativa à carteira de dez 
projectos financiados pelo 
Banco Africano de Desen-
volvimento (BAD) em An-
gola, num total superior 
a mil milhões de dólares, 
ronda os 20%, mas as auto-
ridades esperam que vá ace-
lerar nos próximos tempos.

Os números foram avan-
çados ontem pela Ministra 
das Finanças angolana Vera 
Daves, no final de uma visi-
ta da directora executiva do 
Banco Africano de Desen-
volvimento (BAD), Judith 
Kateera, que marca também 
o final do seu mandato, sen-

do substituída a partir do 
próximo mês no cargo pelo 
angolano João Luís Ngimbi.

Daves elogiou o “absolu-
to zelo e dedicação” da zim-
babweana para “fazer ecoar 
a voz dos países-membros” 
e o seu contributo para que 
Angola tivesse uma carteira 
de projectos de investimen-
to constituído por 10 pro-
jectos, que totalizam mais 
de mil milhões de dólares.

“Em Junho de 2022, o 
portefólio apresentava uma 
taxa de desembolso supe-
rior a 20%, ainda abaixo dos 
níveis que gostaríamos”, 
sublinhando que é desejável 

que esse nível aumente.
Pietro Toigo, represen-

tante do BAD para Angola e 
São Tomé e Príncipe, salien-
tou que a instituição quer 
acelerar a implementação 
dos projectos para apoiar a 
transformação da economia 
angolana, “que está a sair 
de um período muito com-
plicado economicamente, 
graças ao trabalho feito pela 
ministra”.

“A economia está a es-
tabilizar e agora podemos 
avançar com tudo o que é 
projecto de diversificação 
da economia e de empre-
go”, indicou, acrescentan-

do que está a ser reforçada 
a equipa com peritos secto-
riais para acelerar a imple-
mentação dos projectos.

Outra justificação para a 
baixa execução é o facto de 
ser ainda uma carteira re-
lativamente jovem: “Há 10 
anos não havia praticamente 
projectos em Angola, agora 
a nossa carteira está acima 
de mil milhões de dólares, 
os projectos estão a começar 
a ser implementados”, afir-
mou o responsável.

Sobre futuros projectos 
de financiamento, acredita 
que com a melhoria do qua-
dro macroeconómico have-

rá condições de melhorar o 
investimento, já que o risco 
é menor.

“Todo o nosso investi-
mento é alinhado com as 
prioridades do país e nesse 
sentido aguardamos o novo 
ciclo de governação, a partir 
de Setembro”, para definir 
outras áreas de intervenção, 
adiantou Toigo.

Segundo Vera Daves, 
entre os sectores que bene-
ficiam dos empréstimos ac-
tuais do BAD estão a ener-
gia, com 52,9% da carteira, 
agricultura, com 12,49%, 
e água e saneamento com 
12,12%.

O SECTOR privado nacional defende 
a necessidade de criação de um fun-
do especifico e incentivos para in-
vestimentos no sector da indústria, 
o que consideram uma mais-valia 
para o sucesso do Programa Nacio-
nal Industrializar Moçambique.

Numa reunião do Grupo Inter-
-ministerial de Remoção das Bar-
reiras ao Investimento (GIRBI), rea-
lizado recentemente em Maputo, 
o sector privado considerou que a 
viabilização do referido fundo ser-
viria como alternativa para o finan-
ciamento da banca comercial à in-
dústria.

No evento, que juntou represen-
tantes dos sector público e privado, 
o ministro da Indústria e Comércio, 
Silvino Moreno, explicou que a me-
lhoria do ambiente de negócios é 

um factor determinante para atrac-
ção de mais investimentos no país.

“Isso exige maior celeridade na 
implementação das acções plani-
ficadas com vista ao alcance dos 
objectivos concebidos na matriz 
acordada entre o Governo e o sector 
privado, dentro dos prazos previs-
tos”, disse.

De referir que, constam da Ma-
triz do plano de acção de recupe-
ração do sector privado, um total 
de sete objectivos, entre os quais a 
necessidade de aumentar a contri-
buição da indústria transformadora 
no Produto Interno Bruto (PIB), de 
8.5% para 9.5%; Reduzir o tempo de 
licenciamento empresarial de três 
dias para um e os procedimentos de 
quatro para um dia.

A matriz prevê ainda a necessi-

dade de se incrementar o do fluxo 
de turistas e o aumento do emprego 
no sector do turismo; a criação de 
novas empresas e produtos certifi-
cados em padrões exigidos ao nível 
nacional e internacional de 41 para 
110; Incremento do número das Pe-
quenas e Médias Empresas - PME 
fortalecidas, de 18,871 para 24,779; 
Aumentar o acesso ao financiamen-
to e reduzir o respectivo e; Aumen-
tar a produtividade do algodão de 
365kg/ha para 1000kg/ha.

 Os representantes do sector 
público presentes na reunião real-
çaram também o facto de estar em 
implementação parte das acções 
previstas na matriz, incluindo a 
existência de linhas de financia-
mento, como “ME para o sector da 
agricultura e agro-processamen-

to”, implementado com o apoio de 
parceiros de cooperação através da 
abertura de linhas de crédito aces-
síveis as Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (MPEME).

O evento realizou-se no âmbito 
do Diálogo Público-Privado (DPP) e 
da preparação do Conselho de Moni-
toria do Ambiente de Negócios, ten-
do sido dirigida pelo Ministro da In-
dústria e Comércio, Silvino Moreno.

A reunião tinha ainda como 
agenda a apresentação da posição 
dos sectores de actividade econó-
mica sobre a proposta do Plano de 
Acção para a Recuperação do Sector 
Privado, assumido através de assina-
tura do memorando de entendimen-
to entre Governo e Sector Privado, 
durante a realização da XVII Confe-
rência Anual do Sector Privado.

Privados advogam criação 
de fundo para viabilizar indústria

Angola prevê acelerar
execução dos projectos do BAD

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
58A0003051/Concurso Público N.º 29/CoAg/2022

Aquisição de Material de Laboratório 

1. O Instituto Nacional de Saúde convida pessoas colectivas, nacionais ou 

estrageiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a 

apresentarem propostas fechadas, para fornecimento de material de 
laboratório de Saúde.

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

Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 

4 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil 
meticais), munidos de um PEN DRIVE. O pagamento deverá ser em depósito 

directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTO DE PESQUISA DE 

VACINAS Nº 004403513002).

3. O período de validade das propostas: 120 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30 horas 
do dia 18/8/2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, 

às 10.45 horas do dia 18/8/2022, na presença dos concorrentes que 

desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Sita na Estrada Nacional N.º 1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo-Província, Julho de 2022

A Autoridade Competente
11178

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

Vértice Latitude Longitude

1 -15   59   0,00 38   20   0,00

2 -15   59   0,00 38   16   0,00

3 -15   55   0,00 38   16   0,00

4 -15   55   0,00 38   20   0,00

Maputo, aos 15/7/2022
O Director-Geral

Elias Xavier Félix Daudi
(Geofísico) 142

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos do número 2 do artigo 64 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação do concurso, de acordo com o seguinte:

Concurso n.º Designação
Nome do 

concorrente

Valor 
incluído IVA 

(MT)

47F001261/
CP/0037/2022

Empreitada de Obra 
para a conclusão 

da construção 
do Sistema de 

Abastecimento 
de água de 

Chidzolomondo, no 
Distrito de Macanga 

VICTORY 
INFRA 

MOZAMBIQUE, 
LDA

16,876,908.38

Tete, aos 12 de Julho de 2022

O Director Provincial

A Autoridade Competente

84

tutos, através do melhora-
mento das infra-estruturas 
e alocação de equipamentos 
modernos.

Neste contexto, de-
stacou a reabilitação, ape-
trechamento e capacitação 
institucional com vista ao 
alcance da melhoria da qual-
idade e relevância do ensino 
técnico-profissional em co-
laboração com o Sector Em-
presarial do Estado

Langa apontou que 
na aquisição de insumos e 
consumíveis para a leccio-
nação das aulas práticas, 
principalmente nas oficinas 
e laboratórios, participam 
empresas públicas participa-
das pelo Estado.

“Sendo a Secretaria do 
Estado uma entidade nova, 
prosseguimos com os nos-
sos esforços com vista ao 
preenchimento do seu 
quadro de pessoal, nome-
ando directores das áreas, 
chefes de departamento, 
bem como recrutando no-
vos técnicos ou realocando 
os existentes”, revelou.

Com a duração de dois 
dias, o II Conselho Coor-
denador da Secretaria do 
Estado de Ensino Técni-
co-Profissional terminou 
ontem e decorreu sob o 
lema “Por uma Educação 
Profissional de Qualidade, 
Inclusiva e Sólida, Centrada 
no Saber Fazer”.

INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Projecta-se centro-piloto 
de formação profissional

U
M centro-pilo-
to de formação 
tecnológica de 
formadores de 
educação pro-

fissional poderá entrar em 
funcionamento ainda este 
ano no Instituto Industrial e 
Comercial da Beira (IICB).

A garantia foi dada na 

quinta-feira pelo Secretário 
de Estado de Ensino Técni-
co-Profissional, Agostinho 
Langa, durante a abertura 
do II Conselho Coordenador 
deste pelouro.

Trata-se, segundo o gov-
ernante, de um projecto de 
grande impacto a ser leva-
do a cabo em parceria com 

a Alemanha e avaliado em 
mais de nove milhões de eu-
ros.

Acrescentou que está em 
preparação, com a colab-
oração do Brasil, um pro-
grama de capacitação tec-
nológica dos formadores das 
áreas de Manutenção Indus-
trial, Construção Civil e Ho-

telaria e Turismo, cujo início 
de actividades está pro-
gramado para os próximos 
meses.

Além do treinamento 
de formadores, com apo-
io dos parceiros, o Governo 
está a investir na melhoria 
das condições e ambiente 
de aprendizagem nos insti-

Presta-se mais atenção à formação técnico-profissional

ANE constrói 
pontecas no acesso 
a Nhangau
ESTÁ em curso a construção de 
pontecas ao longo da estrada 
que liga a cidade da Beira ao 
posto administrativo de Nhan-
gau, zona pesqueira e com 
vários recursos agrícolas que 
alimentam a capital provincial 
de Sofala.

O facto foi revelado pelo 
administrador do distrito da 
Beira, José Mutoroma, que 
explicou que as infra-estru-
turas estão a ser colocadas nos 
locais propensos a inundações 
por forma a assegurar uma 
melhor transitabilidade de 
pessoas e bens, principal-
mente na época chuvosa.

Segundo a fonte, a con-
strução das pontecas de 

Nhangau está na responsabi-
lidade da Administração Na-
cional de Estradas (ANE) da 
província.

José Mutoroma fez saber, 
igualmente, que as obras es-
tão orçadas em mais de três 
milhões de meticais, inclu-
indo as da zona pesqueira do 
Régulo Luís.

Mutoroma revelou ain-
da que duas pontecas de 
betão reforçado com “drift” 
serão construídas na zona do 
Régulo Luís com vista a per-
mitir que no tempo de marés 
altas os meios de transportes 
circulem sem dificuldades.

De acordo o administra-
dor, o arranque das obras está 

previsto para o final deste mês, 
estando já identificado o emp-
reiteiro. “É um problema que 
os pescadores colocaram ao 
Governo do distrito há algum 
tempo e como solução rápida 
decidimos realizar este tra-
balho, bem como melhorar a 
cadeia de valores do local de 
captura do pescado aos postos 
de vendas”, explicou.

Entretanto, o governante 
aproveitou o ensejo para reve-
lar que para este ano está pre-
vista a construção de dez fon-
tes de águas, cinco das quais 
no bairro de Ndunda, duas em 
Cerâmica, outras tantas em 
Inhamizua e uma na zona de 
Ngupa.

Os escoamento de águas pluviais vai melhorar neste local

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO 

NOTARIAL DA CIDADE DE 
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE RAIMUNDO 

FILIMÃO MIAMBO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e dois de Junho de 
dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas quarenta e cinco a 
quarenta e seis, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número trezentos e sessenta 
e sete, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, DANILO MOMADE 
BAY, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
RAIMUNDO FILIMÃO MIAMBO, 
de cinquenta e oito anos de 
idade, no estado de casado sob 
o regime de comunhão geral 
de bens com Marta Rosa José 
Matimbe Miambo, que era de 
nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro de Infulene, filho 
de Filimão Miambo e de Lúcia 
Tembe. 
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade.
Deixando como únicos e 
universais herdeiros de todos 
seus bens, sua esposa MARTA 
ROSA JOSÉ MATIMBE MIAMBO, 
viúva, que ocupa em simultâneo 
a posição de meeira e seus filhos: 
DOUGLAS MIAMBO, NERCÍLIA 
RAIMUNDO MIAMBO, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo, 
IDINILSE RAIMUNDO MIAMBO, 
menor, natural da Matola, ERMY 
MELLY RAIMUNDO MIAMBO, 
DILCENIA OLGA RAIMUNDO 
MIAMBO e RAIMUNDO 
FILIMÃO MIAMBO JÚNIOR, 
menores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 22 de Junho de 
2022

A Notária   
(Ilegível)
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AS autoridades sanitárias registaram mais 
62 casos de indivíduos recuperados da Co-
vid-19, segundo dados partilhados ontem 
pelo Ministério da Saúde (MISAU), que apon-
tam ainda para o diagnóstico de 33 casos po-
sitivos.

Os recuperados foram notificados nas 
províncias de Cabo Delgado, Inhambane e 
cidade de Maputo, com 25, 29 e oito casos, 
respectivamente.

Já as novas infecções resultaram de 531 
amostras suspeitas, o que situa a taxa de po-
sitividade em 6,21 por cento e a proporção 
acumulada em 16,82. A região sul do país 
continua a registar mais contaminações, 
com 15 novos casos.

Enquanto isso, mais duas pessoas tiveram 

alta hospitalar, ambas na província da Zam-
bézia e igual número foi internado em Sofala, 
o que mantém em nove o número de inter-
nados, sem registo de pacientes em cuidados 
intensivos.

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

Até ontem, o país tinha um cumulativo 
de 15,4 milhões de pessoas que receberam 
a vacina desde o início da imunização, dos 
quais 774, nas anteriores 24 horas. 14,6 mi-
lhões estão completamente vacinadas.

Outras 533.278 já tomaram a dose de re-
forço. A cobertura nacional vacinal situa-se 
em de 96 por cento, de uma meta de 15,2 mi-
lhões pessoas por vacinar.

Registados mais 62 
curados da Covid-19

O 
AUMENTO de inves-
timentos em sistemas 
integrados de aviso 
prévio está a contri-
buir para a redução 

do risco de desastres, com im-
pacto na baixa perda de vidas 
humanas e destruição de in-
fra-estruturas no país.

A afirmação é de Luísa Me-
que, presidente do Instituto 
Nacional de Gestão do Risco 
de Desastres (INGD), que fa-
lava há dias na III Reunião do 
Comité de Ministros Respon-
sáveis pela Gestão de Risco 
de Desastres em Lilongwe, no 
Malawi.

A título de exemplo, na 
época chuvosa e ciclónica 
2021-2022, houve registo de 
142 óbitos nas províncias de 
Nampula, Zambézia, Tete, 
Gaza, Manica, Sofala, Niassa 
e Cabo Delgado. Em termos 
de causas, 75 foram por desa-
bamento de paredes, 36 por 
arrastamento pelas águas, 18 
por descargas atmosféricas, 
seis por incêndios e queima-
das descontroladas, quatro 
por queda de árvores, dois por 
electrocução e um por queda 
de poste de energia.

Luísa Meque indicou que, 
se não houvesse melhorias 
dos sistemas de informação, o 
impacto podia ter sido maior 
porque, em muitas situações, 
as pessoas são encontradas de 
surpresa devido à falta de in-
formação antepada. 

Referiu que, em 2022, Mo-
çambique, Maurícias, Mada-
gáscar e Malawi, foram atingi-
dos por ciclones tropicais, que 

SISTEMAS DE AVISO PRÉVIO

Investimentos reduzem 
impacto dos desastres

deixaram rasto de destruição e 
mortes. 

Alguns desses desastres, 
tal como indicou, foram 
transfronteiriços, exigindo 
por isso resposta conjunta. 
É neste contexto que, como 
avançou, o Gabinete do 
Campeão para a Redução do 
Risco de Desastres, em coor-
denação com a Comissão da 
União Africana, está a tra-
balhar no desenvolvimento 
do quadro pan-africano para 

orientar a resposta a desas-
tres.

Luísa Meque precisou que 
o programa visa atingir este 
objectivo, através de sistemas 
interoperacionais de aviso 
prévio a nível continental, re-
gional e nacional para garantir 
que todos os 55 Estados afri-
canos estabeleçam centros 
de operações de emergência 
avançados, dotados de tecno-
logia de ponta, nos próximos 
sete anos.

No entanto, segundo Me-
que, durante os últimos 40 
anos, o continente sofreu mais 
de mil desastres. Mais de 460 
milhões de pessoas foram 
afectadas por secas, inunda-
ções, ciclones, terramotos e 
vulcões.

O índice de risco de desas-
tres para o continente africano 
permaneceu muito alto em 
relação a outros continentes, 
apesar dos numerosos esfor-
ços para abordar as vulnerabi-

lidades aos riscos associados a 
desastres e mudanças climá-
ticas. 

Esclareceu que inunda-
ções severas, secas, ciclones 
tropicais, tempestades e on-
das de calor tiveram impacto 
negativo no continente, com-
prometendo os recentes gan-
hos socioeconómicos, apesar 
da mudança de paradigma de 
abordagem reactiva para uma 
abordagem proactiva.

INGD fala em redução do impacto das calamidades naturais devido à melhoria dos sistemas de informação
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O MINISTÉRIO da Educação 
e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH) estimula o ensino 
e aprendizagem dos jovens, 
garantindo a capacitação dos 
estudantes para se integrarem 
no mercado de emprego, au-
to-emprego e serem capazes 
de responder às expectativas e 
necessidades do sector laboral.

A ideia foi defendida quin-
ta-feira, em Maputo, pelo vi-
ce-ministro do pelouro, Ma-
nuel Bazo, na abertura da 6.ª 
Edição do Educa Moçambique 
- Feira e Conferência Interna-
cional de Educação e Tecnolo-
gia-2022, subordinada ao lema 
“Desafios da Educação vs TIC, 
Exploração de Hidrocarbone-
tos e Empregabilidade dos Jo-
vens”.

Na ocasião, Bazo disse que 
o evento vem responder às di-
ficuldades que o país enfrenta 
com a Covid-19, no que con-
cerne ao ensino on-line. Indi-
cou que o Educa- Moçambique 
é um espaço ideal para discutir 
políticas e debater estratégias 
que o país pode adopar para o 

seu desenvolvimento. 
O vice-ministro afirmou 

ainda que Moçambique cami-
nha rumo à digitalização, que 
é acompanhada de diversos 
desafios, como a acessibilidade 
da internet em locais distantes 
das zonas urbanas. 

Clarificou também que o 
uso das tecnologias foi impul-
sionado pelo surgimento da 
Covid-19, que trouxe como 
uma das consequências o dis-
tanciamento social, em que a 
comunicação e continuidade 
de alguns processos passaram 
a ser feitas através das tecno-
logias. Esta situação obrigou as 
pessoas a adaptar-se ao con-
texto com base nas tecnologias. 
Segundo o dirigente, o Educa-
-Moçambique é um espaço de 
debate em que as empresas 
podem firmar parcerias, parti-
lhar conhecimentos, promover 
serviços e produtos da educa-
ção, de modo a impulsionar o 
país a adoptar mais projectos e 
políticas de educação.

“É, igualmente, uma opor-
tunidade de investimentos em 

VI EDIÇÃO EDUCA-MOÇAMBIQUE

Qualidade de ensino assegura integração

Qualidade de ensino crucial para inserção laboral dos jovens

O ADMINISTRADOR de Mi-
lange, Santiago Marques, é 
acusado de desmandos, no-
meadamente maus-tratos aos 
funcionários, espancamento 
de líderes comunitários e abu-
so de poder.

A confirmação é da comis-
são de inquérito mandatada 
pela representação do Estado 
na Zambézia para averiguar 
a carta-denúncia feita pelos 
funcionários e sociedade civil 
de Milange. 

Falando em conferência 
de imprensa, o chefe do De-

partamento de Inspecção no 
Conselho de Representação 
de Estado, Aquil Salimo, disse 
que o administrador admitiu 
ter praticado os actos que pe-
sam sobre ele.

Segundo Salimo, oitenta 
por cento das acusações que 
constam da carta-denún-
cia foram confirmadas por 
Santiago Marques, que, en-
tretanto, diz que ao exercer 
a sua autoridade acabou por 
violar involuntariamente as 
normas da Administração 
Pública.  

Pesam também sobre San-
tiago Marques acusações de 
violação e assédio sexual, mas 
a inspecção diz não ter en-
contrado evidências. Sabe-se 
que o administrador substi-
tuiu, várias vezes, o pessoal 
de apoio, nomeadamente as 
secretárias. 

A carta-denúncia, ela-
borada pelos funcionários e 
pessoas influentes do distrito, 
foi entregue a 12 de Junho aos 
órgãos de governação descen-
tralizada na Zambézia e, mais 
tarde, posta a circular nas re-

des sociais devido à demora 
que se verificava na tomada de 
medidas.  

Santiago Marques foi 
transferido de Derre para Mi-
lange depois de ser denuncia-
do pela população no comício 
orientado pelo antigo Chefe de 
Estado Armando Guebuza. 

Na carta denúncia há ou-
tras acusações, como, por 
exemplo, o atraso do cumpri-
mento de prazos para o des-
pacho e tramitação do expe-
diente, falta de planificação, 
linguagem inadequada quan-

do se dirige aos funcionários 
e autoridades comunitárias, o 
que viola as normas do fun-
cionamento dos serviços da 
Administração Pública. 

A inspecção já subme-
teu o relatório de inquérito 
ao Ministério Público para o 
tratamento legal. Igualmen-
te, deixou recomendações 
para a melhoria do ambiente 
de trabalho, nomeadamente 
a moderação na linguagem, 
de modo a impor dignida-
de e prestígio à função que 
exerce. 

Administrador de Milange acusado de desmandos

UM magistrado afecto à Procuradoria Provin-
cial da República de Maputo foi expulso por 
solicitar e receber valores monetários para fa-
cilitar a entrega ilegal de uma viatura apreen-
dida a um cidadão.

A decisão foi tomada este mês pelo Con-
selho Superior da Magistratura do Ministério 
Público, reunido na sua XIV Sessão Ordinária. 
Na deliberação, o órgão refere que o magistra-
do usou das suas funções em benefício próprio 
e em prejuízo de terceiros.

Por outro lado, decidiu pela aplicação da 
sanção de demissão a um outro magistrado 
afecto à Procuradoria Provincial da Repúbli-

ca de Manica, igualmente por ter solicitado 
e recebido valores monetários para facilitar a 
soltura de um condenado em cumprimento 
de pena de prisão efectiva. 

O Conselho aplicou ainda a sanção de de-
missão a uma assistente de oficial de justiça 
afecta à Procuradoria de Sofala, por ter solici-
tado e recebido valores monetários para faci-
litar o pagamento de caução de arguido preso.  

De acordo com fontes do “Notícias”, as 
sanções supracitadas resultam da violação 
dos deveres e princípios profissionais, desig-
nadamente legalidade, dignidade, lealdade e 
honestidade.  

Magistrados sancionados 
por cobrar dinheiro

ALFABETIZAÇÃO

País deve mobilizar
mais jovens e adultos

MOÇAMBIQUE dever adoptar acções concre-
tas para desenvolver o capital humano, inten-
sificando a mobilização de jovens e adultos 
para alfabetização e profissionalização dos 
formadores.

O repto foi lançado há dias, em Pemba, 
pela esposa do Presidente da República, Isaura 
Nyusi, no encerramento do Seminário Nacio-
nal do Movimento de Advocacia, Sensibiliza-
ção e Mobilização de Recursos para Alfabeti-
zação (MASMA).

Na ocasião, a primeira-dama defendeu 
ainda a necessidade de mais cursos de curta 
duração, com vista a capacitar as comunida-
des para a criação do auto-emprego, com re-
flexo directo na melhoria da vida.

“Sem medir esforços, fizemos uma ra-
diografia minuciosa da nossa organização, 
partilhámos ricas experiências que servirão 
de orientação na nossa actuação, ao longo do 
cumprimento do Plano de Acção para Acele-
ração da Alfabetização de Jovens e Adultos, 
um dos instrumentos de reforço ao compro-
misso do Governo de reduzir a taxa de analfa-
betismo no país”, disse.

Indicou que são perspectivas para o pe-
ríodo 2022-2023 continuar com acções con-
ducentes à aceleração da alfabetização dos 
jovens e adultos, emanadas no Plano de Acção 
do MASMA, e operacionalizar o subsídio dos 
alfabetizadores, que ainda continua a ser en-

trave para o sucesso da alfabetização.
“Durante o período da execução do plano, 

realizámos as actividades num contexto em 
que, além das mudanças climáticas que têm 
afectado particularmente as províncias do 
norte e centro do país, e o terrorismo que com 
obstinação dilacera as comunidades da pro-
víncia onde nos encontramos, a pandemia da 
Covid-19 ainda se manifesta em quase todo o 
território nacional”, disse.

Isaura Nyusi agradeceu a prontidão na 
mobilização de apoios para o aumento do nú-
mero de pessoas alfabetizadas no país e não 
só, como também exercer a cidadania, par-
ticipando de forma activa nas acções de res-
ponsabilidade social.

Renovou o apelo para que se continue a 
prestar apoio aos cidadãos da província de 
Cabo Delgado para que tenham esperança de 
que os ataques terroristas passarão em breve 
para a história e a paz será restabelecida. 

Referiu que o seminário atingiu os seus 
objectivos porque os participantes saem for-
tificados e comprometidos com a causa da al-
fabetização, e vão-se superar os actuais níveis 
de analfabetismo de 39 por cento para 26 por 
cento até 2024.

“Apesar dos avanços registados entre 
2021-2022, ainda persistem alguns desafios no 
que diz respeito à inscrição dos alfabetizandos 
e contratação dos alfabetizadores”, disse.

prol da sociedade, principal-
mente com a descoberta de 
hidrocarbonetos e o crescente 
uso das tecnologias. Com este 
espaço de debate, podem-se 
acolher experiências de países 
que têm economia baseada em 
hidrocarbonetos e com uma 
educação voltada para área das 
TIC”, disse Bazo.

O “Notícias” soube que 
a conferência conta com in-
tervenientes de países como 
Qatar e Portugal, que são uma 
inspiração na área das tecnolo-
gias e dos hidrocarbonetos. 

O Educa Moçambique 
é uma iniciativa da Comu-
nidade Académica para o 
Desenvolvimento (CADE), 

em coordenação com os mi-
nistérios da Educação e De-
senvolvimento Humano; da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior; dos Recursos Mi-
nerais e Energia; secretarias 
de Estado Juventude e Em-
prego, assim como a Secreta-
ria de Estado do Ensino Téc-
nico-Profissional.

Isaura Nyusi defende mobilização de jovens e adultos para alfabetização

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sábado, 23 de Julho de 2022

PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DE MASSINGA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MASSINGA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO                                                          
DO CONCURSO N.° 90084000/CP/01/2022

Nos termos do no 2 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 no 5/2016, de 8 de Março, comunica que o objecto do concurso 
abaixo foi adjudicado de acordo com o abaixo descrito:

Nº do Concurso Nome do Concorrente  Objecto do 
Concurso 

Valor de 
Adjudicação 

incluindo IVA

90084000/
CP/01/2022 GRUPO TROPICAL, LDA   

Fornecimento 
de combustível e 

outros lubrificantes  
3.152.800,00

Massinga, Maio de 2022

Autoridade Competente

Projecto para Construção de Posto de Abastecimento de 
Combustível e Loja de Conveniência da Engen

Distrito Urbano KaMaxaquene
Cidade de Maputo, Província de Maputo

CONVITE
A VIVO ENERGY MOÇAMBIQUE, Lda, 
uma empresa do ramo dos combus-
tíveis e lubrificantes que actua em 
vários sectores do mercado, desde a 
aviação ao marítimo, da construção à 
produção de energia com uma gama 
de produtos que inclui a Engen Unlea-
ded, Engen Diesel e de lubrificantes 
Engen, pretende obter a licença am-
biental para o projecto de construção 
e operação de uma Bomba de Com-
bustível da Engen e Loja de Conveniên-
cia, no Bairro Polana Caniço B, Talhão 
Talhão 767A/1, Cidade  de Maputo, ao 
longo Avenida Julius Nyerere, Distrito 
Municipal KaMaxaquene, Cidade de 
Maputo, Província de Maputo. Deste 
modo, o Consultor Luis D. Luis Consul-
toria EI, foi seleccionado para realizar 
o Estudo do Impacto Ambiental (EIA) 
do Projecto. 

Como parte do Processo de Avaliação 
do Impacto Ambiental para esta fase do 
Estudo de Pré-Viabilidade e Definição 
do Âmbito e em cumprimento com os 
requisitos do Decreto 54/2015, de 31 
de Dezembro e da Directiva 130/2006 
sobre Processo de Participação Públi-
ca, está em curso um processo de Aus-
cultação Pública de forma a permitir 
que as opiniões, visões e questões dos 
vários intervenientes sejam integra-
das no desenho do projecto, partilha 
dos potenciais impactos ambientais já 
identificados, bem como as respectivas 
medidas de mitigação. 

Assim sendo, são convidadas todas 
as partes interessadas, afectadas, e 
o público em geral a participarem na 
Reunião Pública a ter lugar na Avenida 
24 de Junho nº 1098 com a seguinte 
calendarização: 

Com a seguinte agenda:
1) Descrição do projecto;
2) Potecniais Impactos Sociais e Am-

bientais a serem Investigados;
3) Expressão das preocupações e su-

gestões do público.

O documento referente a esta fase do 
projecto poderá ser consultado na Di-
recção Provincial da Terra e Ambiente, 
Serviços das Actividades Económicas 
da Cidade de Maputo.

NB: Por motivos de segurança e pre-
venção da COVID-19, serão observa-
dos todos mecanismos de protecção 
individual e colectiva.

Para mais informações, contactar: 
Sr Luís D Luís, telefone: +258 84 
0135830, Fixo: +258 21422001, 
e-mail: eiaserviceslimitada@gmail.
com.: Av Karl Marx, no 799, 2o Andar, 
Flat 3, Maputo

Cidade Local Data e Horas

Cidade de 
Maputo

Pensão 
Martins

05 de Agosto 
de 2022, 
10:00 Horas

6560 245

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA DA CIDADE
2º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE CLAUDINA FRANCISCO 
UAMUSSE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
onze de Julho de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas oitenta e 
sete verso do livro de notas para 
escrituras diversas, número 
trezentos e cinquenta e sete, 
traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante 
Alcinda Raimundo Banguine 
Mazive, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Claudina 
Francisco Uamusse, de trinta e 
oito anos de idade, no estado 
de casada, sob o regime de 
comunhão de bens com Arlindo 
Paulino Uamusse, natural de 
Maputo, com a última residência 
no Bairro da Malhangalene, filha 
de Francisco Massango e de 
Maria Sabaia.
Que, ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados 
como seus únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens, 
seus filhos: Francisco Arlindo 
Uamusse, Constantino 
Arlindo Uamusse e Hélio 
Arlindo Uamusse, todos 
solteiros, maiores, naturais 
de Maputo, residentes nesta 
cidade.
Que não há quem com eles possa 
concorrer à sua sucessão, que 
da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias.

Maputo, aos 13 de Julho de 2022
A Conservadora e Notária Superior

(Ilegível)
6511

Governo elogia Mussa Bin Bique

O 
MINISTRO da Ciên-
cia, Tecnologia e 
Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, 
disse ter constata-

do com satisfação a preo-
cupação da Reitoria da Uni-
versidade Mussa Bin Bique 
(UMBB) em formar o corpo 
docente nos níveis de mes-
trado e doutoramento, no 
âmbito dos esforços em curso 
visando à melhoria da quali-
dade no ensino superior. 

Nivagara falava quin-
ta-feira aos membros da 
direcção daquele estabe-
lecimento de ensino supe-
rior depois de ter visitado 
as suas novas instalações, 
construídas de raiz no bair-
ro de Muhala-Expansão.

“Tenho a certeza de que 
um dos elementos funda-
mentais para a melhoria da 

qualidade do ensino supe-
rior é a formação do corpo 
docente. Se esta universi-
dade continua a apostar na 
formação, pode ser um bom 
incidicativo do seu com-
prometimento com essa 
qualidade”, afirmou.

Por outro lado, Daniel 
Nivagara elogiou a Univer-
sidade Bin Bique pelo facto 
de ter tido a iniciativa de 
construir instalações pró-
prias, com condições, ape-
sar de ainda serem minús-
culas. 

O ministro disse ter 
constatado também que 
a UMBB tem um plano de 
desenvolvimento institu-
cional que prevê a constru-
ção de mais salas de aula, 
um anfiteatro, campo de 
recreação e tem reserva de 
espaço para actividades 

práticas para os estudantes 
de ciências agrárias. Está 
igualmente a fazer o uso de 
vários sistemas, não só para 
a gestão pedagógica e ad-
ministrativa, como também 
para o processo de ensino e 
aprendizagem. 

O governante recomen-
dou, no entanto, que a ins-
tituição continue a formar 
docentes, desta feita do 
ponto de vista didáctico e 
metodológico, para aumen-
tar o efectivo que responda 
à necessidade de cada um 
dos vários cursos ministra-
dos na universidade. 

No que se refere à inves-
tigação, o dirigente afirmou 
que a existência de um cur-
so de ciências agrárias pode 
ser relevante na apresenta-
ção de soluções científicas 
e tecnológicas que acres- Ministro Nivagara recebendo cumprimentos de boas-vindas à chegada à universidade

centem valor na prática da 
agricultura na província de 
Nampula. 

O vice-reitor da univer-
sidade, Mussena Amade, 
disse que a instituição con-
tinuará a trabalhar para o 
seu crescimento, seguindo 
as importantes orientações 
deixadas pelo ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior. 

A UMBB, que foi uma 
das primeiras universidades 
privadas a surgir em Nam-
pula, conta actualmente 
com 1031 estudantes, dos 
quais 509 do sexo feminino, 
assistidos por 57 docentes. 
Além da UMBB, Daniel Vi-
vagara visitou as faculdades 
de Direito e Educação e Co-
municação da Universidade 
Católica de Moçambique 
(UCM).  

A operação “Carta na mão” provocou congestionamento na zona da Faina

Recolheram às celas 
por condução ilegal
TRÊS indivíduos recolhe-
ram às celas do comando 
da PRM depois de terem 
sido surpreendidos a con-
duzir sem carta, no âmbito 
da operação policial “Carta 
na mão”, desencadeada na 
manhã de ontem na zona 
da Faina por uma brigada 
conjunta envolvendo a Po-
lícia de Trânsito, o Instituto 
Nacional dos Transportes 
Rodoviários (INATRO) e a 
Polícia Municipal. 

Na sequência da opera-
ção, outros 15 condutores, 
incluindo um agente da 
corporação e um motoris-
ta do Conselho Municipal, 
ficaram momentanea-
mente retidos na via por se 
terem esquecido do docu-
mento e/ou caducidade do 
mesmo. O agente da PRM 
conduzia com um docu-
mento de autorização para 
realizar exame final numa 
escola de condução onde é 
estudante.

Informações policiais 

dão conta que, relativa-
mente aos indivíduos de-
tidos, já foram lavrados os 
devidos expedientes legais, 
enquanto os 15 condutores 
irregulares receberam mul-
tas que variam de 200 a cin-
co mil meticais. 

Falando a jornalistas na 

ocasião, Assane Sirimão, 
chefe da Secção de Instru-
ção e Educação da Polícia 
de Trânsito em Nampula, 
esclareceu que a opera-
ção estava somente focada 
na carta de condução, pois 
muitos condutores se fazem 
à estrada sem estarem habi-

Jovens capacitados
em empreendedorismo

litados. 
Garantiu que o trabalho 

ainda vai continuar, pois a 
preocupação com os aci-
dentes de viação é cada vez 
maior na cidade de Nampu-
la. Alguns condutores que 
caíram na malha policial 
disseram a jornalistas que 
não traziam consigo a car-
ta ou estava caducada, ou 
ainda por esquecimento ou 
falta de dinheiro para sua 
renovação.

No entanto, louvaram a 
iniciativa das autoridades, 
encorajando mais opera-
ções do género. No enten-
der dos entrevistados, este 
tipo de trabalho irá contri-
buir significativamente na 
redução de acidentes rodo-
viários que têm provocado 
luto em muitas famílias. 
Por conta da operação, o 
trânsito processou-se len-
tamente na zona da Faina, 
com congestionamento nas 
duas faixas de rodagem da 
Avenida do Trabalho. 

DECORRE na cidade de Nam-
pula a fase-piloto do programa 
“Oholo” (Avante), de formação 
de 100 jovens empreendedores 
em diversas áreas. Estão con-
templados nesta fase da iniciati-
va jovens dos bairros Muahivire e 
Muatala-Expansão.

O projecto de formação foi 
desenvolvido pela TecnoServe e 

co-financiado pela Cooperação 
Suíça para o Desenvolvimento, 
Fundação ExxonMobil, Standard 
Bank e a Embaixada dos Países 
Baixos. O arranque do progra-
ma contou com a presença da 
Direcção Provincial do Género, 
Criança e Acção Social, Centro 
de Orientação Empresarial de 
Nampula, UniLúrio Busisness 

School e o Banco Futuro, entida-
des que manifestaram apoio ao 
programa, na esperança de que 
contribua no aumento da em-
pregabilidade dos jovens, bem 
como na promoção do auto-em-
prego desta camada. 

O programa tem em vista 
estimular o crescimento das mi-
cro, pequenas e médias empre-

sas, com ênfase nas lideradas por 
mulheres. Os mentores da ini-
ciativa esperam que ela promova 
as boas práticas de negócio para 
o aumento dos rendimentos, 
melhores técnicas de atracção e 
retenção de clientes, bem como 
estratégias de marketing para fu-
turos empreendimentos. 

 “Para a fase-piloto, foram 
seleccionados alguns pequenos 
empreendedores, num esforço 
que envolveu as autoridades lo-
cais dos bairros já mencionados 
com a aprovação do município. 
No final da formação, os melho-
res alunos serão premiados de 
acordo com as necessidades que 
os seus negócios apresentam”, 
disse Muhamad Hanif, gestor do 
programa. 

“Quero aprender um pouco 
mais sobre como gerir melhor e 
fazer crescer o meu negócio. Eu e 
meu marido julgamos que esta é 
uma oportunidade de que preci-
sávamos há muito tempo”, disse 
Maiassa Domingos, proprietária 
de uma mercearia-bar, benefi-
ciária da iniciativa.

Jovens formandos do programa “Oholo”  

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOAQUIM CHISSANO SOBRE A ESCOLA DIPLOMÁTICA

Sinal inequívoco de clareza 
na filosofia de governação

 Joaquim Chissano, patrono da UJC, na inauguração da Escola Diplomática

JOANA MACIE 

O 
LANÇAMENTO da 
Escola Diplomática 
da Universidade Joa-
quim Chissano (UJC) 
é sinal inequívoco da 

clareza da filosofia de gover-
nação da Frelimo na definição 
da estratégia correcta rumo ao 
pleno desenvolvimento políti-
co, económico e social de Mo-
çambique.

Esta é leitura de Joaquim 
Chissano, antigo Presidente 
da República e patrono da UJC, 
feita na inauguração, esta se-
mana, daquela instituição, se-
diada na capital do país.

Chissano mostrou-se sa-
tisfeito por, volvidos 47 anos 
após a independência nacional 
e 60 anos de criação da Frente 
de Libertação de Moçambique 
(Frelimo), testemunhar-se a 
abertura de uma escola especi-
ficamente destinada à forma-
ção especializada de diploma-
tas, começando dos escalões 
iniciais até aos níveis mais altos 
desta carreira.

Lembrou que esta institui-
ção representa uma conquista 
que já era augurada pelos jo-
vens combatentes do 25 de Se-
tembro de 1964. 

Para o antigo estadista, 
a abertura da Escola Diplo-
mática representa ainda um 
indicador de crescimento da 

como quadros emprestados de 
outros ministérios para formar 
delegações em casos de confe-
rências internacionais.

“Como Estado indepen-
dente e soberano, tínhamos 
de garantir a nossa participa-
ção nas diversas organizações 
internacionais, como as Na-
ções Unidas, a Organização da 
Unidade Africana (hoje União 
Africana), o Movimento dos 
Países Não-Alinhados, para 
mencionar apenas algumas, 
além de assegurar o bom de-
curso das relações bilaterais”, 

lembrou.
Joaquim Chissano explicou 

que em 1986 foi criado o já ex-
tinto Instituto Superior de Re-
lações Internacionais (ISRI), no 
âmbito da evolução da célula 
de estudantes que produziu 
resultados que, segundo ele, 
de longe, ultrapassaram as ex-
pectativas.

“Basta olhar para o núme-
ro e a qualidade de diplomatas 
que Moçambique possui desde 
essa altura, alguns dos quais 
actualmente em idade de re-
forma”, comentou.

Voltando à inauguração da 
Escola Diplomática, o antigo 
governante sublinhou que esta 
não é apenas para responder 
às necessidades imediatas do 
país, mas é também para al-
cançar a excelência no exercí-
cio da actividade diplomática 
no mundo.

Disse que hoje Moçambi-
que carrega a nobre tarefa de 
representar, no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, 
os anseios dos países de África, 
Europa, Ásia, América e Oceâ-
nia, expressos nos 192 votos 

correspondentes à totalidade 
dos membros das Nações Uni-
das presentes na Assembleia-
-Geral das Nações Unidas rea-
lizada a 9 de Junho do ano em 
curso.

Segundo Chissano, a Esco-
la Diplomática é também um 
ganho para o sector privado, 
que poderá ter nesta institui-
ção um parceiro para formação 
dos seus técnicos em matérias 
como prática de negociações, 
necessárias nas suas interven-
ções com entidades regionais, 
continentais e internacionais.

SEGUNDO Joaquim Chissano, que 
substituiu Samora Machel no poder, 
em 1986, a  necessidade de formação 
de quadros que pudessem representar 
Moçambique na arena internacional ti-
nha sido reconhecida ainda nos tempos 
da luta de libertação nacional, em que a 
diplomacia foi reconhecida como sendo 
instrumento fundamental para divulga-
ção dos nobres ideais da luta, bem como 
a justeza da mesma e na mobilização dos 

apoios multiformes necessários.
Disse que, diante da recusa das au-

toridades coloniais portuguesas em con-
ceder a independência a Moçambique, a 
diplomacia foi usada como instrumento 
privilegiado para o alcance dos objecti-
vos que levaram à proclamação da inde-
pendência em 1975.

“Através da diplomacia, a FRELIMO 
estabeleceu, ainda durante a luta de li-
bertação nacional, relações de coopera-

ção, baseadas em princípios diplomáti-
cos, com várias nações não-alinhadas, 
especialmente a Tanzania, Zâmbia, Ar-
gélia, Guiné Conacri, Egipto e a Tunísia”, 
disse, salientando que alguns destes, 
além de relações de carácter diplomáti-
co, formaram os primeiros guerrilheiros 
da FRELIMO e ofereceram as primeiras 
armas com as quais estes iniciaram a luta 
armada de libertação nacional.

Diplomacia foi crucial 
desde a luta armada

NUM outro desenvolvimento, 
Joaquim Chissano convidou as 
instituições de ensino supe-
rior para, de forma criativa e 
inovadora, contribuírem para 
melhor compreensão dos fe-
nómenos calamitosos e outros, 
propondo melhores mecanis-
mos de prevenção, mitigação 
e gestão de eventos climáticos 
extremos.

Segundo o patrono da UJC, 
estas instituições também de-
vem concorrer para a constru-
ção e consolidação da sua legi-
timidade perante a sociedade.

Referiu-se à descoberta de 
hidrocarbonetos, com des-
taque para o gás, com gran-
de potencial para a produção 
de energias limpas a partir do 
subsolo e das águas profundas 
moçambicanas.

E considera ser uma opor-
tunidade para a promoção de 
políticas sustentáveis de de-
senvolvimento, bem como da 
negociação de contratos que 
permitam ganhos substanciais 
para a economia nacional, o 
que implica o envolvimento de 
diplomatas e académicos bem 
preparados para o alcance des-
te desiderato.

“Contudo, estas desco-
bertas também nos impõem 

Soluções inovadoras 
para fenómenos calamitosos

responsabilidades acrescidas 
na prevenção de fenómenos 
como a denominada “mal-
dição da abundância dos re-
cursos naturais”, a cobiça por 
outros Estados e outros fenó-
menos adversos como a emer-
gência de grupos terroristas”, 
disse Chissano.

Em relação ao terrorismo 
que ocorre na província de 
Cabo Delgado desde os finais 

de 2017, o antigo estadista 
entende que os diplomatas e 
académicos em geral são cha-
mados a dar o máximo do seu 
saber para o conhecimento da 
natureza destes grupos, suas 
dinâmicas e interesses, e pro-
por soluções.

Disse ser esperança dos 
moçambicanos que a Escola 
Diplomática venha a ser um 
actor preponderante na pro-

cura de soluções pacíficas para 
a resolução de conflitos que 
amiúde eclodem em várias 
partes do mundo, particu-
larmente nesta altura em que 
Moçambique será membro 
não-permanente do Conse-
lho de Segurança das Nações 
Unidas, órgão por excelência 
vocacionado para a defesa da 
paz e garantia da segurança no 
mundo.

Universidade Joaquim Chissa-
no, por isso endereçou o seu 
reconhecimento à direcção do 
estabelecimento de ensino por 
materializar sonhos e desejos, 
tendo-a encorajado a conti-
nuar com esforços para que se 

torne uma instituição de refe-
rência no país, região, no con-
tinente e no mundo. 

O antigo estadista lem-
brou que quando lhe foi dada 
a tarefa de dirigir a diplomacia 
do Estado, em 1975, o país não 

tinha quadros formados na 
área, tendo, por isso, recorrido 
a alguns “companheiros” que 
tinham alguma experiência 
de contactos internacionais, 
adquirida já no tempo da luta 
de libertação nacional, bem 

Participantes no lançamento da Escola Diplomática

LÍDERES comunitários das províncias de 
Gaza, Manica e Nampula estão a refor-
çar campanhas de divulgação da lei contra 
uniões e gravidezes prematuras, fenómeno 
que tende a aumentar naquelas regiões do 
país.

A iniciativa é implementada pela Spotli-
ght, uma parceria global entre Moçambi-
que, Nações Unidas, União Africana e os 
governos anfitriões para acabar com a vio-
lência contra mulheres e meninas.

O programa é liderado pelo Ministé-
rio do Género, Criança e Acção Social e foi 
desenhado para para um período de quatro 
anos (2019-2022), com o compromisso de 
disponibilizar 28,5 milhões de dólares.

Em Dezembro de 2019, o Parlamento 
aprovou a sua primeira lei que criminaliza as 
uniões com menores de 18 anos. Contudo, 
não obstante este marco legal, as taxas de 
uniões prematuras continuam altas.

Assim, as autoridades locais e os acti-
vistas sociais estão a sensibilizar as comuni-
dades sobre os efeitos nocivos deste tipo de 
fenómeno, com impactos a curto, médio e 
longo prazos, ao mesmo tempo que os do-
tam de informação básica sobre a lei que cri-
minaliza os seus praticantes.

Sheila Manjate, da Associação Género e 
Desenvolvimento Sustentável, fez saber ao 
“Notícias” que os membros das comunida-
des que sabem da existência desta lei procu-
ram criar novos mecanismos para se escusar 

dela e continuarem a perpetuar este tipo de 
prática, como, por exemplo, induzir as me-
nores vítimas desses abusos a falsificarem as 
suas idades e locais de residência, sobretudo 
nas consultas pré-natais.

“Estivemos nas províncias para revi-
talizar as plataformas distritais e notámos 
grande empenho das lideranças comuni-
tárias e activistas, que vão de casa em casa 
para divulgar a lei e sensibilizar as famílias, 
principalmente raparigas, a abandonarem 
as uniões prematuras.

Contou ainda que, quando os líderes co-
munitários detectam casos de uniões pre-
maturas, encaminham-nos às autoridades 
governamentais, sectores da saúde e assis-
tência social, para que se possa agir em con-
formidade com a lei.

“Nós estamos satisfeitos com os traba-
lhos no terreno, apesar de termos consta-
tado que ainda há persistência de praticar 
uniões prematuras”, observou Sheila Man-
jate, avançando que uma das estratégias 
usadas na iniciativa Spotlight para que ra-
parigas não se deixem enganar é disponi-
bilizar apoios a elas através de projectos de 
geração de renda.

De acordo com os dados estatísticos ofi-
ciais, 56 por cento das raparigas casam antes 
de completar 17 anos de idade. Nos países 
em desenvolvimento, as complicações na 
gravidez e no parto são a principal causa de 
morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. 

COMBATE A UNIÕES PREMATURAS

Comunidades envolvidas na divulgação da lei

Gaza, Manica e Nampula estão a reforçar campanhas de divulgação da lei contra uniões e gravidezes prematuras

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

   PUBLICIDADE

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
58A0003051/Concurso Limitado N.º40/ Fundos Externos/2022

Aquisição de Mobiliário de Escritório

1. O Instituto Nacional de Saúde convida pessoas colectivas, 
nacionais ou estrageiras, interessadas e que reúnam requisitos 
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para  
fornecimento de mobiliário de escritório.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no 
endereço indicado no número 4 deste anúncio, pela importância 
não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), munidos de 
um PEN DRIVE. O pagamento deverá ser em depósito directo 
no Banco de Moçambique (conta: PROJECTO DE PESQUISA DE 
VACINAS Nº 004403513002).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 
10.00 horas do dia 8/8/2022 e serão abertas em sessão pública 
no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 8/8/2022, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Delegação do Instituto Nacional de Saúde de Sofala
Rua Correia de Brito, nº 1323, Bairro da Ponta Gêa, junto ao Centro de Saúde 

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

Maputo-Província, Julho de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES
 

ANÚNCIO DE RESULTADOS DE CONCURSOS 

Ao abrigo do nº 2 do artigo nº 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se os resultados de concursos na 
tabela abaixo:

N.º de 
Ordem

Referência do 
Concurso Objecto do Concurso

Valor da 
Adjudicação

(Meticais)

Concorrente 
Vencedor

1
58A0003051/CP/

Nº44/CoAgPEPFAR e 
Innovation/2021

Aquisição de 
equipamento para 

laboratório

Lote I – 
2,812,471.51 SOTUX, LDA

Lote VI – 
3,500,740.62

SOTUX, LDA

2
58A0003051/

CP/9/OGE-Fundos 
Externos/UGEA/2022

Aquisição de material 
e consumíveis de 

escritório
5.000.000,00

MAXIMIZE, 
TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS, LDA

3
58A0003051/CP/6/

Fundos Externos/
UGEA/2022

Aquisição de viaturas 
para CISPOC

Lote I: 
4.380.000,00 MOTORCARE, LDA

Lote II: 
2750.250,00

CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE

4
58A0003051/CL/75/

Fundos Externos/
UGEA/2022

Aquisição de material 
informático e de 

comunicação para o 
CISPOC

759.186,09 COMPUTER HOPE, 
LDA

5
58A0003051/CL/03/

Fundos Externos/
UGEA/2022

Fornecimento de 
congeladores -86 

para CISPOC
1.996.806,83

PARTECH PAR. 
TECHNOLOGY, 

LDA

Maputo-Província, Julho de 2022
A Autoridade Competente
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NOMEAÇÃO DE RAÚL DOMINGOS PARA EMBAIXADOR

PR recebe congratulações

V
ÁRIAS reacções con-
tinuam a chegar à 
Redacção do Jornal 
“Notícias” a congra-
tular o Presidente da 

República pela nomeação do 
político Raúl Domingos para 
o cargo de Embaixador Ex-
traordinário e Plenipotenciá-
rio de Moçambique Junto da 
Santa Sé. 

E todas gravitam em tor-
no da ideia de que a decisão 
de Filipe Nyusi foi assertiva e 
sublinha o seu compromisso 
com a reconciliação nacional 
e a inclusão. 

A reacção quase unâni-
me de políticos e membros 
da sociedade civil surge pelo 
facto de ser a primeira vez na 
história de Moçambique que Raúl Domingos, novo Embaixador de Moçambique Junto da Santa Sé

Frelimo
apoia nomeação
O PARTIDO no poder apoia a recente no-
meação, pelo Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, do político Raúl Domingos para 
exercer funções de Embaixador de Moçam-
bique na Santa Sé.

Para a Frelimo, o acto é uma demonstra-
ção do compromisso assumido pelo Presi-
dente logo na sua tomada de posse, de pri-
vilegiar uma governação inclusiva, na qual 
a escolha de dirigentes do Estado não é feita 
tendo como base as cores partidárias.

O posicionamento foi apresentado re-
centemente em Maputo pelo secretário-ge-
ral desta formação política, Roque Silva, na 
saudação dos membros e simpatizantes do 
partido a Filipe Nyusi, em reconhecimento 
do seu esforço para a eleição de Moçambique 
a membro não-permanente do Conselho de 

Segurança (CS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

“Nós, como membros e dirigentes da 
Frelimo, queremos saudá-lo por ter nomea-
do o cidadão Raúl Domingos como Embaix-
ador da Santa Sé”, disse Roque Silva.

Acrescentou que, além de apoiar, o par-
tido no poder encoraja o Chefe do Estado a 
continuar com gestos similares, porquanto 
demonstram que inclusão não é apenas algo 
patente nos discursos, mas algo que se faz.

A Frelimo junta-se, assim, a várias ou-
tras entidades colectivas e singulares que 
endereçaram felicitações ao Presidente da 
República desde que anunciou a nomeação 
de um membro da oposição ao cargo de em-
baixador, pela primeira vez na história do 
país.

A FUNDAÇÃO MASC congra-
tulou o Presidente da Repú-
blica por este feito singular na 
história do Estado de Direito e 
da Democracia moçambica-
na de nomear uma figura cujo 
percurso foi intrinsecamente 
feito nos partidos da oposição, 
designadamente Renamo e 
Partido para a Paz, Democracia 
e Desenvolvimento (PDD), que 
preside.

Numa nota enviada ao “No-
tícias”, João Pereira, director-
-executivo desta organização, 
afirma que, ao nomear Raúl 
Domingos para tão elevada, 
respeitável e prestigiante posi-
ção, o Presidente da República 
mostra sentido de Estado, es-
pírito de abertura e de inclusão.

Considera que actos como 
esta nomeação, que concorrem 
para a governação inclusiva, 
concórdia e consolidação da 
paz, deverão continuar a ser 
prioridade nacional e de todos 

aqueles que têm responsabili-
dade no Estado. 

“Congratulamo-nos tam-
bém com a importância que 
o Governo atribui à inclusão 
evidente na recente formação 
de desmobilizados da Renamo 
para cargos nas Forças de Defe-
sa e Segurança”, sublinha João 
Pereira.

Diz ainda, na sua nota, 
que a sua instituição apela a 
que este processo de inclusão 
continue e se alargue às outras 
esferas (económica, política, 
social, cultural), pois, segundo 
refere, a aceitação e integração 
da diversidade são fundamen-
tais para a construção do país.

A Fundação MASC aprovei-
tou a ocasião para felicitar Raúl 
Domingos por este feito. de-
sejando que o político use esta 
oportunidade para, nas suas 
funções, ser um fiel intérprete 
dos mais elevados interesses do 
Estado moçambicano.

MASC vê espírito de abertura

Roque Silva

João Pereira

IMD diz que reforça a democracia
O INSTITUTO para a Democracia 
Multipartidária (IMD) diz ter acom-
panhado com satisfação a recente 
nomeação, pelo Presidente da Re-
pública, de Raúl Domingos.

Para o IMD, a nomeação do pre-
sidente de um partido da oposição 
para cargo diplomático de elevada 
envergadura configura sinal impor-
tante de inclusão política, reforço da 
paz e promoção da reconciliação.

“Esta nomeação, por um lado, 
vai de acordo com a postura de 
governação inclusiva e, por outro, 
confirma a retórica do Presidente da 
República, Filipe Nuysi, no sentido 
de que as boas ideias não têm cores 
partidárias”, refere o comunicado.

Para o IMD, a nomeação valori-
za a relevância e o percurso político 
de Raúl Domingos, reconhecendo 
o papel preponderante no proces-
so negocial do Acordo Geral de Paz 
(AGP) que este ano completa 30 
anos, o seu percurso político, em 

que ocupou vários cargos mantendo 
sempre presente um sentido de Es-
tado e com relevantes valências no 
campo do processo negocial.

“Mais ainda, Raúl Domingos 
tem sempre se mostrado disponí-
vel para interagir com os diferentes 
actores políticos para partilhar a sua 
experiência e dar sua contribuição 
no âmbito do reforço da democra-
cia em Moçambique, promoção da 
transparência eleitoral e governati-
va. Por várias ocasiões, a convite do 
IMD, fez parte de diferentes painéis 
de diálogo político”, refere a organi-
zação.

O IMD encoraja o Presidente da 
República a prosseguir com actos 
do género e apela à continuação e 
alargamento destas iniciativas que 
reforçam a convivência pacífica 
saudável entre diferentes figuras 
políticas, a paz e reconciliação na-
cional, a democracia e a inclusão 
política.Dércio Alfazema

uma destacada figura da opo-
sição ascende a um cargo de 
suprema relevância no apa-
relho do Estado.

Este facto, assinalam, de-
monstra ainda a coragem do 
Presidente Filipe Nyusi e a 
sua determinação em ter um 
Moçambique que se sintetiza 
nos desígnios da paz e har-
monia.

Membro do Conselho de 
Estado, Raúl Domingos foi 
um alto quadro do partido 
Renamo e, nesse título, chefe 
da delegação desta organiza-
ção nas negociações de paz 
com o Governo que culmi-
naram com a assinatura do 
Acordo Geral de Paz (AGP), 
em 1992, pondo fim a 16 anos 
de conflito armado no país.

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

 Província de Cabo Delgado
Direcção Provincial da Educação 

Repartição de Aquisições

 ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial da Educação de Cabo Delgado convida empresas nacionais e estrangeiras, interessadas que reúnam  requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas, para construção de Centros de Apoio 

à Aprendizagem, abreviadamente (CAA) em seis (6) Escolas Primárias Completas nos Distritos de Ancuabe, Balama, Chiúre, Montepuez, Mueda, Namuno e uma Escola Secundária na Cidade de Pemba (ESG de Gingone Expansão); 
Para este concurso os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas de Construção Civil igual ou superior da 5ª classe, conforme os lotes discriminados na tabela abaixo; Exceptuando-se as empresas 
que tenham contratos em curso com esta Direcção Provincial ou outra, da Campanha do FASE 2021, que não vislumbrem estar na fase de acabamentos até à data de abertura das propostas; 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.

2. Os Documentos poderão ser adquiridos, no Endereço abaixo, a partir do dia 25 de Julho de 2022, contra a apresentação de um talão de taxa não reembolsável de 1,500.00MT (mil e quinhentos meticais) na Conta Millenium Bim 
(4844569) da DPE. 

3. As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições, na Direcção Provincial da Educação de Cabo Delgado, Av. Josina Machel, Rua 002, CP n.º 56, Bairro de Ingonane, até às 8.00  horas do dia 9 de Agosto, devendo ser 
acompanhadas por uma garantia provisória no valor de 329.400,00MT para os Lotes I; II e III, e 164,700.00MT para o Lote IV, todas em cheque-visado, emitidas pelas instituições bancárias existentes na Praça.

4. As propostas entregues fora da hora-limite de recepção, não serão abertas nem aceites. As propostas normais serão abertas às 8.30 horas do dia 9 de Agosto de 2022, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões, na presença dos 
concorrentes ou seus representantes que desejarem participar.

5. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e deverá obedecer a tabela acima e os locais de concentração são indicados nos cadernos de encargos.  
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6. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da sua entrega.

7. 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.

Pemba, aos 20 de Julho de 2022

O Director Provincial

Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE ELISA 

AUGUSTO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
vinte e um de Julho de dois mil 
e vinte e dois, nesta cidade de 
Maputo, exarada de folhas oitenta 
e cinco a folhas oitenta e seis, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos e 
oitenta e seis, traço “D”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO 
MOMADE, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de ELISA AUGUSTO, solteira, 
natural de Maputo, residente que 
foi na Matola cidade, de então 
setenta anos de idade, sendo filha 
de Augusto Chavane e Helena 
Magaia.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, 
seus filhos: BRUNO AUGUSTO 
DA CUNHA SANTOS, solteiro, 
NILZA GULAMO ABDULA, solteira 
e HDEISS MARY MULHOPHE, 
solteiro, naturais de Maputo, onde 
residem.
Que não deixou testamento.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

O Notário

(Ilegível) 6567

A Universidade São Tomás de Moçambique (USTM) pretende contratar 
docentes com nível de Doutoramento e técnicos administrativos, em 
regime integral, sendo: 1 (um) docente formado em Ciências Económicas 
e Empresariais para a Escola de Pós-Graduação; 1 (um) docente 
formado em Psicologia Clínica e 1 (um) docente formado em Relações 
Internacionais para a Faculdade de Ética e Ciências Humanas; 1 (um) 
Pesquisador Sénior para integrar a Direcção Científica e 4 Técnicos 
Administrativos. Para o efeito, convida a todos interessados a concorrerem 
para as vagas existentes.

1. Requisitos gerais para Docentes e Pesquisadores:
a)  Ser Licenciado na área e cumulativamente, tenha o nível de 

Doutoramento;
b)   Ter pelo menos 5 anos de experiência de docência no Ensino Superior;
c)  Ser fluente nas Línguas Portuguesa e Inglesa;
d)  Ter pelo menos três (3) publicações na área de especialidade, nos 

últimos 2 anos em revistas com revisão por pares;
e)  Ter experiência em e-Learning;
f)  Disponibilidade imediata.

2. Requisitos gerais para Técnicos Administrativos
a. Ter nível médio;
b. Ser fluente na língua portuguesa;
c. Ter conhecimentos sólidos de informática, na óptica do utilizador;

d. Ter disponibilidade imediata;
e. O conhecimento da Língua Inglesa constitui uma vantagem.

3. Documentos necessários para a candidatura:
a)  Carta de manifestação de interesse dirigida à Vice-Reitora Académica 

da USTM, indicando a área/vaga para a qual se candidata;
b)  Curriculum Vitae actualizado;
c)  Fotocópia autenticada do documento de identificação (BI, Passaporte);
d)  Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias e 

Diploma e/ou Fotocópia autenticada da Certidão de Equivalência, no 
caso de qualificações obtidas no estrangeiro;

e)  Cópia do NUIT;
f)  Outros documentos que o candidato considerar serem relevantes.

4. Local de Submissão das candidaturas

As candidaturas deverão ser entregues no Campus de Maputo, sito na Av. 
Ahmed Sekou Touré, n.º 610, na Cidade de Maputo, e devem ser submetidas 
na Secretaria Geral da USTM,  em envelope selado, até ao dia 29 de Julho 
de 2022, às 16.00 horas. 

NB. Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

A Vice-Reitora Académica

Prof.ª Doutora Jorgete de Jesus

ANÚNCIO 
VAGAS PARA DOCÊNCIA E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS – REF. 005/VRA/AN.22

Gabinete da Vice-Reitora Académica

6500

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DA BEIRA
GABINETE DO PRESIDENTE

Edital da 3ª Audiência Pública                                                
do Processo de Elaboração                                                                                       

do Plano de Estrutura Urbana da Cidade da Beira

Nos termos do nº 1 do artigo 39 do Regulamento da Lei do 
Ordenamento do Território aprovado pelo Decreto nº 23/2008, 
de 1 de Julho, sobre o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Ordenamento Territorial de Nível Autárquico e o nº 2 do artigo 13 
da Lei 19/2007, de 18 de Julho, o Conselho Autárquico da Cidade 
da Beira, deliberou proceder à elaboração do Plano de Estrutura 
Urbana da Cidade da Beira (PEUCB).

Com a conclusão do processo de elaboração do PEUCB, o 
Presidente do Conselho Autárquico da Cidade da Beira, nos 
termos do nº 1 do artigo 9 e artigo 10 do Decreto nº 23/2008, de 
1 de Julho, conjugado com o nº 2 do artigo 22, da Lei 19/2007, 
de 18 de Julho, convoca a todos órgãos sectoriais do nível 
autárquico, representantes das comunidades locais, pessoas 
colectivas, públicas e privadas, que possam ser directamente 
afectadas pelo Plano de Estrutura Urbana da Cidade, a participar 
da Audiência Pública relativa à “Apresentação e Entrega Formal 
e Pública do PEUCB”, que ocorrerá no dia 9 de Agosto de 2022, 
às 9.00 horas, no Salão Nobre do Conselho Autárquico da Cidade 
da Beira.

Adicionalmente informa-se que, os quatro volumes impressos 
do Plano de Estrutura Urbana da Cidade da Beira, encontram-se 
disponíveis na Secretaria do Município da Cidade.

Conselho Autárquico da Cidade da Beira, aos 22 de Julho de 
2022

O Presidente

Albano Carige António
(Técnico Superior N1)

6504

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

NACALA-PORTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
 
1. O Tribunal Aduaneiro da Província de Nampula, com jurisdição nas Províncias do Niassa e Cabo Delgado convida pessoas singulares 

e colectivas, micro, pequenas e médias empresas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços elegíveis a contratar com Estado 
a apresentarem propostas fechadas, para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

N.º de 
Ordem

 N.º do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade de 

Concurso 
Data de Abertura 

das Propostas 
Garantia 

Provisória

1
Nº02/UGEA//

TAN/2022
Aquisição de uma (1) Viatura Concurso Público

11/8/2022
 às 9.30 horas

Não aplicável

2
Nº03/UGEA//

TAN/2022
Aquisição de mobiliário diverso para 

Pemba
Concurso Público

11/8/2022
 às 10.30 horas

Não aplicável 

3
Nº04/UGEA//

TAN/2022
Aquisição de material informático Concurso Público

11/8/2022
 às 11.30 horas

Não aplicável

4
Nº05/UGEA//

TAN/2022
Aquisição de duas (2) motorizadas Concurso Público

11/8/2022
 às 12.30 horas

Não aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso, adquirir ou levantá-los no 
Tribunal Aduaneiro de Nampula, no Sector do Apoio Administrativo, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil  
meticais), mediante o depósito na conta BIM n.º 355492682 do Tribunal Aduaneiro de Nampula- Nacala.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, nas horas normais de expediente e serão abertas em sessão pública no 
mesmo endereço, na presença dos concorrentes. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.

Tribunal Aduaneiro da Província de Nampula
 Nacala-Porto

Rua Principal do Porto, Recinto Portuário
 Tel: 26526198/ Fax: 26526199

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.

Nacala-Porto, aos 21 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
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CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE NAMPULA

Edital da 3ª Audiência Pública                                             
do Processo de Elaboração                                                                                      

do Plano de Estrutura Urbana da Cidade de Nampula

Nos termos do nº 1 do artigo 39 do Regulamento da Lei do 
Ordenamento do Território aprovado pelo Decreto nº 23/2008, 
de 1 de Julho, sobre o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Ordenamento Territorial de Nível Autárquico e o nº 2 do artigo 
13 da Lei 19/2007, de 18 de Julho, o Conselho Autárquico 
da Cidade De Nampula, deliberou proceder à elaboração do 
Plano de Estrutura Urbana da Cidade de Nampula (PEUCN).

Com a conclusão do processo de elaboração do PEUCN, o 
Presidente do Conselho Autárquico da Cidade de Nampula, 
nos termos do nº 1 do artigo 9 e artigo 10 do Decreto nº 
23/2008, de 1 de Julho, conjugado com o nº 2 do artigo 22, da 
Lei 19/2007, de 18 de Julho, convoca a todos órgãos sectoriais 
do nível autárquico, representantes das comunidades locais, 
pessoas colectivas, públicas e privadas, que possam ser 
directamente afectadas pelo Plano de Estrutura Urbana 
de Nampula, a participar da Audiência Pública relativa à 
“Apresentação e Entrega Formal e Pública do PEUCN”, que 
ocorrerá no dia 11 de Agosto de 2022, às 9.00 horas, no 
Salão Nobre do Conselho Autárquico da Cidade de Nampula.

Adicionalmente informa-se que, os quatro volumes impressos 
do Plano de Estrutura Urbana da Cidade de Nampula, 
encontram-se disponíveis na Secretaria do Município da 
Cidade.

Conselho Autárquico da Cidade de Nampula, aos 22 de Julho 
de 2022

O Presidente

Paulo Vahanle
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA 

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

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DO CONCURSO 
O Serviço Provincial de Infra-estruturas de Nampula convida empresas interessadas e que estejam devidamente licenciadas e que 
possuem Certidão de Inscrição no Cadastro Único e demais documentos legais para apresentarem propostas fechadas para o concurso 
de fornecimento de bens abaixo mencionados:

N.º do 
Concurso

Objecto do Concurso
Modalidade 
de concurso

Data e 
Hora da 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Caução 
Provisória

47G000141/
CP/Nº 10/2022

Contratação de 
uma empresa para 

fornecimento de 3 (três) 
viatura para Fiscalização 

Mineira e Energética  

Concurso 
Público

23/8/2022
8.45 horas

23/8/2022
9.00 horas

     8/9/2022
  9.00 horas

175.000,00

1.  Os interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los na Secretaria do Serviço 
Provincial de Infra-estruturas, Serviços de Nampula, pela importância no reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos 
meticais) a ser depositada na conta 202464997 aberto no Millennium Bim.

2. As propostas do concurso deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de 3 (três) exemplares (original e fotocópias) 
e serão válidos por um período de 90 (noventa) dias.

3. Os documentos de concursos estarão disponíveis a partir do dia 25/7/2022, na Secretaria do Serviço Provincial de Infra-estuturas 
de Nampula, sito na Av. 25 de Setembro, nº 80, CP nº 25, Telefone 26213580/26215084.

4. As propostas deverão ser entregues e abertas no mesmo endereço nas horas e datas indicadas na tabela acima.

Nampula, aos 18 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

Serviço Provincial de Infra-Estruturas Av. 25 de Setembro.80 C.P.25 Telefax; 262113580, Email: spinpl20@gmail.com

334

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

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO CIDADÃO

ma precipitada, temos muita 
gente a passar fome aqui na ci-
dade de Montepuez”, lamen-
tou Máquina.

Acrescentou que as lide-
ranças comunitárias devem 
organizar a população para se 
manter vigilante e denunciar 
qualquer movimentação estra-
nha, evitando que as pessoas 
saiam das aldeias em deban-
dada.

O distrito de Montepuez 

recebeu pouco mais de 1200 
famílias deslocadas oriundas 
dos distritos da região norte 
da província, ou seja, cerca de 
3500 pessoas de todas as ida-
des, algumas das quais prove-
nientes de Ancuabe.

Um número considerá-
vel de famílias deslocadas já 
foi encaminhado aos centros 
de reassentamento de Naca-
ca, Ntele, Chimoio e Nama-
nhumbir, onde algumas ca-

sas recém-construídas foram 
abandonadas pelos anteriores 
ocupantes, que decidiram re-
gressar às zonas de origem, nos 
distritos de Palma e Mocímboa 
da Praia, onde a situação tende 
a melhorar.

“A nossa grande preocu-
pação está no facto de maior 
número de deslocados ser 
constituída por mulheres e por 
crianças que deveriam estar 
a frequentar aulas”, salien-

tou  Máquina.
Algumas crianças foram 

acolhidas em escolas do dis-
trito.

A administradora de Mon-
tepuez disse que a entrada 
massiva de deslocados no dis-
trito  está a pressionar alguns 
serviços públicos, como a Saú-
de e a Educação.

No caso da Saúde, o sector 
queixa-se da constante roptu-
ra de stocks de fármacos.

Deslocados queixam-se da falta de alimentos
CIDADÃOS deslocados dos ataques terroristas que vivem em 
casas de familiares na cidade de Pemba queixam-se de fome, 

situação que se agrava pelo facto de não constarem das listas 
das pessoas beneficiárias de produtos alimentares disponibili-

zados pelo Governo e agências de ajuda humanitária.
Segundo contaram, desde que chegaram à cidade de Pem-

ba, em Junho último, ainda não tiveram contacto com nenhu-
ma entidade que lhes pudesse ajudar.

SAMIRA André, deslocada da aldeia Nanduli, em Ancuabe, alvo dos 
ataques terroristas de 5 de Junho, contou que vive em casa de um fa-
miliar,  no Bairro Eduardo Mondlane, onde a base de alimentação são 
folhas de moringa, localmente conhecida por “nlenkero”.

“Na casa onde estou viviam 16 pessoas, número que subiu para 19, 
porque eu vim com outras três pessoas. Comemos folhas de nlenkero 
que pedimos na vizinhança. Por vezes acompanhamos com xima e nou-
tras comemos assim mesmo”, disse Samira André.

A conversa com Samira aconteceu na cerimónia de entrega sim-
bólica de 100 toneladas de produtos alimentares e não alimentares às 
vítimas dos ataques terroristas  pela esposa do Presidente da República 
(PR), Isaura Nyusi.

AMADE Anselmo, por seu turno, disse que no dia em que che-
gou, com a família, apresentou-se à sede do bairro, onde os res-
ponsáveis tomaram notas, mas de lá para cá ninguém se dignou 
a prestar-lhes apoio.

MUANASSA Mussagi acha que as autoridades não receberam os 
deslocados de Ancuabe com o mesmo calor que os outros, idos 
da zona norte da província.

“Somos discriminados. A minha aldeia, em  Nicuita, rece-
beu, no ano passado, muitas famílias que fugiam da guerra em 
Macomia e o Governo no dia seguinte trouxe comida, mas sinto 
que não estamos a ter o mesmo tratamento agora que fomos nós 
a fugir dos ataques terroristas”, disse Muanassa Mussagi.

SURIA Maurício, outra deslocada, acha que o tratamento a que 
está sujeita a última vaga de deslocados, de Ancuabe, se deve ao 
facto de eles terem optado pelo acolhimento familiar ao invés 
dos centros de reassentanento.

“Devem pensar que porque estamos em casa de familiares 
não temos problemas de falta de comida. Mas isso não é verda-
de, porque os nossos familiares também já não conseguem mais 
nos alimentar, porque não têm nada”, disse Suria Mauricio.

DE ALEGADOS ACTOS TERRORISTAS

Governo pede serenidade 
à população em fuga

O 
GOVERNO do Distrito 
de Montepuez pediu 
calma e serenidade 
à população local na 
gestão das informa-

ções sobre a movimentação 
de grupos terroristas, para não 
deixarem precipitadamente 
as suas aldeias, o que pode ser 
aproveitado por oportunistas 
para roubar os seus bens.

A administradora de Mon-
tepuez, Isaura Máquina, disse 
que há algum exagero na for-
ma como as pessoas fogem das 
suas aldeias quando recebem 
informações sobre movimen-
tação de grupos terroristas.

De acordo com Máquina, 
algumas informações são vei-
culadas por pessoas mal-in-
tencionadas, com o intuito de 
ver as populações a abando-
nar as aldeias para saquearem 
os seus bens, adquiridos com 
muito sacrifício. 

“Muitas vezes estamos pe-
rante desinformação, que leva 
a população a abandonar as 
suas aldeias. Nos recentes ca-
sos de Ancuabe vimos que al-
gumas pessoas se faziam passar 
por terroristas para  roubarem 
os bens da população em fuga. 
Como as pessoas saíram de for-

Faltam meios para atender os deslocados em Montepuez

A FALTA de equipamento para a extracção 
de óleo da casca de castanha de caju, usado como 
matéria-prima para vernizes, tintas, plásticos, 
lubrificantes e insecticidas na fábrica de descas-
que Korosho, em Chiúre, está a condicionar o 
aproveitamento deste subproduto.

O encarregado da Korosho, Martinho Gon-
çalves, apontou que a fábrica não tem meios para 
transportar a casca produzida para Nampula, 
onde existem unidades de extração de óleo.

A fábrica de descasque de castanha de caju 
Korosho, com a capacidade para quatro mil to-
neladas de castanha de caju/ano, processa ac-
tualmente 1500 toneladas de amêndoa.

Não foi avançada a quantidade de casca des-
perdiçada, sabendo-se apenas que ela constitui 
70 por cento do peso de cada castanha de caju.

Um estudo desenvolvido em 2020 sobre a 
competitividade da indústria de castanha de caju 
em Moçambique indica que o óleo em questão 
pode ser usado como óleo de forno (furnace oil) 
e caldeiras industriais, como fuel pesado (heavy 
fuel).

Em Moçambique o óleo é usado como com-
bustível queimador na fábrica de aço do Gru-
po Indo África, localizada na cidade de Nacala. 

O estudo sugere que outras indústrias pode-
riam se beneficiar igualmente deste óleo, consi-
derado mais económico.

Sobre o assunto, o Instituto de Amêndoas de 
Moçambique (IAM), em Cabo Delgado, explicou 
que tem estado a trabalhar com o sector indus-
trial, persuadindo-o para a necessidade de apro-
veitarem aquele subproduto. 

Falta equipamento para aproveitamento integral da casca da castanha  

Condicionada 
extracção de óleo 
da casca da castanha

TRÊS pontes serão construídas, nos 
próximos meses, na Estrada Rural 
698 (R698), que liga o distrito de 
Montepuez a Mueda, uma das vias 
usadas para interligar a região norte 
de Cabo Delgado ao resto da provín-
cia.

Para o efeito, a Administração 
Nacional de Estradas (ANE) - Dele-
gação de Cabo Delgado, lançou esta 
semana, em Pemba, o concurso pú-
blico para a contratação de empresas 
que vão executar as obras.

De acordo com dados constantes 

do concurso, as obras das três pon-
tes vão durar cerca de um ano e serão 
financiadas pela Agência Americana 
de Desenvolvimento Internacional 
(USAID).

As mesmas serão construídas nos 
troços Montepuez/Nairoto, Nairoto/

Chapa e Chapa/Mueda.
Ao longo dos cerca de três anos 

de interrupção da Estrada Nacional 
380 (N380)  Sunate-Awasse, entre 
o distrito de Ancuabe e Mocímboa 
da Praia, respectivamente,  após o 
ciclone Kenneth e, posteriormen-

te, devido aos actos terroristas, a 
R698  foi usada como alternativa para 
ligar o norte ao resto da província de 
Cabo Delgado e do país e vice-versa.

Apesar de ter sido inaugurada 
uma ponte metálica sobre o rio Mes-
salo, na R698, em 2021, a circula-

ção de viaturas continua a ser feita 
de forma condicionada, sobretudo 
quando chega a época chuvosa, e a 
construção das três pontes em pers-
pectiva poderá permitir que a ligação 
com o norte de Cabo Delgado seja 
feita em segurança.

Mais três pontes construídas na estrada Montepuez-Mueda

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

ATRAVÉS desta página o estimado lei-
tor pode partilhar as suas reflexões so-
bre temas da actualidade política, eco-
nómica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando se-
jam de análise. A Redacção reserva-se 
o direito de as condensar. Encoraja-se, 
sobretudo, aos jovens a partilharem as 

suas reflexões sobre o dia-a-dia das 
suas comunidades, do país e do mundo, 
bastando enviar as cartas para o endere-
ço cartas@snoticias.co.mz, indicando o 
nome completo, número do documento 
de identificação e contacto telefónico. 
O “Notícias” reserva-se o direito de 
não publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

MARIA HELENA PAES

NO quarto domingo de Julho celebra-se o Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos. Este ano é o II 
em que se celebra e tem lugar no domingo, dia 24 
de Julho 2022, próximo da festa de S. Joaquim e 
Sant´Ana, avós de Jesus, tendo como lema “Dão 
Fruto Mesmo na Velhice”. Pretende-se destacar o 
quanto são um valor e um dom, tanto para a so-
ciedade quanto para a comunidade eclesial. Este 
ano o Papa Francisco lança o convite para se fazer 
uma visita a idosos sozinhos, referindo: “A visita 
aos idosos é uma obra de misericórdia do nosso 
tempo. Estes simples gestos de atenção, realizados 
com amor dão coragem e luz a tantas pessoas so-
zinhas”. Recordo outra frase que referiu: “Quando 
os idosos são negligenciados perdemos a tradição, 
que não é um museu de coisas velhas, é a garantia 
do futuro, é a seiva das raízes que faz a árvore cres-
cer e dar flores e frutos”. “Não podemos falar da 
família sem falar da importância que os idosos têm 
entre nós”. Nunca fomos tão numerosos na história 
da humanidade, mas não sabemos como viver  esta 
nova etapa da vida: para a velhice há muitos planos 
de assistência, mas poucos projectos de vida. No 
entanto, os mais velhos têm frequentemente uma 

sensibilidade especial para o cuidado, para a refle-
xão e para o afecto. Somos, ou podemo-nos tornar, 
mestres de ternura. E quanto! Precisamos, neste 
mundo habituado à guerra, de uma verdadeira re-
volução de ternura. 

Dando ênfase à importância das relações 
entre gerações referiu: “Temos aqui uma grande 
responsabilidade para com as novas gerações: 
os avós e os idosos são o pão que alimenta as 
nossas vidas, são a sabedoria oculta de um povo 
e é por isso que devem ser celebrados e estabe-
lecer um dia que lhes é dedicado”. O pacto entre 
as gerações, entre os idosos e os jovens é uma 
bênção para a sociedade.

Segundo a ONU, o envelhecimento da popu-
lação está destinado a tornar-se uma das mais sig-
nificativas transformações sociais do século XXI. 
Face a este contexto é importante celebrar-se este 
dia, a fim de sensibilizar a opinião pública sobre as 
oportunidades e os desafios de uma sociedade que 
envelhece a um ritmo cada vez maior, com a cons-
ciencialização  do contributo que os idosos dão à 
sociedade. No vídeo do Papa de Julho: Pelos Ido-
sos, Ciro Intino comenta: “ A nossa sociedade está 
a envelhecer, mas tende a excluir e isolar os ido-
sos, minando a sua identidade e o seu papel social, 

especialmente nas suas relações com as gerações 
mais jovens. Infelizmente, há falta de respostas 
adequadas aos cuidados e necessidades existen-
ciais das pessoas mais velhas. Há ainda um longo 
caminho a percorrer em termos de políticas sociais 
e de saúde para os idosos, destinadas a limitar o 
isolamento a que demasiadas pessoas idosas estão 
actualmente condenadas.

De  repente ao escrever este artigo senti-me 
angustiada ao recordar toda uma série de situa-
ções existentes, nomeadamente, o isolamento de 
alguns idosos sem família, os que sofrem a tantos 
níveis vítimas da guerra, doentes, tantas e tantas 
situações que urge humanizar. E a Lei da Euta-
násia? Que impacto provocará uma Lei como a 
da eutanásia nos valores culturais da sociedade, 
e o risco associado de transmissão de valores 
contrários à defesa dos mais frágeis e desprote-
gidos. Receio pela difícil aplicação prática des-
ta Lei que se diz restrita, bem como temo pela 
possível banalização da mesma. À semelhança 
das experiências de outros países, pode vir a 
tornar-se mais aberta, embora no “papel” não o 
seja. Que Deus nos ajude a ultrapassar todas as 
dificuldades com as quais nos confrontamos pre-
sentemente relativamente à possível aprovação 

desta Lei da Eutanásia. Temo pelos seus futuros 
impactos na defesa da vida da pessoa humana. 
Humanizar, defender, tratar, acarinhar, valorizar, 
dar atenção, criar novos recursos adequados às 
diferentes necessidades. Toda uma panóplia de 
soluções em defesa da vida.

Termino este artigo referindo ainda uma frase 
do Papa Francisco: “Rezemos pelos idosos, para 
que se tornem mestres de ternura, para que a sua 
experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a 
olhar para o futuro com esperança e responsabili-
dade”. Eu acrescentaria a necessidade de promover 
uma imagem positiva e participativa das pessoas 
idosas, dando-lhes voz activa e visibilidade en-
quanto exemplos, e existem tantos. O difícil mes-
mo é enumerá-los, num artigo, exemplos esses, 
que contrariam os estereótipos negativos, reconhe-
cendo em cada pessoa idosa, uma história de vida. 
Grande parte de nós tem presente a imagem de um 
avô/avó que nos dedicava ou dedica o seu tempo e 
atenção, que nos acompanha, alimenta a nossa cul-
tura, que nos revela as tradições familiares, que era, 
ou ainda é, o nosso porto seguro, transmitindo-nos 
a esperança no futuro, que garante a sobrevivência 
da família, das relações entre gerações, de um país, 
de uma pátria, da Igreja.

Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

Poluição sonora
na rua de Kassuende

Algumas atitudes que comprometem
as infra-estruturas públicas

JOSÉ ANTÓNIO REZENDE

UM parente convidou-me há dias para pas-
sar o fim-de-semana em sua casa.

Já que o jantar prolongar-se-ia por 
mais tempo, decidimos, eu e minha es-
posa, pernoitar de sábado para domingo.

O maior martírio foi quando chegou 
a hora de dormir. Tentamos e não con-
seguimos. Perante a nossa inquietação, a 
esposa do meu primo disse que o barulho 
provinha da rua de Kassuende e saía de 
um restaurante situado entre os n.ºs 270 
e 272, isto é, no quintal, pois já se tornou 
moda.

“Mas, como é possível aturarem esta 
situação em que um restaurante incrus-
tado  em residências toca música com 
todos os altifalantes, ou melhor, com 
colunas parecendo alegrar uma multidão 
para um concerto musical, num dia co-
memorativo?”

Os primos responderam que se trata 
de um martírio por que passam todos os 
fins-de-semana. E o grande problema é 
que não podem mudar de casa. E isto 
sucede num bairro nobre - “Polana Ci-
mento “A”.

Recomendei que apresentassem a 
preocupação ao Comandante da Segun-
da Esquadra da Polícia da República de 

Moçambique (PRM) que, certamente, 
iria agir.

Tendo eles dito que todos os residen-
tes se queixam da situação. E parece que 
após a redução do número de infecções, 
internamentos e óbitos por Covid-19, 
cada um tende a fazer o que lhe vai na 
alma, sem no entanto respeitar  as nor-
mas de boa convivência.

Assim não pode ser. Por que não 
cumprir com a postura municipal no que 
diz respeito à poluição sonora?

É inadmissível o que está a acontecer 
neste  restaurante, sobretudo em socieda-
des civilizadas, particularmente na Pola-
na Cimento “A”.

Por falta de um descanso merecido 
naquela noite de sábado, achei conve-
niente escrever este texto para pedir so-
corro às autoridades competentes, neste 
caso, a vereação do distrito municipal 
KaMpfumu.

Por que o Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo e o Instituto Nacio-
nal das Actividades Económicas (INAE ) 
não actuam usando a Polícia Municipal e 
a PRM para proteger os munícipes desta 
desordem na Polana Cimento “A”?

Muito obrigado pela vossa com-
preensão. Pedimos ajuda a quem de di-
reito.

CELESTINO EVARISTO

TENHO conhecimento de que as infra-es-
truturas públicas pertencem ao povo. Sendo sua 
pertença, os cidadãos têm a missão de cuidá-las, 
pautando por boas práticas. As estradas, os edifícios 
públicos, etc., são benfeitorias construídas com di-
nheiro do erário público.

Este pequeno intróito vem a propósito da for-
ma como alguns compatriotas se  comportam em 
relação às infra-estruturas públicas. Estávamos 
habituados a ver estabelecimentos escolares, por 
exemplo, com alguns escritos na parede, cujos 
gestores prontamente sensibilizam para a mudança 
deste tipo de comportamento. Mas, quando gente 
adulta, que diz estar a reivindicar devido ao elevado 
custo de vida opta por comportamentos desabona-
tórios, é de lamentar.

Lamentar o facto de os cidadãos colocarem 

pneus na estrada e os incendiarem em razão do 
protesto. Esta atitude concorre para a danificação 
do asfalto, pois logo na primeira chuva, o mesmo 
vai se ressentir e apresentar buracos. Nessa altura, 
será o mesmo cidadão a reclamar a intervenção das 
autoridades. Felizmente, desta vez os comerciantes 
tomaram uma atitude que vale a pena elogiar: Não 
abriram os estabelecimentos comerciais. Das vezes 
anteriores, pessoas mal intencionadas, aproveitan-
do-se da manifestação, saquearam bens de inocen-
tes que também se faz ao trabalho informal e não 
só para combater a fome, empregando até outras 
pessoas. Viaturas particulares não foram poupadas. 
Viaturas de transporte de passageiros também não 
escaparam à fúria popular. Mas, passado o período 
da manifestação, os próprios manifestantes precisa-
ram de autocarros para as viagens.

É assim que acompanhamos a reclamação dos 
utentes de transporte público em relação à reposi-

ção de vidros, por exemplo, por não aguentar com a 
corrente fria que entra pelos espaços vazios.

Igualmente, encontramos motoristas que fa-
zem mau uso das viaturas. Trata-se daqueles que 
não se importam com o local onde colocam o carro. 
As nossas estradas, na sua maioria, apresentam-se 
esburacadas e requerem dos automobilistas algum 
esforços para contornar os buracos menos profun-
dos.

Mas, existem os que não se importam alegada-
mente porque alguém vai arcar com as despesas de 
manutenção, importando-se somente com o presen-
te, sendo que o futuro é uma incógnita. Esta atitude 
mostra um total desalinhamento com aquilo que se 
pretende do bem público, até mesmo do privado.

As viaturas que são alocadas aos membros de 
direcção ou de chefia devem ser usados como man-
dam as normas. Se a viatura destina-se à elevação 
da qualidade de vida do titular de um cargo, que as-

sim seja, desde que não sirva para imobilizar em lo-
cais que colocam em causa a imagem da instituição.

Um outro mal que deve ser combatido tem a 
ver com os medicamentos do Sistema Nacional de 
Saúde (SNS) disponibilizado aos hospitais. Estes 
são de uso exclusivo, sendo que o profissional não 
deve desviar a sua aplicação, sabido que é um bem 
público que deve servir aos utentes.

O mesmo pode se dizer em relação aos conten-
tores de lixo. Vezes há que vemos nossos compa-
triotas a atearem fogo sobre eles, mesmo sabendo 
que se trata de uma prática que compromete a sua 
durabilidade. Há pessoas que sabotam o sistema 
de canalização de água pública, porque pretendem 
fazer desvios não autorizados, e por via disso con-
sumirem este recurso sem pagar.

Preservemos o bem público que é fruto das 
nossas contribuições para melhorar as condições de 
vida no país.

Melhor organização
precisa-se no “Drive in”

GREGÓRIO NELSON

CONSIDERO justo da minha parte contri-
buir para o desenvolvimento do país não 
somente no que diz respeito às obrigações 
fiscais, mas também elogiar ou apontar as-
pectos negativos, sugerindo a sua correc-
ção.

Sendo assim, tomei a iniciativa de re-
digir este texto para solicitar a quem de 
direito a reorganização do sector informal 
na zona do “Drive in”, bairro do Zimpeto, 
cidade de Maputo, que no período da noite 
deixa muito a desejar. Refiro-me aos que 
exercem a sua actividade no perímetro que 
vai do posto de controlo da Polícia à ponte 
erguida junto à “circular”.

Igualmente, solicito que o transporte 
semicolectivo também se organize para 
permitir que o embarque e desembarque de 
passageiros seja feito em total segurança. 

A minha solicitação deriva do facto de, 
no período  da noite, o terminal de transpor-
te, assim como os vendedores convergirem 
neste local. O exercício destas actividades 
no mesmo local, e a coberto da escuridão, 
abre espaço para acções maléficas.

Enquanto os transportadores ocupam 
grande parte da faixa de rodagem para o 
embarque e desembarque de passageiros, 
no mesmo espaço posicionam-se os vende-
dores. Por onde vão caminhar os transeun-
tes? Eis a questão.

É assim que se torna cada vez mais 
difícil circular no troço que vai do posto 
policial à ponte sobre a “circular de Ma-
puto”, pelo facto desta convivência não ser 
salutar. E, é sabido que onde há aglomera-
dos, abre-se espaço para que os malfeitores 
realizem as suas incursões.

Não raras vezes, as pessoas queixam-
-se de roubos que ocorrem na altura do 
desembarque, uma vez que se gera total 

confusão, com uns passageiros a quererem 
desembarcar e outros, no mesmo instante, 
a quererem embarcar.

Efectivamente, tudo isto acontece por-
que entre os passageiros infiltram-se os 
mal intencionados, que vezes sem conta, 
mesmo quando não há razões aparentes 
para os passageiros “lutarem” por um es-
paço, provocam esta lufa-lufa que sempre 
acontece. E depois de relativa calmia, aper-
cebe-se que no interior da viatura ainda so-
bra espaço e não havia razões para aquele 
procedimento.

Para além de roubos frequentes, as 
pessoas chegam a ficar lesionadas porque 
alguns se precipitam na luta por um espaço 
e, mesmo não querendo fazer parte da con-
fusão, há quem gosta dos empurrões que 
acaba arrastando consigo gente inocente.

Tudo isto ocorre num espaço sem ilu-
minação pública. Apesar da presença da 
Polícia de Trânsito, os roubos ocorrem. 
Aliás, as autoridades policiais não se fa-
zem presente apesar de haver aglomerado. 

Assim, ao desembarcar da viatura no 
“drive in”, os cidadãos ficam vulneráveis 
a muitos males que ocorrem a coberto da 
escuridão, sentindo-se aliviados somente 
quando chegam à casa.

É deste modo que se clama por uma 
melhor organização. A retirada dos vende-
dores deste espaço é quase que impossível 
mas, ao menos, que se deixe a estrada li-
vre somente para viaturas. Igualmente, os 
transportadores também devem estar me-
lhor organizados para “libertarem” a estra-
da.

Não estou em condições de recomen-
dar o uso do Terminal Rodoviário do Zi-
mpeto, local apropriado para os transpor-
tadores, devido aos acessos, mas que se 
pense numa alternativa não prejudicial aos 
utentes dos transportes.  

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A META, empresa que controla o Fa-
cebook, vai lançar um teste que um 
utilizador poderá ter até cinco perfis 
diferentes na rede social.  

A informação foi avançada pela 
agência de Notícias Bloomberg, que 
refere que esta será uma tentativa de 
a empresa encorajar publicações e 
partilhas nesta plataforma.

O teste estará disponível apenas 
para alguns utilizadores e será pos-
sível criar mais quatro perfis adicio-
nais, além do perfil original. 

A Bloomberg avança que não será 
necessário que cada um destes perfis 
tenha um nome ou identidade real. 
Mas cada um deverá ter um feed de 
notícias personalizado.

Segundo a empresa, o usuário 
pode ter um conta do Facebook ape-
nas para amigos e outro virado para 
os colegas de trabalho. No entanto, 
a opção de fazer comentários ou de 
gostar de uma publicação só poderá 
ser feita a partir de um dos perfis.

A instituição explicou que o facto 

de cada utilizador poder ter até cin-
co perfis não mudará a forma como a 
empresa calcula os número de usuá-
rios activos diários ou mensais.

É a partir destas métricas que é 
possível perceber se o Facebook con-
tinua em crescimento ou não. No 
último trimestre de 2021, a empresa 
registou a primeira perda de utiliza-
dores em 18 anos, com uma quebra 
de 500 mil utilizadores. 

Esta situação teve grande reflexo 
nas acções da empresa, que reduzi-
ram em 26% num único dia. No tri-
mestre seguinte, a empresa conse-
guiu recuperar utilizadores. 

O número de usuários activos 
diários cresceu em quatro por cento 
em termos homólogos nos primeiros 
três meses de 2022, para 1,96 mil mi-
lhões.

Já os utilizadores activos mensais 
aumentaram para 2,94 mil milhões. 
A Meta revelará os resultados relati-
vos ao segundo trimestre de 2022 a 27 
de Julho. (Observador)

A UNIVERSIDADE Licungo 
(UniLincugo) assinou recen-
temente acordos de coope-
ração com três instituições 
de ensino superior de Por-
tugal, com vista a abertura 
de programas conjuntos de 
pós-graduação, pesquisa e 
mobilidade académica. 

Os memorandos foram 
rubricados pela UniLicungo 
e Universidades Santa Cruz, 
Coimbra e Aveiro, facto que vai 
sedimentar as relações de co-

laboração com as congéneres 
portuguesas e potenciar a sua 
internacionalização. 

A equipa da Universidade 
Licungo foi liderada pelo reitor 
Boaventura Aleixo, que se fazia 
acompanhar pelos directores 
das Faculdade de Educação, 
Economia e Gestão, Ciência e 
Tecnologias, bem como qua-
dros da Direcção de Planifica-
ção e Finanças  Património e 
Logística. 

Durante quase duas sema-

nas de trabalho em Portugal, a 
comitiva da UniLicungo visitou 
cinco instituições de ensino su-
perior e participou no Encontro 
Anual da Associação das Uni-
versidades de Língua Portugue-
sa (AULP).

A Universidade Licungo 
está sediada na cidade de Que-
limane, província da Zambézia, 
contando com mais de 14 mil 
estudantes e cerca de 700 fun-
cionários entre docentes e cor-
po técnico administrativo.

MOÇAMBIQUE vai lançar oficialmente, em 
Agosto, a tecnologia Neuro, numa iniciativa da 
Icro, um grupo de empresas sediadas no Brasil, 
com interesses no país. 

Trata-se de uma tecnologia que dá auto-
nomia às máquinas, no processo produtivo do 
ramo industrial, mediante uma série de infor-
mação que gera previsibilidade de problemas 
que podem acontecer com o equipamento e di-
tar paralisação.

Com a nova tecnologia será fácil determinar 
o melhor momento para as máquinas interrom-
perem o seu funcionamento para manutenção, 
antecipando-se às quebras repentinas que tanto 
prejudicam os processos produtivos de todos os 
segmentos industriais.

Detida até ao momento pela Icro-Group, a 

tecnologia já é usada de forma parcial, desde o 
ano passado, 2021, pela Nacala Logistic e pela 
Vulcan, uma empresa de capitais indianos a 
funcionar na província de Tete.

Carlos Favaro, presidente da Icro grupo-
-Moçambique, não avança com precisão a data 
de entrada em funcionamento pleno desta tec-
nologia em Moçambique, mas explica que tudo 
depende de factores de natureza de gestão de 
activos bem estruturados. 

“Ao prever uma eventual falha, o computa-
dor montado na rede, acciona um sinal de alerta 
a todos os intervenientes da cadeia de produ-
ção, desde a manutenção, produção, fornece-
dores de peças, os técnicos que vão fazer a ma-
nutenção, o que ocorre em segundos”, explica.

Sobre as vantagens desta tecnologia Favaro 

refere que num processo industrial de trabalho, 
a falha de uma peça determinante pode concor-
rer para a paralização da actividade por longo 
período, variando de dias ou meses, até que se 
identifiquem os fornecedores que podem estar 
dentro ou fora do país onde o empreendimento 
está implantado.

Fruto da combinação de tecnologias de última 
geração, tais como o Blockchain, Internet Indus-
trial das Coisas, Inteligência Artificial, Machine 
Learning, Deep Learning, Realidade Aumentada 
e Realidade Virtual, o Neuron vai revolucionar o 
mercado industrial, reduzindo o tempo de inacti-
vidade das máquinas por manutenção, o “stock” 
de peças, os desperdícios de tempo e de mão-de-
-obra, aumentando o ciclo de vida dos equipa-
mentos, sua disponibilidade e produtividade.

 JOCAS ACHAR 

A 
M I N E R A D O R A 
chinesa África 
Great Wall Mining 
premiou 15 jo-
vens que se des-

tacaram na fase distrital do 
concurso “Prémio Jovem 
Criativo”,  na província da 
Zambézia. Trata-se de um 
gesto que visa estimular 
e promover a inovação e 
o empreendedorismo, de 
modo a fortalecer o auto-
-emprego. 

Os prémios são consti-
tuídos por computadores 
de mesas, quites diversos, 
camisetas e bonés, ontem 
entregues na cidade de 
Quelimane, pela Secretá-
ria de Estado na Zambézia, 
Judith Mussácula, na VII 
Gala provincial do Prémio 
Jovem Criativo. 

Discursando, após a 
entrega dos prémios, Mus-
sácula recomendou aos 
beneficiários a dedicarem 
o seu tempo à inovação, 
criatividade e empreende-
dorismo, por forma a agre-
gar valor nos seus projec-
tos. 

Para a dirigente, estes 
três itens são a alma para o 
crescimento da economia 
nacional, através da cria-
ção de pequenas e médias 
empresas.

Referiu que o Gover-
no está a promover várias 
iniciativas tendo em vis-
ta a reduzir o desempre-
go juvenil, a exemplo do 
projecto “Meu quite Meu 
emprego”, “Emprega”, 

entre  outros, cabendo aos 
jovens conceber projectos 
e planos de negócios sus-
tentáveis e acreditarem na 
prosperidade das suas ini-
ciativas. 

Acredita na sustentabi-
lidade dos projectos que a 
seu ver são bem desenha-
dos e com mais possibili-
dade de serem financia-
dos, quer ao nível local, 
provincial e nacional.

 No total concorreram 
65  jovens dos  22 distritos 
da província da Zambézia, 
dos quais, 22 para a cria-
ção artística, igual número 
para inovação tecnológica 
e 21 para o empreendedo-
rismo. No final, o júri apu-
rou 15, na razão de cinco 
em cada categoria, que 
irão representar o país na 
fase nacional. 

A secretária de Estado 
recomendou aos jovens a 
valorizarem os meios in-
formáticos e outro equipa-
mento oferecido, fazendo 
pesquisas para inovarem 
os seus projectos e negó-
cios. 

A empresa África Great 
Wall Mining diz que a en-
trega dos prémios faz parte 
da responsabilidade social 
corporativa e o compro-
misso de ajudar os jovens a 
se afirmarem na economia. 
Para o efeito, a mineradora 
aplicou mais 515 mil meti-
cais e pediu na ocasião os 
jovens da província a de-
senvolverem a pesquisa ao 
nível comunitário por for-
ma a resolver os problemas 
comunitários. 

Mineradora oferece
equipamento informático
aos destacados

PRÉMIO JOVEM CRIATIVO NA ZAMBÉZIA

Judith Mussácula interagindo com os jovens premiados  

Projectado para breve
o lançamento da “Neuro” 

UniLicungo e universidades
portuguesas estreitam
relações de cooperação

Utilizadores do Facebook 
poderão ter até cinco
perfis diferentes

Assinatura de memorando de entendimento entre a UniLincugo e Universidade de Aveiro  

Sabia que pode  ler  os seus jornais 
no seu smartphone ou computador

BAIXE JÁ
 O APLICATIVO NA

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis +258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Telegram: 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

“Apanha-se mais depressa um mentiroso 
que um coxo”.

- Provérbio popular

LUA NOVA - Será na quarta-feira, às 19.55 horas 

01.00- É DESPORTO

02.00- UM ESPECTACULO

04.57- HINO NACIONAL

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

09.10- LINHA DIRECTA

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

20.00- ZONA QUENTE I PARTE

21.10- ZONA QUENTE II PARTE

05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS

PREIA-MAR - Às 12.29 horas, com 
2.60 metros

BAIXA-MAR - Às 06.24 horas e às 
18.35, com 1.30 e 1.30 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

24/17

VILANKULO

23/16

TETE

26/17

QUELIMANE

25/18

NAMPULA

28/18

PEMBA

29/19
LICHINGA

20/09

BEIRA

24/17

XAI-XAI

24/11

CHIMOIO

19/11

MAPUTO

25/10

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06.00  HINO NACIONAL  
06.05  DOMINGO FAMILIAR  

EPISÓDIO 01 E 02
07.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  

DIRECTO
09.00  RODA VIVA: “O BULLYING E O 

PRECONCEITO”  
GRAVADO/GAZA

09.30  RODA VIVA: “BOAS PRÁTICAS 
DE HIGIENE”  
GRAVADO/ZAMBÉZIA

10.00  RODA VIVA: “SEGURANÇA RO-
DOVIÁRIA”  
GRAVADO/CABO DELGADO

10.30  PONTOS DE MEMÓRIA: MUSEU 
DA HISTÓRIA NATURAL  

11.00  3600 SEGUNDOS   
GRAVADO

12.00  TVM DESPORTO  
DIRECTO

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  OPINANDO COM SALOMÃO 
MOYANA   
REPETIÇÃO

15.00  PELA LEI E ORDEM  

15.30  TENDA DA JUSTIÇA  

16.00  AGORA NÓS: A VIUVEZ  
GRAVADO

17.00  VIBRAÇÕES  
DIRECTO/BEIRA

18.30  ASAS - INDEPENDÊNCIA ECO-
NÓMICA DA MULHER E OS 
CONFLITOS CONJUGAIS

19.00  ESPECIAL INFORMAÇÃO: 26.ª 

CIMEIRA DA COMMONWEALTH

19.30  SOJOGO: 30.ª EXTRACÇÃO DA 

LOTARIA/TOTOLOTO/JOKER E 

INFORMAÇÕES/TOTOBOLA

20.00  TELEJORNAL   

DIRECTO

21.00  GRANDE REPORTAGEM: ELEC-

TRIFICAÇÃO DA PROVÍNCIA 

DE NAMPULA - “ENERGIA PARA 

TODOS”  

22.00  UBAKKA EM CONCERTO 

00.00  CONVERSAS AO SUL 

01.30  3600 SEGUNDOS   

REPETIÇÃO

02.30  VIBRAÇÕES  

REPETIÇÃO

04.00  PELA LEI E ORDEM  

REPETIÇÃO

04.30  TENDA DA JUSTIÇA  

REPETIÇÃO

05.00  TVM DESPORTO  

REPETIÇÃO

A
O ler os versos do 
novo livro de Álvaro 
Taruma, “Recolher 
Obrigatório do Co-
ração”, é possível 

notar que o poeta já não 
acredita no amor ideal e na 
construção de uma poesia 
realmente sólida. 

Esta foi a observação do 
escritor Marcelo Panguana, 
encarregado de apresentar, 
na quinta-feira, em Mapu-
to, a obra chancelada pela 
Alcance Editores.

Com estas palavras, o 
poeta explicou que “Re-
colher Obrigatório do Co-
ração” é marcado por im-
possibilidades. A primeira 
reside no facto de Taruma 
não acreditar mais que se 
pode erguer uma consciên-
cia rígida e um amor dilace-
rante ou perfeito, devendo 
contentar-se com o razoá-
vel. 

A segunda impossibili-

“RECOLHER OBRIGATÓRIO DO CORAÇÃO”

Álvaro Taruma escreveu 
livro de impossibilidades

Álvaro Taruma em sessão de autógrafos

dade, apontou, percebe-se 
quando o poeta não se acha 
apto para atingir todos os 

seus desejos e elementos 
necessários para montar 
uma verdadeira identidade 

literária. 
Falava de “construir 

uma poesia que o satisfaça, 

capaz de buscar tudo o que 
estava oculto para colocar 
aos pés dos homens e de 
trazer consigo não apenas 
sentimentos, mas também 
símbolos da terra com as 
suas cores e emoções”, re-
feriu.

Considerando Taru-
ma das principais vozes da 
nova geração de poetas, 
Panguana disse mostrar-
-se preocupado em tornar 
a sua poesia mais apetecí-
vel e acrescentou que, tal 
como sugere o título, a obra 
pode significar a existência 
de um autor com “coração 
dilacerado, desencantado, 
repudiado, incompreendi-
do, amargurado e naufra-
go nas intensas águas do 
amor”. 

O autor também evoca 
livros anteriores, nomea-
damente “Para Uma Carto-
grafia da Noite”, “Matéria 
Para Um Grito” (Prémio BCI 

de Literatura 2018) e “Ani-
mais do Ocaso”.

“O ‘Recolher Obrigató-
rio do Coração’ é portanto 
uma espécie de antologia 
onde o poeta nos permi-
te esse agradável encontro 
com escritos que melhor 
se enquadram nesta viatu-
ra discursiva”, comentou, 
acrescentando que os poe-
mas obedecem quase sem-
pre o mesmo sistema de 
construção.

Não obstante, conti-
nuou, aborda as contradi-
ções inaceitáveis da vida, 
mostrando-se um poeta in-
dignado, preocupado com 
o seu tempo e ansioso em 
construir outras linguagens 
e formas de ser e estar.

“Escreve num mundo 
cheio de desafios e numa 
sociedade de bastantes 
hostilidades que apenas o 
amor às palavras são capa-
zes de contrariar”, disse. 

O MUSEU Mafalala será 
esta noite palco de con-
vergência entre o reggae 
e vários estilos africanos 
que caracterizam a músi-
ca dos Dub Rui, Ras Abel 
& Black Liberation, Dub 
Africa, e Fayazer. 

Estes artistas subi-
rão ao palco, a partir das 
16.00 horas, para mostrar 
o que melhor sabem fa-
zer, começando por Dub 
Rui, que traz sonoridades 
próximas à Ras Abel, que 
na companhia de Ras Ito 
e Jeannet Love, duas vo-
zes emergentes do reggae 
nacional apresentará um 
cancioneiro maioritaria-
mente em xichangana, 
fazendo prevalecer o seu 
lado bantu. 

Irá ao fundo das suas 
origens através de letras 
que discutem questões li-
gadas à identidade cultu-
ral. “Estes jovens cantam 
sobretudo o amor, a paz 
e a unidade em África”, 
explicou a curadoria do 
evento, destacando Abel 
como uma figura incon-
tornável do movimento 
Rastafari na Mafalala.

“A sua banda Black Li-
beration aglutina nos seus 
ideais os princípios pan-
-africanistas propalados 
por Marcus Garvey e Haile 
Selassie”,continuou. 

Por seu turno, Dub 
Africa, nome artístico de 
Mauro Demony, músico 
moçambicano radica-
do nos Estados Unidos, 

também apresentará sons 
orgânicos e tradicionais, 
ligando-os à música elec-
trónica, antes da perfo-
mance de Ras Tosh, outro 
percursor da congregação 
Rastafari neste bairro.

Outro destaque da 
noite é Fayazer, músico 
da Ilha Reunião, inspirado 
nas suas raízes e história 
do seu povo, explorando o 
reggae de salão de dança. 

Evocará, tal como fez 
ontem na Incubadora 
de Negócios Culturais e 
Criativos (X-HUB), em 
Maputo, através da mú-
sica o seu passado e de 
vários africanos como se 
percebe no seu último 
álbum “Empire Maron”, 
de 2021.

Há reggae e sons 
africanos na Mafalala

A CIDADE de Estrasburgo, Fran-
ça, será a capital Mundial do 
Livro em 2024, anunciou esta 
quarta-feira a Organização das 
Nações Unidas para Educação, 
Ciência  Cultura (UNESCO).

O Organismo justificou a 
escolha ao salientar que aquela 
cidade francesa usa o livro como 
meio para enfrentar os desafios 
da coesão social e das altera-
ções climáticas, com programas 
como “Ler para o Planeta”.

“Em tempos incertos, mui-
tos recorrem aos livros como re-
fúgio e fonte de sonhos. De facto, 
os livros têm essa dupla capaci-

dade, de nos entreter e instruir. É 
por isso que devemos assegurar o 
acesso de todos ao conhecimen-
to e à reflexão por meio do livro 
e da leitura”, afirmou a direto-
ra-geral da organização Audrey 
Azoulay.

A cidade francesa “desta-
ca o papel do livro na partilha 

das preocupações ambientais 
e conhecimento científico, ao 
mesmo tempo dá prioridade aos 
jovens enquanto agentes de mu-
dança”.

Esta cidade foi ainda elogiada 
pelo “património literário e acti-
vidades que visam o cruzamento 
da literatura com outras discipli-
nas artísticas como música, dra-
maturgia e ilustração”.

Além disso, a urbe “tem uma 
sólida experiência na organiza-
ção de grandes eventos voltados 
para o exterior”.

As comemorações da Capital 
Mundial do Livro 2024 iniciam-

-se a 23 de Abril, Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor.

Os pontos designados Capi-
tal Mundial do Livro pela UNES-
CO comprometem-se a promo-
ver livros e leitura e a organizar 
actividades ao longo do ano.

Esta urbe será a vigésima 
quarta a obter este título desde 

2001, e sucederá Acra, no Gana, 
que será a Capital Mundial do Li-
vro em 2023.

 Madrid (2001), Alexandria 
(2002), Nova Deli (2003), An-
tuérpia (2004), Montreal (2005), 
Turim (2006), Bogotá (2007), 
Amesterdão (2008), Beirute 
(2009), Ljubljana (2010), Buenos 
Aires (2011), Erevan (2012), Ban-
guecoque (2013), Porto Harcourt 
(2014), Incheon (2015), Breslá-
via, (2016), Conacri (2017), Ate-
nas (2018), Xarja (2019), Kuala 
Lumpur (2020), Tbilisi (2021) e 
Guadalajara (2022) foram as ci-
dades que antecederam.

O comité consultivo da Ca-
pital Mundial do Livro inclui 
representantes da Federação Eu-
ropeia e Internacional de Livrei-
ros, do Fórum Internacional de 
Autores, da Federação Interna-
cional das Associações de Biblio-
tecas, Associação Internacional 
de Editores e UNESCO. (lusa.pt)

Estrasburgo será a capital 
mundial do livro em 2024

Cidade francesa usa o livro para enfrentar desafios ambientais e coesão social 

Encontrado túmulo de militar 
egípcio que recrutava mercenários
A DESCOBERTA da tumba de um antigo general 
egípcio que comandava um exército de merce-
nários estrangeiros no Egipto chama a atenção 
do mundo.

Segundo a revista americana “Newsweek”, 
trata-se do oficial egípcio Wahibre-mery-Neith, 
que recrutava soldados mercenários da Ásia Me-
nor e das Ilhas Egeias, na Grécia.

A sepultura de 14 metros de largura remon-
ta do início do século V a.C. e foi escavado por 
arqueólogos da Universidade Charles, em Praga, 
na República Tcheca, nos trabalhos que se encer-
raram este mês em Abusir, entre Gizé e o Norte 
do Egipto.

Dentro da sepultura foi encontrada uma 
enorme colecção de itens de embalsamamen-
to, incluindo 370 vasos canópicos de cerâmica 
contendo materiais usados na mumificação do 
comandante. 

“Na parte inferior do túmulo havia o sarcó-
fago duplo danificado por saqueadores do século 
V”, informa a revista americana, referindo que a 
camada externa do sarcófago possui dois blocos 
gigantes de pedra calcária e, dentro, um espaço 
no formato de um humano, medindo cerca de 
2,2 metros de comprimento e 1,8 de largura.

O sarcófago possui inscrições do famoso “Li-
vro dos Mortos”, do Egito Antigo, descrevendo o 

processo de ressurreição do comandante e a sua 
jornada para a vida após a morte. 

A múmia de Wahibre-mery-Neith não foi 
localizada, de acordo com a “Newsweek”, mas o 
caixão continha duas caixas de madeira com 402 
figuras de barro que ajudariam a servir o militar 
no mundo dos mortos.

Também foram encontrados jarros de ala-
bastro e um pedaço de cerâmica de calcário con-
tendo inscrições de textos religiosos.

Como explica a revista americana, o acha-
do é do início da dominação persa no Egito, que 
começou por volta de 525 a.C. e durou 100 anos. 
Os egípcios prosperaram sob o rei persa Dario I, 

mas sofreram nas mãos de líderes como Xerxes 
I, que esmagou revoltas e desrespeitou os costu-
mes locais.

O Primeiro Império Persa, também conheci-
do como Império Aquemênida, foi fundado por 
Ciro, o Grande, em 550 a.C. e se tornou gigante 
sob Xerxes I, que acrescentou grande parte da 
Grécia antiga.

A tumba do militar permite que os pesqui-
sadores imaginem como era a vida de um co-
mandante de legião estrangeira que, segundo os 
arqueólogos, “provavelmente morreu de forma 
inesperada”, pois seu “túmulo e equipamentos 
funerários ainda estavam inacabados”.

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



NECROLOGIA

CALISTO JUVÊNCIO NHAÚLE

FALECEU

Sua esposa Felizarda Nhaúle, filhos Belmira Nhaúle, Edson 
Nhaúle e Mariana Nhaúle, famílias Chichava e Nhaúle comu-
nicam com profunda dor e consternação o falecimento do 
seu ente querido CALISTO JUVÊNCIO NHAÚLE, ocorrido 
no dia 20/7/2022, no HCM, cujo funeral se realiza em Chongoene, amanhã, dia 
24/7/2022, no cemitério familiar, pelas 10.00 horas, antecedido de velório, hoje, 
dia 23/7/2022, pelas 9.00 horas, na capela 2, do HCM. Paz à sua alma.
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CALISTO JUVÊNCIO 

NHAÚLE

FALECEU

A família Nhaúle comunica com dor 
e consternação o desaparecimento físico do seu ente 
querido CALISTO JUVÊNCIO NHAÚLE, ocorrido no dia 
20/7/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza na sua terra natal, Chongoene, amanhã, domingo, 
dia 24/7/2022, pelas 10.00 horas, no cemitério familiar, 
antecedido de velório, hoje, dia 23/7/2022, pelas 9.00 
horas, na capela 2 do HCM. Que o Criador lhe conceda 
descanso eterno.

6579

NASSON QUENI 

NOTA

FALECEU

A Ministra do Interior, membros do 
Conselho Consultivo do MINT e demais 
funcionários do Ministério do Interior 
comunicam com profunda mágoa e consternação o desapa-
recimento físico do Sr. NASSON QUENI NOTA, Superinten-
dente Principal da Polícia e ex-Director-Geral Adjunto dos 
SSPRM, ocorrido no dia 20/7/2022, no Hospital Central de 
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
23/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório no Quartel da Unidade de Intervenção 
Rápida (UIR), pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
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Ac t iv i d a d e
Recorta pinta e cola com cores 

bonitas e alegres

ERNESTO MOAMBA, A PROPÓSITO DO SEU “ABECEDÁRIO”

Todos autores deviam 
escrever para crianças
A 

PANDEMIA do novo 
coronavírus, que desde 
2020 assola o país, per-
mitiu o escritor moçam-
bicano Ernesto Moamba 

ter mais tempo para pensar nos 
mais pequenos. 

Foi nessa altura que nas-
ceu “Abecedário que Finge 
Ser Mudo”, embora a opor-
tunidade para publicá-lo 
tenha aparecido este ano 
através da editora Fundza.

A obra foi lançada du-
rante o Festival do Livro 
Infantil da Kulemba, orga-
nizado pela associação com 
o mesmo nome, na Beira, 
Sofala.

Composto por 25 páginas 
e 23 ilustrações, “O Abece-
dário que Finge Ser Mudo” 
é uma narrativa envolvente 
que faz convergir o passa-
do, presente e futuro, bem 
como um pretexto para o 
presente artigo.

Discorrendo precisa-
mente entre o sujeito e 
o verbo para conduzir as 
inúmeras divergências so-
ciais, que na visão do au-
tor servem de ocasião para 

O ESCRITOR nasceu a 4 de 
Agosto de 1994 na capital 
do país, mas passou a infân-
cia no distrito da Manhiça, 
província de Maputo, e foi lá 
onde começou a desenvolver 
o gosto pelas artes.

Aprendeu como vê nos 
livros e alguns textos esco-
lares de língua portuguesa, 
ouvindo os avós a contarem 
histórias à volta da fogueira. 
Recorda que eram sempre 
muito alegres sobre as expe-
riências dos seus narradores. 

Ao longo da convivência 
com os avós, sentiu a neces-
sidade de se expressar con-
tra injustiças sociais, ao ou-
vir relatos sobre a guerra dos 
16 anos, que assolou o país 
entre 1977 e 1992, ano da as-
sinatura do Acordo Geral de 
Paz.

Por isso, o autor viu-se 
obrigado a intervir com a sua 
escrita. Embora não tenha 
presenciado este conflito, 
posiciona-se contra situa-
ções como o terrorismo em 
Cabo Delgado e a pandemia 

do novo coronavírus. 
“Devemos estar mais 

unidos, mas com alguma 
tristeza às vezes nos dis-
tanciamos”, comentou, 
referindo que começou a 
elaborar textos escrevendo 
crónicas na escola.

Foi influenciado por 
poemas de José Craveirinha 
(1922-2003), o poeta-mor, 
depois de entrar em contac-
to com texto de “Xigubo”, 
livro oferecido por um dos 
seus tios.

No ensino secundário, 
considerou, escrevia cróni-
cas com a ajuda de uma 
professora de português. 
“Ela ajudou-me publicando 
meus textos na vitrina da 
escola, os meus colegas pas-
savam e liam, então percebi 
que escrevia algo com certo 
valor, pois as pessoas esta-
vam a gostar e davam um 
bom olhar”, explicou.

Entretanto, por estar 
longe da cidade, não dispu-
nha de meios para colocar os 
escritos nos media. Limita-

va-se em partilhá-los com 
amigos e declamar em even-
tos locais.

O primeiro livro de Er-
nesto Moamba é “Liberta-te 
Mãe África” e surgiu como 
consequência do historial 
acima narrado e por incen-
tivo de um docente portu-
guês que estava em missão 
de serviço no país. 

O primeiro passo foi criar 
uma conta no Facebook, 
em 2012, com objectivo de 
publicar alguns textos, afi-
nal há muitos leitores pelo 
mundo, sobretudo jovens. 
Dois anos depois, através 
desta rede social encontrou 
os editores que lhe abriram 
as portas para a estreia com 
“Liberta-te Mãe África”, um 
livro traduzido para idiomas 
como inglês e espanhol.

“Foi publicado no Brasil, 
mas recebi alguns exempla-
res e lancei-o em 2015, na 
Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO), foi 
dai que decidi viver de li-
vros”, contou.

a criação artística, em 
particular a literatura 
infanto-juvenil, que em 
Moçambique é ainda um 
género pouco explorado.

A história narrada é 
igual a de um sujeito que 
para manter a fama não 
mede as consequências 
e usa meios fraudulentos 
para evocar o mal, apro-
veitando-se da inocência 
dos outros para alcançar 
sucesso desmerecido.

“Este infanto-juve-
nil é mais uma narrativa 
de repúdio contra a falta 
de humanismo   para que 
possamos nos distanciar 
dos erros e nos aproximar 
do bem seguindo sempre 
o exemplo tão humano e 
comovente demonstrado 
pelos abecedários”, ex-
plicou.

. Preocupa-se com a 
falta de humildade e ir-
mandade entre os seres 
humanos, como se nota 
com a aparentemente 
eterna luta contra o ra-
cismo, ao se esquecerem 
que são todos iguais. 

Aprendeu à volta da fogueira

Temos a missão de educar crianças
ERNESTO Moamba come-
çou a escrever para crian-
ças em 2018, na Polana-
-Caniço. Criou parcerias 
com algumas escolas co-
munitárias para desenvol-
ver clubes de leitura, nos 
quais fazem parte crianças 
com idades entre oito e 15 
anos.

Deste modo, os peque-
notes se reúnem ocasional-
mente aos fins-de-semana 
para ler  livros de autores 
nacionais e internacionais.

Em Janeiro deste ano, 
fundou o Circulo de Artes e 
Letras de Moçambique, um 
espaço cultural que visa 
ajudar escritores jovens a 
divulgar os seus trabalhos. 

“A iniciativa surge quan-
do entrei em contacto com 
a Associação Internacional 
dos Escritores Brasileiros e 
fizemos uma parceria com 
intuito de publicar uma 
antologia com escritores 
moçambicanos e brasilei-
ros. A mesma foi publicada 
em 2018, com o título ‘An-
tologia Poética Brasil-Mo-

çambique’”. 
Através desta e mais ini-

ciativas, Ernesto Moamba 
defende que todos os es-
critores deviam escrever 
para as crianças. “Nós não 
temos a missão apenas 
de escrever poesia, tam-
bém temos a de educar as 
crianças através das nos-
sas histórias. O meu sonho 
é escrever mais livros para 
transformar vidas”, disse.

O escritor é também co-
nhecido como “Filho de 
África” e tem textos publi-
cados na imprensa nacio-
nal e internacional como é 
o caso do “Notícias”, “Do-
mingo” e “Zambeze”. 

Teve várias distinções e 
ainda esta semana foi ga-
lardoado, pela World Poe-
try Meetings, com o prémio 
“Global Poet 2022 -World 
Poetry Anthem”, conce-
dido no âmbito da celebra-
ção do ano da criação do 
projecto “Hino Mundial de 
Poesia” e faz parte de uma 
lista de 102 escritores mun-
diais.

Capa do livro“Abecedário que Finge Ser Mudo”

Crianças devem serem incentivados a ler

Ernesto Moamba

Dizer “de que”! 
HOJE, da “Consulta à Gramática” vai falar sobre a 

expressão “dizer de que”, ou seja, o uso da preposição 

“de” no objecto directo. A proposta foi sugerida por um 

leitor, A. Jaime, de Maputo, por considerar que algo 

não está correcto nesta construção frásica. Para o efeito, 

enviou a seguinte mensagem: “Sou leitor assíduo do 
Jornal Notícias e tenho lido os preciosos artigos que 
escreve sobre a língua portuguesa. Gostaria de lhe pedir 
uma explicação a cerca desta frase: “Ela disse de que a 
criança caiu”. É correcto ou não colocar o “de” antes do 
“que”, ou melhor, depois do verbo “dizer”? – questiona 

o leitor acrescentando que este procedimento tem sido 

comum em Moçambique. 

A dúvida tem que ver com um vício da linguagem, 

de facto, muito comum entre alguns falantes do português 

de Moçambique. Todavia, vejamos a seguir o que diz a 

gramática do português contemporâneo sobre a regência 

deste verbo (dizer).

A regência verbal é, segundo a gramática, a parte 

da língua que tem a função de cuidar da relação entre os 

verbos e os termos que completam o seu sentido. Assim, 

os verbos designam-se “termos regentes”, enquanto os 

objectos são os regidos. 

Exemplo: - A Marta foi à escola  (o verbo “ir” é 

transitivo indirecto, pois  requer a preposição “a” antes do 

complemento indirecto “a escola”, ou seja, o termo regido. 

- A Eduarda é inteligente ( o verbo “ser” é transitivo 

directo, uma vez que não exige preposição. Assim, o 

termo regido  que completa o seu sentido, “inteligente”, 

é objecto directo.

Entretanto, o verbo “dizer” pode ser transitivo 

directo, indirecto, bitransitivo, pronominal e intransitivo, 

dependendo do contexto em que é utilizado. 

Tal como foi referido, acima, os verbos transitivos são 

aqueles que requerem complementos (objectos directos ou 

indirectos) para que a acção por si descrita tenha sentido. 

Vejamos alguns exemplos com o verbo “dizer”:

-A Maria disse que o relatório foi concluído 
(transitivo directo). 

-O Jorge disse a verdade ao director (transitivo 

indirecto). 
-Ele diz-se esperto; “diz-se = considera-se” (verbo 

pronominal).

- O José disse absurdos ao examinador; (verbo 

bitransitivo; tem dois objectos: directo “absurdos” e 

indirecto “ao examinador) .

No primeiro exemplo, o verbo “dizer” (termo regente) 

não requer nenhuma preposição antes do objecto directo  

“que o relatório foi concluído” (termo regido). Porém, 

no segundo exemplo, é necessário que esteja a preposição  

“a”, tendo em conta que “a verdade ao director” é objecto 

indirecto. Tal significa que na norma da regência verbal, os 
objectos directos não são precedidos de preposição. Por 

isso, não é correcta a construção frásica que deu origem a 

este artigo:  “Ele disse de que a criança caiu”, pois (“que 

a criança caiu”  é  objecto directo).

Tal como dissemos, trata-se de um vício da linguagem 

dos falantes(alguns) do nosso português. A forma correcta 

é aquela que suprime a preposição “de” ou outra, antes do 

objecto directo. Vejamos: 

- Ele disse que a criança caiu. (que a criança caiu = 

objecto directo)

- O médico disse que hoje não virá. (que hoje não virá 

= objecto directo)

- Espero que a Susana compareça. (que a Suzana 

compareça=objecto directo)

- O Marcos disse que o pai teve acidente. ( disse que 

o pai teve acidente = objecto directo)

- Já verifiquei que o trabalho não foi feito. (que o 

trabalho não foi feito=objecto directo)

- A mãe disse que chega no voo da noite. (que a mãe 

chega no voo da noite = objecto directo)

De notar que, geralmente,  antes do complemento 

directo pode vir ou não um artigo, podendo ser definido 
(o, a, os, as) ou indefinido (uma, um, umas, uns), enquanto 
o indirecto exige preposição (exemplo: a,  em, de, com, 

por, para, etc.).

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DO PRESIDENTE

Edital da 3ª Audiência Pública do Processo de Elaboração                                 
do Plano de Estrutura Urbana da Cidade da Ilha de Moçambique

Nos termos do nº 1 do artigo 39 do Regulamento da Lei do Ordenamento do Território 
aprovado pelo Decreto nº 23/2008, de 1 de Julho, sobre o Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Ordenamento Territorial de Nível Autárquico e o nº 2 do artigo 13 da Lei 19/2007, de 
18 de Julho, o Conselho Autárquico da Cidade da Ilha de Moçambique, deliberou proceder à 
elaboração do Plano de Estrutura Urbana da Cidade da Ilha de Moçambique (PEUCIM).

Com a conclusão do processo de elaboração do PEUCIM, o Presidente do Conselho Autárquico 
da Cidade da Ilha de Moçambique, nos termos do nº 1 do artigo 9 e artigo 10 do Decreto nº 
23/2008, de 1 de Julho, conjugado com o nº 2 do artigo 22, da Lei 19/2007, de 18 de Julho, 
convoca a todos órgãos sectoriais do nível autárquico, representantes das comunidades locais, 
pessoas colectivas, públicas e privadas, que possam ser directamente afectadas pelo Plano 
de Estrutura Urbana da Cidade, a participar da Audiência Pública relativa à “Apresentação e 
Entrega Formal e Pública do PEUCIM”, que ocorrerá no dia 12 de Agosto de 2022, às 9.00 
horas, no Salão Nobre do Conselho Autárquico da Cidade da Ilha de Moçambique.

Adicionalmente informa-se que, os quatro volumes impressos do Plano de Estrutura Urbana 
da Cidade da Ilha de Moçambique, encontram-se disponíveis na Secretaria do Município da 
Cidade.

Conselho Autárquico da Cidade da Ilha de Moçambique, aos 22 de Julho de 2022

O Presidente
Ismael Abacar Chacufa

225 6504

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E 
NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que SHAHINA ANUAR, natural 
e residente em Nampula, requer autorização 
para mudança do nome do seu filho menor 
MOHAMAD YASDIN ZANIL, para passar a usar 
o nome completo de MUHAMMAD ZANIL.

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

Maputo, aos 23 de Junho de 2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
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tempo regulamentar e pro-
longamento) e 1-0, respecti-
vamente.

Os dois finalistas fizeram 
um percurso seguro desde a 
fase de grupos até às elimina-
tórias, com as marroquinas a 
venceram quatro jogos e em-
patar apenas um, nas meias-
-finais diante da Nigéria (1-1), 

quando tiveram que decidir a 
presença na final com recur-
so a grandes penalidades. As 
sul-africanas, por sua vez, 
ganharam todos os cinco jo-
gos.

Na primeira fase e integra-
do no Grupo “A”, Marrocos 
venceu consecutivamente o 
Burquina Faso (1-0), Ugan-

da (1-3) e Senegal (1-0). Nos 
quartos-de-final venceu o 
Botswana, por 1-0. Por sua 
vez, a África do Sul, que dis-
putou a primeira fase integra-
do no Grupo “C”, venceu tal 
como o adversário desta noite 
todos os jogos que fez dian-
te da Nigéria (2-1), Burundi 
(3-1) e Botswana (1-0). Nos 

quartos-de-final, as Banyana 
Banyana afastaram a Tunísia 
com um triunfo pela diferen-
ça mínima (1-0).

Recorde-se que nas 13 
anteriores edições do CAN, 
a Nigéria ganhou 11 títulos, 
sendo que os outros dois tí-
tulos foram conquistados pela 
Guiné-Equatorial.

O 
MARROCOS e a Áfri-
ca do Sul batem-se 
a partir das 21.00 
horas, no Estádio 
Príncipe Moulay Ab-

dallah, em Rabat, na final da 
14ª edição do CAN de futebol 
feminino, no qual o Conti-
nente Africano ficará a co-
nhecer um novo campeão.

Enquanto Marrocos dis-
puta a sua primeira final, a 
África do Sul já vai no seu 
quinto jogo decisivo na pro-
va que se disputa desde 1991, 
mas ainda não teve a honra de 
ser campeã continental.

As duas equipas chegam 
a esta final depois de terem 
vencido, na última segunda-
-feira, jogos polémicos nas 
meias-finais, com as marro-
quinas e sul-africanas a afas-
tarem da partida da decisão a 
favorita Nigéria e Zâmbia, no 
desempate através da marca 
de grandes penalidades, por 
5-4 (depois de 1-1 no final do 

CAN DE FUTEBOL FEMININO

Marrocos e RAS 
decidem título

África terá, esta noite, um novo campeão de futebol feminino

AS duplas nacionais de vólei de praia de senio-
res masculinos e femininos seguem ao princípio 
da tarde de hoje para Agadir, Marrocos, onde 
a partir de terça-feira decorre o Campeonato 
Africano.

Mais uma vez, o país será representado pelas 
duplas nacionais que têm dado muitas alegrias 
aos moçambicanos ao nível da Zona VI. Trata-se 
dos campeões Ainadino Martinho/Jorge Mon-
jane e Ana Paula Sinaportar/Vanessa Muianga, 
e dos vice-campeões: Osvaldo Mungoi/José 
Mondlane e Ângela Tembe/Natália Intego, que 
estiveram durante três meses - com participa-
ções excelentes no Circuito da Zona VI - a pre-
parar-se para tomar parte no evento. 

Em terras marroquinas, as duplas contam 
realizar um treino na segunda-feira, até para se 
adaptarem ao piso e ao clima, sendo que por es-
tas alturas os termómetros chegam aos 40 graus, 

uma realidade bem diferente da que se vive ac-
tualmente no país. 

Entretanto, devido ao mau tempo, o treino 
de ontem foi cancelado, uma medida de pre-
caução que visou proteger a saúde dos atletas. 

De referir que a selecções nacionais, que são 
esperadas em solo marroquino ao final da tarde 
de amanhã, só conhecerão os respectivos gru-
pos e adversários, que terão pela frente na se-
gunda-feira no decurso da reunião técnica. 

É, portanto, ainda às escuras que a comiti-
va nacional, que tem como chefe da delegação 
o presidente da Federação Moçambicana de 
Voleibol (FMV), Mahomed Valá, mas sabendo 
quais serão os principais concorrentes nessa ba-
talha pelo título. O anfitrião, Marrocos, Egipto, 
Quénia, Nigéria e Gâmbia são as selecções a ter 
em conta nesse despique pela mais prestigiada 
competição de vólei de praia no continente.

Vanessa e Ana Paula, tricampeãs da zona, têm agora a missão de chegar ao topo de África  

PREPARAÇÃO PARA O “AFRICANO”

Selecções nacionais 
seguem para Agadir

Pyramids no que toca à corrida 
ao título, o A Alhy saiu derro-
tado, por 2-0, em mais uma 
exibição que deixou muito a 
desejar. A pobre exibição dos 
“Diabos Vermelhos” pode ser 
ironicamente positiva para o 
internacional moçambicano, 
se se atender que a princípio a 
equipa técnica pode inverter o 
actual cenário experimentado 
novas unidades no seu xadrez.

Com menos dois jogos, o 
Al Alhy ocupa o terceiro lugar 
com 48 pontos, contra 53 do 
Pyramids e 57 do Zamalek, se-
gundo e primeiro classificados, 
respectivamente.

Em Portugal estarão em 
acção em jogos de pré-época 
três moçambicanos. O Marí-
timo, de Zainadine Jr e Clésio, 
defronta às 11.00 horas o Casa 
Pia, recém-promovido à Liga 
Portuguesa, naquele que é o 
segundo jogo no estágio que 
realiza em Penafiel. No primei-
ro jogo empatou a um golo com 
o Penafiel.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Será o regresso de Miquissone?
JÁ recuperado da lesão que o 
afastou do campos durante 
sensivelmente dois meses, Luís 
Miquissone está em condições 
de regressar aos relvados. O 
contacto com o campo pode 

acontecer já amanhã (18.30 
horas) quando o seu Al Alhy 
medir forças com o El Gouna, 
em jogo da 26ª jornada da I Liga 
do Egipto.

Em condições de dar o seu 

contributo desde a ronda pas-
sada, o extremo moçambica-
no foi mesmo assim preterido 
pelo técnico português, Ri-
cardo Soares. Nesse embate de 
extrema importância com o 

Os próximos encontros 
serão diante do Leixões e 
Boavista, antes da estreia no 
campeonato diante do cam-
peão FC Porto.

Na Lousada, o Chaves, de 
Bruno Langa, joga, às 11.30 
horas, com o Arouca, depois 
de ter ganho no teste passa-
do o Guimarães “B” por 3-1. 
O último teste dos flavien-
ses está marcado para 31 do 
mês corrente e será diante do 
Lugo, da II Liga da Espanha. 
Em três jogos da pré-época, 
o Chaves venceu dois (Bra-
ga “B”, 2-1 e Guimarães “B”, 
3-1) e empatou um (Acadé-
mico Viseu, 1-1) 

Os “transmontanos” es-
treiam-se diante do Guima-
rães na I Liga.

Miquissone pode ser lançado no jogo de amanhã

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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QUALIFICAÇÃO AO CHAN-2023

Regressar ao Zimpeto
com uma vitória

A
LIAR o regresso ao Es-
tádio Nacional do Zim-
peto com uma vitória é 
a ambição da Selecção 
Nacional de Futebol, 

que este domingo, a partir das 
15.00 horas, recebe a sua con-
génere da Zâmbia, em desa-
fio inserido nas eliminatórias 
de apuramento à fase final do 
Campeonato Africano de Fu-
tebol para jogadores internos 
(CHAN) agendado para o pró-
ximo ano na Argélia.

É, coincidentemente, a 
primeira partida de Chiquinho 
Conde como seleccionador na-
cional em solo moçambicano 
e com adeptos nas bancadas, 
uma vez que o último desafio 
oficial dos “Mambas” aconte-
ceu em Março de 2021 contra 
Cabo Verde e foi de despedida 
do treinador português Luís 
Gonçalves na fracassada cam-
panha de qualificação ao CAN-
2021 disputado este ano nos 
Camarões.

Os “Mambas” preparam o 
embate com a Zâmbia há sensi-
velmente duas semanas, tendo 
de permeio participado na Taça 
COSAFA, onde realizaram três 
jogos contra África do Sul, Na-
míbia e Senegal e terminado a 
prova na quarta posição.

 Esses jogos serviram para a 
equipa técnica avaliar o estágio 
competitivo dos jogadores, por 
um lado, e assimilar as varian-

tes de jogo a implementar con-
tra os “Chipolopolo” amanhã à 
tarde. Ao longo desse período 
estão às ordens de Chiquinho 
Conde 23 jogadores. 

Após o regresso da África 
do Sul, a selecção moçambi-
cana treinou-se quarta-feira 
no campo do Black Bulls, dia 
seguinte e ontem, sexta-feira, 
no Estádio Nacional do Zim-
peto.

A selecção zambiana já 
está em Maputo e vai realizar 

hoje, à hora do jogo, o treino de 
adaptação ao Estádio Nacional 
do Zimpeto. A Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF) já 
colocou disponíveis os bilhetes 
de ingresso ao preço único de 
200,00 meticais.

CHICO FORA 
DE COMBATE

O defesa internacional 
Chico, ao serviço do Costa do 
Sol, é baixa confirmada para 

o jogo de amanhã, devido a 
lesão. O atleta sofreu uma dis-
tensão muscular nos gémeos 
durante os treinos.

“A evolução de Chico não 
é muito favorável para alinhar 
no domingo, porque já vai no 
quarto dia de tratamento e 
continua com sintomatologia 
dolorosa nos gémeos”, disse 
Mussa Calú, médico da Selec-
ção Nacional.

Também revelou que Te-
linho sofreu uma contusão no 

joelho direito e Shaquille teve 
uma distensão muscular dos 
adutores. “Shaquille e Teli-
nho estão a registar uma evo-
lução bastante boa e fizeram 
um bom treino e não estão a 
manifestar qualquer sintoma-
tologia dolorosa. Estarão aptos 
para o jogo”, disse o médi-
co, acrescentando que Chico 
vai continuar a beneficiar-se 
de tratamento bidiário tendo 
em vista a partida da segunda 
“mão”.

“A EXPECTATIVA é 
enorme. O grupo está 
a trabalhar bem e a 
assimilar a metodo-
logia do treinador e 
acredito que vamos 
fazer um bom jogo e 
conquistar a vitória. 
Batemo-nos bem na 
Taça COSAFA e penso 
que pecámos na fina-
lização. Ganha-se jo-
gos marcando golos, 
estamos a trabalhar 
para isso e espero dar 
o meu melhor”.

“A EXPECTATIVA é de 
ganhar. Precisamos 
passar a eliminatória. 
Domingo serão 90 mi-
nutos e vamos esperar 
outra semana para ou-
tros 90. Melhor come-
çar a ganhar. Em casa 
mandamos nós. Te-
remos uma vantagem 
fantástica de jogar com 
o público nas bancadas 
a apoiar-nos do primei-
ro ao último minuto. 
Que nos apoiem para 
vencermos este jogo”.

“Mambas” em prontidão máxima para enfrentar a Zâmbia

JOÃO DÁRIO

Vamos fazer um bom jogo Precisamos passar a eliminatória

O MATCHEDJE recebe, esta 
tarde, o 1º de Maio, em jogo 
da 16ª jornada do Campeo-
nato Nacional da II Divisão 
- Fase da Cidade de Maputo, 
que também marca a abertura 
da segunda volta.

Ronda afável para os “mi-
litares”, segundo classifica-
dos com 29 pontos, pois de-
frontam a equipa que segura 
a “lanterna vermelha”, com 
apenas quatro.

É uma boa oportunidade 
para o Matchedje conservar o 
segundo posto por pelo me-
nos uma semana, até por-

que a pressão do Maxaquene, 
terceiro classificado, é bem 
maior. Os “tricolores”, com 
28 pontos, sabem que uma vi-
tória pode lhes alavancar, mas 
também há muita pressão das 
equipas que ocupam lugares 
imediatamente abaixo, como 
o Mahafil e Estrela Vermelha 
(27pts) que podem tomar de 
assalto o terceiro lugar.

O Maxaquene recebe com 
a Liga Desportivo “B”, num 
duelo em que os “tricolores” 
são claramente favoritos. O 
Mahafil visita Costa do Sol 
“B”, enquanto o Desporti-

vo vai a Zixaxa medir forças 
com o Vulcano. A líder Black 
Bulls defronta a Académica, 
no Tchumene. No Estádio da 
Machava, o Ferroviário “B” 
bate-se com o homónimo das 
Mahotas.

O Estrela Vermelha joga 
com o Nacional, partida que 
terá lugar no complexo des-
portivo da ABB, no Tchume-
ne.

Todos os jogos iniciam-se 
às 14.30 horas, à excepção do 
Estrela-Nacional, cujo ponta-
pé de saída está marcado para 
as 12.30.

“NACIONAL” DA II DIVISÃO - FASE DA CIDADE DE MAPUTO

Matchedje recebe 
“lanterna vermelha”

“Militares” numa ronda afável

O LÍDER da Série “B” na província de Mapu-
to, Desportivo da Matola, joga hoje no campo 
do Afrin com Clube dos Amigos, em partida 
inserida na oitava jornada. Para a mesma sé-
rie, Mama’s Food recebe Jeito FC de Ressano 
Garcia.

Pela Série “A”, Cross bate-se com Atléti-
co de Marracuene e Clube da Manhiça medirá 
forças com Clube de Corrumana.

Esta série é liderada pela ESFA, com 11 
pontos, mais um que Atlético de Marracuene. 
Manhiça é terceiro, com oito, Corrumana tem 
cinco pontos e Cross United soma quatro pon-
tos. O primeiro da Série “B” é o Desportivo da 
Matola, 18 pontos, mais dois que Clube dos 
Amigos. Jeito FC tem dez, Clube dos Amigos 
sete, Mama’s Food seis e Clube de Marracuene 
quatro pontos.

GAZA-CHIBUTO CENTRA ATENÇÕES

A partida entre o Clube de Gaza e Clube do 
Chibuto, agendada para amanhã no campo 
do Ferroviário, na capital provincial Xai-Xai, 
centra as atenções da sexta jornada do cam-
peonato de Gaza. Também amanhã terá lugar, 
em Mandlakazi, o desafio entre Clube do Lim-
popo e Chilembene.

Hoje, sábado, Clube de Bilene enfrenta 
Ferroviário de Gaza e Penitenciária de Maba-
lane terá pela frente Águias Especiais.

Clube de Gaza lidera a prova com 13 pon-
tos, mais três que Ferroviário. Bilene, Man-
jacaze e Chibuto têm seis pontos cada. Zon-
goene e Chilembene seguem com três pontos 
cada. Águias Especiais é penúltimo, com dois 
pontos, mais um que Penitenciária de Maba-
lane.

SUMEIA FC TENTA ALCANÇAR 
FERROVIÁRIO

Na Zambézia, a formação do Sumeia FC 
vai enfrentar hoje Efwua de Namacurra, com 
objectivo de aproximar-se do líder Ferroviário 
de Quelimane. Outra partida de hoje será en-
tre 1º de Maio de Quelimane e Djerre de Inhas-
sunge.

Amanhã, domingo, Ferroviário de Queli-
mane recebe no seu campo Associação Des-
portiva 3 de Fevereiro e Ferroviário de Nicoa-
dala vai enfrentar Matchedje de Mocuba B.

Ferroviário de Quelimane é o primeiro 
classificado com 21 pontos, mais três que Su-
meia FC. Djerre tem 15 pontos, mais um que 
Sporting de Quelimane; 1º de Maio soma 13 
pontos, Efwua nove e AD 3 de Fevereiro sete.

Desportivo da Matola
enfrenta Clube dos Amigos

O JOGO entre A Politécnica 
e o Costa do Sol, em seniores 
masculinos, agendado para as 
18.00 horas de hoje no pavilhão 
dos universitários, domina as 
atenções dos amantes do bas-
quetebol ao nível da capital do 
país, na retoma da competição 
depois de ter sido interrompida 
no pretérito fim-de-semana 
na sequência do boicote pro-
tagonizado pelos árbitros, que 
reclamavam o pagamento dos 
subsídios referentes aos meses 
de Maio e Junho últimos.

O jogo conta para a quinta 
jornada do Torneio de Abertu-
ra, a primeira competição ofi-
cial da bola-ao-cesto ao nível 
da capital do país.

Com a questão resolvida, 
com o pagamento dos subsí-
dios pela Associação de Bas-
quetebol da Cidade de Maputo 
(ABCM), a prova retoma esta 
noite com o líder invicto Costa 
do Sol a deslocar-se ao terreno 
da Politécnica, no jogo mais 
importante da jornada. Antes, 
porém, dois jogos estão marca-
dos para o mesmo pavilhão.

A partir das 14.00 horas, 

“PROVINCIAIS” DE BASQUETEBOL

A Politécnica-Costa do Sol 
centra atenções na retoma

mas em seniores femininos, A 
Politécnica recebe a Lázio para, 
duas horas depois, o Ferroviá-
rio de Maputo “A” medir forças 
com o Desportivo.

No pavilhão do Maxaque-
ne, a partir das 14.00 horas, o 
emblema da casa recebe o Fer-
roviário de Maputo “B”, em se-
niores femininos. Às 16.00 ho-
ras, as Águias Especiais jogam 
com o Ferroviário de Maputo 
“B” e, finalmente, às 18.00 ho-
ras, o Maxaquene A joga com o 
“B”.

Finalmente, no campo do 
Ferroviário de Maputo, o Fer-
roviário de Maputo “B” recebe 
a nova formação dos Bravos do 
Norte, a partir das 16.00 horas.

Refira-se que, em ambos os 
sexos, o Torneio de Abertura é 
liderado pelo Costa do Sol. Em 
masculinos, os “canarinhos” 
ganharam todos os quatro 
jogos disputados até ao mo-
mento e somam, por isso, oito 
pontos, enquanto, em femini-
nos, com cinco triunfos de um 
total de seis jogos que devem 
fazer na competição, somam 
10 pontos.

A MESA da Assembleia-Ge-
ral do Clube de Desportos 
da Maxaquene, rectificando 
a sua posição de remarcar 
as eleições para 23 de Julho 
corrente, data que foi re-
ferida como desconhecida 
pelos seus associados, en-
controu 13 de Agosto para 
eleger os novos corpos so-
ciais, a considerada consen-
sual na família “tricolor”.

Lembrar que pela falta 
de uma informação oficial 
da alteração da data os só-
cios do Maxaquene diri-
giram-se à sede do clube 
no passado sábado (16 de 
Julho), data anteriormen-
te encontrada para ser co-

nhecida a nova direcção da 
colectividade. No entanto, a 
data viria a ser alterada (na 
ausência da presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral) 
para acomodar os dez dias 
entre o último dia da sub-
missão das candidaturas e 
da Assembleia-Geral indi-
cados no Regulamento Elei-
toral.

A nova data (13 de Agos-
to) não entra em choque 
com o Regulamento Eleito-
ral, nem com os Estatutos 
do Maxaquene, que defen-
dem que a marcação de uma 
Assembleia-Geral Extraor-
dinária (caso da electiva) 
pode ser convocada com 15 

dias de antecedência, sendo 
que a de carácter ordiná-
rio obedece um prazo de 30 
dias antes da data marcada 
para a reunião.

Desta forma, no dia 13 
de Agosto os associados do 
Maxaquene deverão legiti-
mar Abraão Muianga como 
presidente do Maxaquene, 
único candidato que fez a 
submissão para concorrer à 
direcção do clube, deven-
do assim ser encerrado um 
período de três anos em que 
o clube é dirigido por uma 
Comissão de Gestão, che-
fiada por Domingos Langa, 
facto que se deu depois da 
saída Arlindo Mapande.

Eleições no Maxaquene
a 13 de Agosto

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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K
IEV e Moscovo assi-
naram ontem acor-
dos para permitir a 
exportação de cerca 
de 25 milhões de to-

neladas de cereais bloquea-
dos nos portos do Mar Negro 
desde o início da guerra na 
Ucrânia, a 24 de Fevereiro.

Numa cerimónia realiza-
da no Palácio Dolmabahçe, 
na cidade turca de Istambul, 

com a mediação da Turquia 
e da ONU, foram assinados 
dois acordos separados - isso 
porque a Ucrânia recusou 
assinar o mesmo papel com a 
Rússia - entre Ucrânia, Tur-
quia e ONU e o outro entre a 
Rússia, Turquia e ONU, de-
vendo o acordo vigorar du-
rante quatro meses, sendo, 
no entanto, renovável.

Depois de dois meses de 

duras negociações, os docu-
mentos visam criar um cen-
tro de controlo em Istambul, 
dirigido por representantes 
das partes envolvidas: um 
ucraniano, um russo, um 
turco e um representante da 
ONU, que deverão estabele-
cer o cronograma de rotação 
de navios no Mar Negro.

O acordo implica tam-
bém que passe a ser feita 

uma inspecção dos carguei-
ros que transportam os ce-
reais, para garantir que não 
levam material militar à 
Ucrânia.

Estas inspecções, que se-
rão realizadas tanto à saída 
como à chegada dos navios, 
deverão acontecer nos por-
tos de Istambul.

O acordo “vai trazer alí-
vio aos países em desenvol-

vimento, à beira da falência, 
e às pessoas mais vulnerá-
veis, à beira da fome, além de 
ajudar a estabilizar os preços 
globais dos alimentos”, de-
fendeu o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, na 
abertura da cerimónia de as-
sinatura do documento.

“Hoje há um farol no Mar 
Negro. O farol da esperan-
ça. O farol da possibilidade. 

O farol de alívio num mun-
do que precisa mais do que 
nunca”, afirmou.

O líder das Nações Uni-
das elogiou a Ucrânia e a 
Rússia por terem consegui-
do ultrapassar os obstáculos 
e chegar a um acordo e agra-
deceu à Turquia pela media-
ção e pela participação que 
terá no seu cumprimento.- 
(LUSA)

BLOQUEADOS PELA GUERRA NA UCRÂNIA

Cereais já podem ser 
exportados para o mundo

A REPÚBLICA Democráti-
ca do Congo (RD Congo) e o 
Ruanda solicitaram o “rápido 
envio” de uma Força Regional 
para desanuviar a tensão no 
leste da RD Congo conforme 
o processo aprovado em 20 de
Junho em Nairobi.

O pedido consta do co-
municado final da reunião 
da Comissão Conjunta Per-
manente (CCP) da RD Con-
go e Ruanda realizada em 
Luanda entre os chefes das 

diplomacias dos dois países, 
Christophe Lutundula Apa-
la Pen’Apala e Vicent Biruta, 
respectivamente, sob media-
ção de Angola e no âmbito do 
mandato conferido a este país 
pela União Africana.

A proposta da criação da 
referida força regional saiu da 
cimeira realizada em Nairobi, 
em 20 de Junho, pelos líde-
res da Comunidade da África 
Oriental, e visa tentar acabar 
com o conflito no leste da RD 

Congo.
No comunicado final da 

reunião de quinta-feira na 
capital angolana os dois paí-
ses pediram expressamente a 
Angola “que se envolva e ga-
ranta o envio (da Força Regio-
nal) o mais rápido possível”.

A tensão entre o Ruanda 
e a RD Congo cresceu expo-
nencialmente nos últimos 
meses, após o reinício em 
Março último dos combates 
entre o exército da RDCongo 

e o movimento rebelde de 23 
de Março (M23), que, segun-
do Kinshasa, é apoiado pelo 
país vizinho, uma acusação 
negada por Kigali.

Além do M23, a tensão 
entre Kinshasa e Kigali é pro-
tagonizada por outros inter-
venientes, designadamente 
as Forças Democráticas para a 
Libertação do Ruanda (FDLR-
-FOCA ) que, por sua vez, Ki-
gali acusa Kinshasa de apoiar
e armar, o que é negado pela

RDCongo.
Sobre as FDLR-FOCA e 

grupos dissidentes, o comu-
nicado de Luanda defende 
que a Força Regional garanta 
a sua “erradicação”.

“Ao mesmo tempo, as 
duas partes (RD Congo e 
Ruanda) deverão trabalhar 
para restabelecer a confiança 
mútua”, salienta-se no docu-
mento.

Para assegurar o respeito 
e operacionalização do me-

canismo de verificação das 
acusações no quadro do res-
tabelecimento da confiança 
mútua, que ficará na depen-
dência directa de um oficial 
general de Angola”, as duas 
partes apelam ao Presidente 
angolano João Lourenço que 
nomeie rapidamente esse 
militar, que seja co-adjuvado 
por uma equipa de observa-
dores angolanos e oficiais de 
ligação designados pela RD 
Congo e Ruanda. - (LUSA)

LESTE DA RD CONGO

Kinshasa e Kigali aceitam
“rápido envio” de Força Regional

Julia Crawford*, SWISSINFO

A ALTA-COMISSÁRIA da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) para os Direitos Huma-
nos, Michelle Bachelet, anun-
ciou em Junho que não pro-
curará renovar o seu mandato. 
Justificou que deseja passar 
mais tempo com a sua família 
e que a decisão não está rela-
cionada à sua recente e contro-
versa visita à China. Mas qual 
será o seu legado e o que se es-
pera de quem lhe vai suceder?

“Michelle Bachelet assu-
miu o cargo com a sua visão 
única, enquanto vítima de vio-
lações dos direitos humanos, 
activista e estadista”, diz Jürg 
Lauber, embaixador da Suíça 
na ONU em Genebra, onde está 
sediado o escritório de Direitos 
Humanos. “Ao mesmo tempo 
em que colocou em foco vio-
lações dos direitos humanos 
em todo o mundo, ela também 
construiu pontes, engajando-
-se em diálogos e oferecendo
cooperação”.

Bachelet, ex-presiden-
te do Chile (2014-2018), foi a 
primeira mulher eleita líder 
na América Latina, em 2006. 
Foi detida durante o regime de 
(Augusto) Pinochet e o seu pai 
morreu numa das prisões do 
ditador. 

Assumiu o cargo de Alta 
Comissária da ONU para os 
Direitos Humanos em Setem-
bro de 2018. O seu mandato 
de quatro anos atravessou pe-
ríodos críticos, entre os quais 
a pandemia da Covid-19 e 
grandes crises humanitárias, 
inclusive em Myanmar, Iémen, 
Afeganistão, Etiópia,  Sudão 
do Sul e a guerra na Ucrânia 
que eclodiu no início do  ano. 

Perto do fim, o seu mandato fi-
cou prejudicado por uma visita 
muito criticada à província de 
Xinjiang, na China.

“O seu gabinete foi extre-
mamente ágil na promoção de 
uma abordagem baseada nos 
direitos humanos para lidar 
com a crise da Covid-19 e suas 
consequências”, diz Lauber. 
Ele contou à SWI que Bachelet 
também tem sido uma “grande 
defensora do combate às mu-
danças climáticas, pobreza e 
desigualdades”.

Phil Lynch, director da 
ONG international Service for 
Human Rights (ISHR), com 
sede em Genebra, concorda 
que Bachelet tem desempe-
nhado um papel importante 
nessas áreas, bem como na 
questão da migração, do racis-
mo sistémico e da promoção da 
igualdade de acesso às vacinas 
contra a Covid-19. Mas ele é 
crítico da sua postura em cer-
tos países, onde afirma que ela 
tem “um diálogo privilegia-
damente amigável com os go-
vernos, em detrimento do que 
seriam os interesses de uma 
abordagem consistente, não-
-selectiva e íntegra para lidar
com crises humanitárias”

VISITA À CHINA
O exemplo mais notável é 

ter fracassou totalmente em 
abordar a situação dos direitos 
humanos no país. 

A visita de Bachelet à Chi-
na no final de Maio, quando 
ela foi acusada de ser dema-
siadamente complacente com 
Beijing, foi muito criticada por 
ONG como a Human Rights 
Watch (HRW) e a Amnistia In-
ternacional (AI),  assim como 
por alguns Estados. Eles tam-
bém a criticaram por reter a 

publicação de um relatório da 
ONU sobre a situação de direi-
tos humanos na província de 
Xinjiang, onde Beijing afirma 
ter locais re-educação e for-
mação. 

“É difícil ignorar a sua visi-
ta à China, que ocorreu bem no 
fim do seu mandato”, diz She-
rine Tadros, directora adjunta 
da AI e chefe de escritório da 
ONG em Nova Iorque. “Acho 
que isso ofuscou o seu legado. 
Em última instância, é isso que 
a acompanhará e pelo que ela 
será lembrada”. 

Tadros disse à SWI que Ba-
chelet estava “definitivamente 
na vanguarda e muito com-
prometida” com os direitos 
económicos, sociais e culturais 
e que o seu gabinete produziu 
um sólido relatório sobre a Ve-
nezuela, que a AI aplaude. 

Phil Lynch, da ISHR, con-
corda. “É claro que o diálogo, 
a cooperação e a assistência 
técnica são formas importan-
tes e legítimas de promover 
os Direitos Humanos onde há 
vontade política, mas onde as 
violações são institucionaliza-
das, generalizadas ou mesmo 
parte da política governamen-
tal, como é o caso em Xinjiang, 
então o que é vital é monitorar, 
relatar e responsabilizar.”

O RELATÓRIO
Ao anunciar a sua partida 

no início da última sessão do 
Conselho de Direitos Humanos 
em Genebra, Bachelet disse 
que, antes de deixar o cargo em 
Agosto, ela irá divulgar uma 
versão a actualizada do rela-
tório sobre Xinjiang, que será 
apresentado ao governo chinês 
para comentários. 

Ela ainda pode se redimir 
em relação à China? “Teremos 

procura de acesso e mantendo 
a sua própria equipa segura, 
e, por outro, falar a verdade 
ao poder e expor o que está a 
acontecer em diferentes paí-
ses. É um equilíbrio realmente 
difícil, mas é um equilíbrio que 
Bachelet não conseguiu alcan-
çar”. 

O embaixador suíço na 
ONU em Genebra, Lauber, diz 
que qualquer pessoa que ve-
nha a ocupar o cargo de alto-
-comissário para os Direitos
Humanos precisa demonstrar
um “forte compromisso com
a promoção e protecção dos
Direitos Humanos em todo o
mundo e ter a seriedade  ne-
cessária para dialogar com to-
dos os Estados”.

Lynch acredita que é preci-
so ainda mais: “Consideramos 
que o papel do alto-comissá-
rio é ser um representante dos 
direitos humanos. É ser o prin-
cipal defensor dos Direitos Hu-
manos no mundo, é diferente 
do papel de um diplomata ou 
enviado político”. 

CLAMORES POR 
“TRANSPARÊNCIA” 
Mais de 60 ONG – incluin-

do a ISHR, a AI e a HRW– en-
viaram em Junho uma carta 
aberta ao secretário-geral da 
ONU, Guterres, pedindo um 
“processo transparente, con-
sultivo e baseado em mérito” 
para a escolha do próximo al-
to-comissário para os Direitos 
Humanos. “O processo deve 
envolver uma consulta ampla 
e relevante junto a organiza-
ções de direitos humanos in-
dependentes e defensores dos 
direitos humanos”, diz a carta. 
“Dado que o mandato do Al-
to-Comissariado de Bachelet 
terminará em 31 de Agosto de 

2022, é imperativo que esse 
processo avance rapidamen-
te”.

“É importante lembrar que 
o cargo de alto-comissário foi
uma iniciativa da sociedade
civil”, diz Lynch. “Foi a socie-
dade civil que, antes da 2ª Con-
ferência Mundial de Direitos
Humanos em 1993, identificou
a necessidade e a importância
de ter um líder e representan-
te global dos direitos humanos
para fazê-los avançar em todo
o mundo.”

“É necessário que haja uma
consulta à sociedade civil”, 
afirma Ibrahim, do Centro para 
os Direitos Humanos no Golfo, 
que assinou a carta. Afirma que 
a sua organização está farta de 
altos-comissários da ONU se-
rem seleccionados “a portas 
fechadas”. Neil Hicks, director 
sénior de defesa dos Direitos 
Humanos no Instituto de Es-
tudos de Direitos Humanos do 
Cairo, que também assinou a 
carta, concorda. 

“Gostaríamos que a socie-
dade civil fosse publicamente 
incluída, para que a comuni-
dade internacional possa ver 
que a ONU se empenhará em 
garantir que as organizações de 
direitos humanos e a socieda-
de civil tenham uma voz nesse 
processo.” Para Hicks, isso se-
ria um importante reconheci-
mento do papel de tais organi-
zações, particularmente num 
momento em que elas correm 
o risco de serem “erradicadas”
em muitas partes do mundo,
inclusive no Oriente Médio e
no Norte da África.

*Julia Crawford é jornalista britânica,
especializada em assuntos africanos e justiça 

transicional
NR: O leitor pode ler o texto original em  

https://www.swissinfo.ch/por/o-que-é-preci-
so-para-ser-chefe-dos-direitos-humanos-da-

-onu/47753266?

que ver o que diz o relatório e 
se a contribuição do governo 
chinês, que ela permitiu nova-
mente no final, irá amenizar o 
que consideramos ser um re-
latório bastante forte”, diz Ta-
dros. 

DEMASIADAMENTE 
OPTIMISTA
Lynch acredita que Ba-

chelet também “deixou de 
agir” em algumas situações em 
outros países, como no Egipto, 
Arábia Saudita, em Bahrein e 
na Venezuela, onde ele afirma 
que a avaliação de Bachelet de 
reformas dos direitos humanos 
tem sido “demasiadamente 
optimista”. Acrescenta tam-
bém que ela não consultou ou 
se envolveu com a sociedade 
civil “o suficiente”, principal-
mente em comparação com 
alguns dos seus antecessores 
como Navanethem Pillay, da 
África do Sul, ou Zeid Ra’ad Al 
Hussein, da Jordânia.

Khalid Ibrahim, director 
do Centro para os Direitos Hu-
manos no Golfo, também con-
corda. Afirma que, durante o 
mandato de Bachelet, muitos 
defensores dos direitos hu-
manos foram presos em países 
como Bahrein e os Emirados 
Árabes Unidos e que “ela fez 
muito pouco para melhorar a 
situação dos direitos humanos 
nos nossos países”. Também 
lamenta a falta de acessibilida-
de para grupos de direitos hu-
manos como o seu. 

Ibrahim admite que ser 
Alto Comissário da ONU para 
os Direitos Humanos é um tra-
balho difícil, mas acredita que 
Bachelet passou muito tempo a 
conversar com os Estados e não 
o suficiente com a sociedade
civil. Se você quer ser a voz dos 
que não têm voz, “você precisa
ouvir os defensores na prática,
você precisa saber o que está a
acontecer”, disse ele à SWI.

A BUSCA POR UM NOVO 
ALTO-COMISSÁRIO
Em meados de Junho, um 

porta-voz das Nações Unidas 
em Genebra disse que o pro-
cesso de recrutamento para 
o sucessor de Bachelet estava
em andamento e que o secre-
tário-geral da ONU, António
Guterres, submeteria o pró-
ximo alto-comissário para os
Direitos Humanos à aprovação
da Assembleia Geral assim que
um candidato adequado fosse
definido.

Qual é a importância dessa 
posição, especialmente dadas 
as restrições políticas? “Ela é 
vital. É a voz da comunidade 
dos direitos humanos”, diz Ta-
dros, da AI. 

“Acredito que seja um tra-
balho incrivelmente difícil, 
assim como o trabalho do se-
cretário-geral da ONU. É muito 
delicado ter que, por um lado, 
negociar com os Estados, a 

O que é preciso para ser chefe dos Direitos Humanos da ONU

Alta-comissária de Direitos Humanos demissionária, Michelle Bachelet
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Acidente de viação mata 
30 pessoas na Nigéria
TRINTA pessoas morreram carbonizadas e várias ficaram grave-
mente feridas na sequência de um despiste de dois autocarros e 
um carro numa estrada no noroeste do Estado nigeriano de Ka-
duna, anunciaram ontem as autoridades. Os três veículos colidi-
ram na aldeia de Hawan Mai Mashi, ao longo da estrada que liga a 
cidade de Kano à capital, Abuja, disse Abdurrahman Yakasai, um 
funcionário da segurança rodoviária. Vários outros passageiros 
gravemente feridos foram transportados para o hospital mais pró-
ximo para tratamento. Para além da condução imprudente, o mau 
estado das estradas que se deteriorou nas últimas semanas, na se-
quência de numerosas tempestades e inundações, é visto como 
causa de muitos acidentes. No ano passado, a Nigéria registou 
10.637 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 5101 mortos e 
30.690 feridos, de acordo com dados oficiais.

Atacada base militar 
onde vive PR maliano
A BASE militar onde reside o Presidente do Mali, coronel Assimi Goi-
ta, situada perto da capital Bamako, foi ontem atacada por um carro 
armadilhado e projécteis de artilharia, desconhecendo-se a existên-
cia de vítimas mortais ou feridos. De acordo com fontes militares, o 
alegado ataque terrorista, registado nas primeiras horas de ontem, 
foi na base de Kati, que serve de centro de operações do pessoal mili-
tar envolvido nos dois golpes ocorridos no país em 2020 e 2021, após 
os quais uma junta militar tomou o poder, até hoje. As mesmas fon-
tes indicaram que nem o Presidente nem o ministro da Defesa, Sadio 
Camara, que também la reside, foram feridos, acrescentando que a 
situação está agora sob controlo. A causa do tiroteio, das detonações 
e do destacamento de soldados não são para já conhecidas. A base 
ora atacada nunca tinha sido alvo de um acto terrorista.

AI assinala retrocesso dos 
Direitos Humanos na Tunísia
A AMNISTIA Internacional (AI) alertou, quinta-feira, sobre o retro-
cesso dos Direitos Humanos na Tunísia, após o Presidente Kais Said 
ter assumido plenos poderes a 25 de Junho. Num relatório, a orga-
nização indica que as autoridades tunisinas, “apesar de não aplica-
rem uma repressão em larga escala, estão a atacar os críticos mais 
destacados e considerados inimigos do presidente”. Destacou 50 
proibições de viagens impostas arbitrariamente a juízes, funcioná-
rios públicos, empresários e deputados, um mês após o presidente 
se ter arrogado plenos poderes e, desde Junho, três outras proibições 
arbitrárias de viagem a pelo menos três deputados do Parlamento 
dissolvido”.  Os julgamentos de civis perante tribunais militares 
também aumentaram significativamente e envolveram pelo menos 
12 pessoas, acrescentou a AI que adverte que o texto constitucional 
que será votado em referendo da próxima segunda-feira “fortale-
cerá ainda mais os seus poderes e ameaçará ainda mais os direitos 
humanos”.
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