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O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
defende um maior 
aproveitamento por 
parte dos empresários 

moçambicanos e malawianos 
das inúmeras oportunidades 
de investimento existentes 
nos dois países, antes que elas 
sejam engolidas por outros in-

vestidores.
O Chefe do Estado moçam-

bicano, que falava sábado em 
Ricatla, distrito de Marracue-
ne, província de Maputo, no 
Fórum de Negócios Moçam-
bique-Malawi, no âmbito da 
visita de Estado do Presidente 
malawiano, Lazarus Chakwe-
ra, afirmou que as oportunida-

des de investimento no país são 
vastas.

Para o efeito, Filipe Nyusi 
convidou os empresários na-
cionais e malawianos a parti-
ciparem em grande número 
na próxima edição da Feira 
Internacional de Maputo (FA-
CIM), que terá lugar em Agosto 
do presente ano, a fim de ex-

plorarem as oportunidades de 
negócio de modo a aumentar 
o crescimento das economias 
dos dois países. 

O fórum de negócios, que 
juntou cerca de trezentos em-
presários, marcou o terceiro 
dia da visita do Chefe do Esta-
do malawiano ao país. Lazarus 
Chakwera foi o orador princi-

A MINISTRA da Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos, Helena Kida, 
diz haver proliferação de seitas religiosas 
a operarem ilegalmente e dirigidas por 
pessoasa não qualificadas no país, escre-
ve a Agência de Informação de Moçambi-
que (AIM).

A ministra falava no fim-de-sema-
na, em Maputo, à margem do Simpó-
sio Inter-religioso entre Moçambique 
e Malawi sobre a prevenção e combate 
à violência doméstica praticada con-
tra a mulher e as uniões prematuras. 
Para reverter esta situação, Kida realça a 
aprovação, pelo Conselho de Ministros, 
de uma lei sobre a matéria.

“A proposta de lei da liberdade re-
ligiosa e de culto já foi aprovada pelo 
Conselho de Ministros, aguardando a sua 
aprovação pela Assembleia da Repúbli-
ca. É um instrumento que nos permitirá 
saber como se distinguem as confissões 
das seitas religiosas e quais são os pro-
cedimentos para sua criação”, disse. 
Sobre os elementos integrantes da pro-
posta de lei, a ministra destaca o facto 
de haver uma obrigatoriedade de as con-
fissões religiosas reunirem um número 
mínimo de assinaturas exigidas e a es-
pecificação exacta do lugar onde devem 
operar. 

“É necessário apurar a qualidade da-
queles que dirigem essas igrejas e que re-
quisitos devem ter para dirigir uma con-
fissão religiosa. No estabelecimento do 
número mínimo de participantes tínha-
mos avançado com uma proposta de 60 
mil, mas depois de auscultações feitas re-
duzimos até 20 mil assinantes”, explicou. 
Sobre as uniões prematuras e violên-
cia baseada no género, o grande desafio 
apontado pela ministra passa necessa-
riamente por mobilizar a consciência da 
sociedade e daqueles que devem fazer 
funcionar a lei.

“Isto é uma questão de consciência. 
Não há lei brilhante que resolva os pro-
blemas. É preciso que os destinatários 
tenham em mente a necessidade de pre-
venir e combater estes males. Temos boas 
legislações mas às vezes é uma questão 
cultural. Contamos com as confissões 
religiosas, pois lidam com muita gente e 
têm o papel de influenciar as comunida-
des”, considerou.

Reiterou que a violência praticada em 
qualquer espaço doméstico, mesmo por 
pessoas sem função paternal, mas com 
relação de convivência, deve ser com-
batida em todas as classes sociais, espe-
cialmente contra os grupos mais frágeis, 
raparigas, mulheres e idosos. (AIM)

OTM lança
comemorações 
do 1.º de Maio

Talapa dirige
reunião da Comissão
Consultiva do Trabalho 

INAM prevê ventos fortes 
no Canal de Moçambique

A ORGANIZAÇÃO dos Trabalhadores de Mo-
çambique – Central Sindical (OTM-CS), lança 
hoje, em Maputo, a semana comemorativa do 
Dia Internacional do Trabalhador, que se assi-
nala a 1 de Maio, sob o lema: “Sindicatos Juntos 
na Luta Contra a Precariedade Laboral e Alto 
Custo de Vida”, cujas cerimónias centrais terão 
lugar na cidade de Xai-Xai, província de Gaza.

A MINISTRA do Trabalho e Segurança Social e 
presidente da Comissão Consultiva do Trabalho 
(CCT), Margarida Talapa, dirige hoje, na cidade 
de Maputo, a terceira sessão plenária do órgão. 
Para o encontro, estão agendados, dentre outros 
assuntos, a apreciação dos acordos dos salários 
mínimos por sectores de actividade bem como a 
apresentação do relatório anual da implementa-
ção da Política de Emprego.

O INSTITUTO Nacional de Meteorologia (INAM) prevê para hoje 
a ocorrência de ventos fortes, até 100 quilómetros por hora, e 
rajadas até 120 quilómetros por hora no Canal de Moçambique, 
devido à tempestade tropical moderada “Jasmine”. Os ventos 
poderão agitar o mar e gerar ondas com altura até oito metros 
entre os paralelos 15 e 22 graus sul. Adicionalmente, prevê-se 
a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, localmente muito 
fortes com mais de 100 milímetros em 24 horas, acompanha-
das de trovoadas. O INAM recomenda a tomada de medidas de 
precaução e segurança, face ao risco associado a ventos fortes, 
chuvas intensas acompanhadas de trovoadas severas.

NEGÓCIOS COM O MALAWI

Nyusi defende 
mais pragmatismo

pal do evento, tendo defendido 
a necessidade do incremento de 
investimentos para o benefício 
da população dos dois lados.

O Presidente do Malawi 
destacou a necessidade que o 
seu país tem de apostar no uso 
dos portos de Nacala e da Beira 
para a importação e exportação 
de produtos.

Chakwera disse que, com 
a realização deste fórum, estão 
criadas as condições para a coo-
peração entre os sectores priva-
dos dos dois países, defendendo 
a criação e implementação de 
políticas fiscais atractivas para 
apoiar os empresários na rápi-
da recuperação das respectivas 
economias.

O estadista malawiano en-
tende ser esta a melhor altura 
para o estreitamento das re-
lações económicas entre Mo-
çambique e Malawi, sendo que 
“a bola” está do lado dos em-
presários, que têm a respon-
sabilidade de direccionar mais 
investimentos nos sectores da 
agricultura, energia, infra-es-
truturas, entre outros.

Neste momento os dois go-
vernos estão a trabalhar para o 
alcance dos objectivos traçados, 
com o envolvimento directo 
dos respectivos presidentes.

Antes da abertura do fórum 
Filipe Nyusi mostrou ao seu 
homólogo malawiano as po-
tencialidades do país e as opor-
tunidades de negócio que Mo-
çambique oferece, expostas 
através de uma feira no espaço 
da FACIM, com destaque para 
equipamento industrial, pro-
dutos agrícolas, entre outras 
áreas.

O Fórum de Negócios Moçambique-Malawi juntou os presidentes dos dois países

A ASSOCIAÇÃO dos Com-
batentes da Luta Armada de 
Libertação Nacional (ACLLN) 
reúnem-se hoje, na cidade da 
Matola, província de Maputo, 
na V Conferência da agremia-
ção, que se destina fundamen-
talmente à revitalização dos 
órgãos sociais.

Fernando Faustino é até 
então candidato único à sua 
própria sucessão no cargo de 
secretário-geral da associação, 
segundo apurou o “Notícias”. 

O evento de hoje junta cer-
ca de 450 delegados, represen-
tando todas as províncias do 
país, e é o culminar das confe-
rências internas a nível da base. 
O encontro realiza-se numa 
altura em que a Frelimo, parti-
do ao qual a ACLLN se encontra 
ligado, se preparara para o XII 
Congresso, agendado para 23 a 
28 de Setembro próximo.

Ontem os combatentes es-
tiveram reunidos na IV Sessão 
Ordinária do Comité Nacional, 

tendo como agenda a aprecia-
ção do relatório de actividades 
e o Plano Quinquenal 2022-
2027, documentos a submeter 
à apreciação da conferência 
nacional.

Falando na abertura da 
sessão, o presidente da Freli-
mo e da ACLLN, Filipe Nyusi, 
elogiou os membros pela for-
ma como realizaram as con-
ferências de níveis provincial 
e distrital que antecederam o 
evento.

Combatentes reúnem-se
em conferência nacional

ACLLN reuniu ontem em Comité Nacional
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A PROCURADORA-GERAL da 
República, Beatriz Buchili, vai 
esta semana à Assembleia da Re-
pública apresentar o seu informe 
anual sobre o estado da Justiça 
no país. Na bagagem, Beatriz 
Buchili leva matérias relaciona-
das com a prevenção e combate 
à corrupção, terrorismo, raptos, 
tráfico de pessoas e órgãos hu-
manos, migração ilegal e crimes 
contra a vida, para alem de as-
suntos relacionados com os cri-
mes contra a liberdade sexual, 
violência doméstica e uniões 
prematuras, bem como o tráfico 
e consumo de estupefacientes e 
substâncias psicotrópicas.

Ainda no seu informe, a PGR 
irá falar das infracções contra o 
ambiente e biodiversidade, cri-
minalidade económica e infor-
mática, recuperação de activos, 
desempenho processual, acesso 
à justiça, entre outras matérias. 

Com cerca de 100 páginas, o 
documento aponta os desafios 
que persistem para garantir a 
afectação de mais recursos hu-
manos, materiais e infra-estru-
turas, em todos os níveis de in-
tervenção do Ministério Público, 
e no âmbito da entrada em fun-
cionamento dos Gabinetes Pro-
vinciais de Combate à Corrupção 
da Zambézia e Tete, e da criação 

dos Gabinetes Centrais de Com-
bate à Criminalidade Organizada 
e Transnacional e de Recupera-
ção de Activos, em especial. 

O Ministério Público está 
representado em todo o país. 
Porem, em 14 distritos das pro-
víncias de Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Inhambane e Cabo 
Delgado, a representação é asse-
gurada em regime de assistência 
ou acumulação de funções, por 
falta de infra-estruturas para o 
funcionamento dos serviços e/
ou residências para habitação 
de magistrados e pelos ataques 
terroristas, no caso de Cabo Del-
gado.   

Buchili vai ao Parlamento
falar do estado da Justiça  

Beatriz Buchili, Procuradora-Geral da República

Kida denuncia proliferação 
de seitas religiosas ilegais

Desconhecimento da lei não 
isenta de responsabilidade

Novos empréstimos devem
ser sem condicionalismos

Protecção da criança 
demanda mais recursos
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JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE POLÍCIA 

Desconhecimento da lei não isenta 
ninguém de responsabilidade

EVELINA MUCHANGA

P
AGAR multa, qual-
quer que seja a infrac-
ção, parece ser algo 
difícil. E liquidar em 
tempo útil ainda mais. 

Mas a Juíza-Presidente do 
Tribunal de Polícia da Cidade 
de Maputo, Romana Sualé 
Muhôma, apela aos cidadãos 
a pagar as coisas que lhes 
são atribuídas por entida-
des competentes e no prazo 
estipulado por lei, sob pena 
de os processos irem parar 
em sede de tribunal onde 
se fará a cobrança coerciva. 
Em entrevista ao “Notícias”, 
Muhôma disse que o nú-
mero de autos que chegam 
ao Tribunal de Polícia tem 
vindo a aumentar. No ano 
passado, por exemplo, ter-
minaram por sentença 7400 
autos contra 5683 de 2017. 
Segundo a juíza, quando o 
cidadão transgride a lei e lhe 
é aplicada uma multa, ele 
deve voluntariamente pa-
gar ou, não se conformando 
com a mesma, fazer um re-
curso hierárquico adminis-
trativo, isto é, interpor um 
recurso à entidade que res-
ponde pelo pelouro que lhe 
atribuiu a multa. Contudo, 
avança, muitos dos casos 
que lhes chegam às mãos, as 
pessoas dizem que não te-
rem pagado a multa porque 
a acharam injusta, mas nem 
sequer recorreram da mes-
ma. Esta atitude, explica, 
significa desrespeito às leis e 
chama atenção de que estas 
são para ser cumpridas. 

Admite que algumas 
pessoas procedem desta for-
ma por desconhecer as con-

sequências que advém desse 
seu acto, por isso, defende a 
necessidade de uma maior 
divulgação das leis por par-
te do legislador ao mesmo 
tempo que chama atenção 
do cidadão que deve procu-
rar se informar e conhecer a 
legislação reguladora da ac-
tividade que queira exercer. 

NOTÍCIAS (Not.) - Que 
atribuições tem um Tribunal 
de Polícia? 

ROMANA SUALÉ 
MUHÔMA (RSM) - O Tribu-
nal de Polícia existe há qua-
se 30 anos, foi criado pelo 
Decreto-Lei no 40, de 31 de 
Dezembro de 1993, mas não 
quer dizer que não existis-
se na época colonial uma 
jurisdição com estas com-
petências. Pese embora o 
nome, o Tribunal de Polícia 
não está ligado directamen-
te à Polícia, no entanto que 
corporação que zela pela lei 
e ordem. É sim um tribunal 
judicial semelhante aos de-

mais comuns, apenas é de 
competência especializa-
da em transgressões. Assim 
sendo, é o tribunal que faz 
a cobrança coerciva de toda 
a multa aplicada por alguma 
entidade com competência 
para tal e não paga nos pra-
zos estipulados por lei. Falo 
de entidades como a Polícia 
Municipal, a Polícia de Trân-
sito, a Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas 
e todas outras com compe-
tências para tal, sejam da 
saúde ou de áreas, sejam elas 
de natureza económica ou 
não. Estas entidades regem-
-se por regulamentos, pos-
turas, editais, códigos ou di-
ploma legal, conforme seja o 
caso a que lhes diz respeito, 
que estabelecem as regras 

de como o cidadão deve se 
comportar perante a lei no 
seu exercício de cidadania, 
no exercício de qualquer 
actividade, incluindo a con-
dução de um veículo. Ora, 

gamento das taxas, como 
as de horário de funciona-
mento, de publicidade ou de 
ocupação de espaço público. 

Not. - Que justificações 
são apresentadas pelo cida-

rente, como se nada tivesse 
acontecido, talvez na ex-
pectativa de que o assunto 
fique esquecido. Infeliz-
mente, ele é surpreendido 
mais tarde com uma noti-
ficação do Tribunal de Po-
lícia. O cidadão deve tomar 
consciência que as leis são 
para serem cumpridas. Caso 
não esteja de acordo, deve 
recorrer, fazendo o uso das 
prerrogativas legais que tem 
para se defender. 

Not.- Olhando para a 
realidade do país, acha que 
o cidadão tem conhecimen-
to e consciência da existên-
cia de leis que regulam o seu 
exercício da cidadania? 

RSM – É verdade, sim, 
que boa parte, se não a 
maioria, dos cidadãos não 
tem o conhecimento das leis 
existentes. Contudo, exis-
te um princípio segundo 
o qual o desconhecimento 
da lei não isenta ninguém 
da responsabilidade advin-
da do seu incumprimento. 
Reconheço ser necessário 
que se faça mais divulga-
ção por quem é de direito, 
mas também deve haver 
interesse dos cidadãos em 
se informar. Muitas vezes, 
temos algum conhecimen-
to, mas desconhecemos as 
consequências e quando 
estas chegam, começa o 
problema. Há responsabili-
dades que devem ser atri-
buídas aos dois lados, quer 
do legislador e aplicador da 
lei quer do cidadão. O legis-
lador deve divulgar as leis 
e, por sua vez, o cidadão 
deve procurar ter o conhe-
cimento das mesmas, prin-
cipalmente, das respeitante 
à sua actividade. Portanto, 
há uma obrigação tácita 
para qualquer cidadão que 
pretenda desenvolver al-
gum negócio, no mínimo, 
informar-se das exigências 

sobre os impostos a pagar 
e cumprir as formalidades, 
até porque ele faz uso dos 
meios que tem à sua dis-
posição para publicitar o 
seu negócio através de co-
locação de tabuletas com 
dizeres tais como: salão de 
cabeleiro; vendem-se ovos, 
por exemplo, tudo com a fi-
nalidade de atrair clientela. 
Isto pode dar azo a questio-
namento por parte dos fis-
cais da Polícia Municipal e 
se esta concluir que se está 
a exercer uma actividade 
comercial sem as devidas 
autorizações pode ser emi-
tida uma multa. Em alguma 
medida, pela experiência 
de vida, dependendo do 
meio onde estamos, quero 
acreditar que há lições que 
aprendemos no dia-a-dia 
sem necessidade de ir a es-
cola. 

Ninguém é preso por 
causa de uma multa, mas 
pode vir a decorrer a emis-
são de mandado de captura

Not.- Quantos autos 
o tribunal tem recebido 
anualmente? 

RSM - Em 2017, o tri-
bunal tinha uma pendência 
(processos que transitam de 
ano anterior para outro) de 
8937 autos. Em 2018, o nú-
mero duplicou para 16.754, 
isto porque teriam entrado, 
nesse ano, 39.000 autos. 
Foi o maior número nos úl-
timos tempos até então. Em 
termos de processos findos, 
em 2017, terminaram por 
sentença 5683 casos. Em 
2021, o número de autos que 
terminou por sentença au-
mentou para mais de 7400 
processos. Transitaram de 
2020 para 2021 cerca de 
24.510 processos. De 2021 
a 2022 transitaram apenas 
11.896, o que significa que 
as secções se empenharam 
um pouco mais. É claro que 
a cada mês recebemos no-
vos processos.

Not. - Há capacidade 
para fazer face a esta de-
manda? 

RSM – Temos sim capa-
cidade. Começamos com 
uma secção e actualmente 
temos sete, e também exis-
tem duas secções de juris-
dição de Polícia no Tribu-
nal Judicial da Província de 

Maputo. Não significa que 
nas outras províncias não 
existam contravenções ou 
transgressões. Nesses lo-
cais, os casos são dirimidos 
nas secções criminais dos 
tribunais judicias locais. O 
Tribunal de Polícia da Ci-
dade de Maputo é de nível 
provincial apesar da desig-
nação cidade. 

Not. - Há casos de de-
tenções por incumprimen-

to no pagamento de mul-
tas?  

RSM- Dentro da área de 
Direito Criminal, somos um 
tribunal criminal do segun-
do grau, porque versa sobre 
transgressões ou contra-
-ordenações, portanto, que 
o seu cometimento não dá 
azo à privação da liberdade. 
Isto é, ninguém é preso por 
causa de uma multa que lhe 
foi aplicada, mas pode vir a 
decorrer a emissão de man-
dado de captura, quando 
após a confirmação judicial, 
através da prova produzi-
da, que o cidadão cometeu 
realmente a transgressão e 
este, notificado dessa deci-
são, não paga no prazo esti-
pulado. Aí, já se tratando de 
um acto de desobediência 

ao poder judicial, ele é pri-
vado da liberdade pelo pra-
zo de 30 dias.

Not. – O que justifica a 
demora na solicitação do 
cidadão para comparecer ao 
tribunal. Há relatos de casos 
de multas passadas em 2017 

quando o cidadão comete 
alguma infracção é multado 
e, nesse instante, o agen-
te deve informar o autuado 
sobre as razões da multa. 
A partir do momento em 
que a pessoa recebe a nota 
da multa, ela está automa-
ticamente a ser notificada 
administrativamente, pelo 
que deve pagar a coima ou 
reclamar. Em regra, a enti-
dade autuante deveria re-

meter o auto ao Tribunal de 
Polícia decorrido o prazo 
legal do pagamento volun-
tário. Infelizmente, nem 
sempre ocorre dessa forma. 
Quero acreditar que se deve 
à elevada demanda desses 
autos nessas mesmas insti-
tuições. O grande risco que 
se corre com essa demora de 
remessa é de, eventualmen-
te, estar preenchida a figura 
da prescrição que também 
suscita muitas interpreta-
ções, quanto aos prazos a 
serem tomados em consi-
deração, posto que o prazo 
administrativo não coincide 
com o preceituado no Códi-
go Penal. Por várias razões, é 
lógico que uma vez o auto a 
correr em juízo, ou seja, no 
tribunal, os prazos que são 

considerados pelo tribunal 
sejam os que decorrem do 
Código Penal. 

Not. - O tribunal não 
estaria a agir contra o que a 
própria lei diz?

RSM - É uma discussão 
infindável. É algo sobre a 

mora na tramitação dos au-
tos? 

RSM - Os sistemas ou 
órgãos de Administração 
da Justiça estão a aderir a 
tecnologias modernas, in-
formatizando e processan-
do toda a informação, para 
torná-la digital de modo a 
facilitar a tramitação dos 
processos assim como me-
lhor conservar os dados. Há 
também exiguidade de re-
cursos humanos para fazer a 
tramitação atempada. Já se 
está a instalar um sistema de 
monitorização permanente 
nas estradas para se filmar e 
gravar em tempo real qual-
quer acto que o cidadão co-
meta na via pública. 

Not. - Que trabalho deve 
ser feito para despertar a 
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consciência do cidadão so-
bre a necessidade de pagar 
as multas?

RSM- Temos os meios 
de comunicação social e di-
versas outras plataformas as 
quais podemos recorrer para 
informar o cidadão mesmo 

de Policia, para a cobrança 
coerciva. 

Not. - Quais têm sido as 
infracções mais comuns que 
levam o cidadão a este tri-
bunal?

RSM - A maior parte dos 
autos que dão entrada nes-
te tribunal são os que de-
correm das transgressões 
no exercício da condução 
de veículos. Mas vêm parar 
no Tribunal de Polícia todos 
processos de multas aplica-
das a cidadãos ou entida-
des não pagas tempestiva-
mente. Por exemplo, atraso 
no pagamento das coimas 
aplicadas por manuseio in-
devido de produtos alimen-
tares ou medicamentos, por 
exercício ilegal de alguma 
actividade, por falta de pa-

O cidadão deve tomar consciência de que as leis 
são para ser cumpridas

Somos muito bons a cobrar nossos direitos, mas 
não temos a mesma atitude sobre os deveres

quando o cidadão transgri-
de os diplomas legais é-lhe 
aplicada a multa e, em re-
gra, ele tem 15 dias para  pa-
gar voluntariamente. Não se 
conformando, deve interpor 
um recurso hierárquico ad-
ministrativo, isto é, escre-
ver para a entidade que res-
ponde pelo pelouro que lhe 
atribuiu a multa. Mas, de-
corrido o prazo e se ele não 
tiver se manifestado ou pago 
ou reclamado, o processo é 
remetido a outras instân-
cias, neste caso o Tribunal 

dão para não pagar as mul-
tas?

RSM – Alguns, quan-
do notificados pelo tribu-
nal reclamam da justeza da 
multa, outros dizem não 
saber que deviam efectuar 
o pagamento. São várias as 
justificações. Porém, como 
dissemos, não concordando 
com a multa, o cidadão tem 
a faculdade de escrever para 
a entidade competente, re-
clamando ou interpondo o 
tal recurso. O que ele não 
deve fazer, é ficar indife-

legais, para que não tenha 
surpresas desagradáveis 
depois de um investimento 
que ele tenha feito. 

Not. - Há situações de 
pessoas que herdaram o 
negócio dos parentes no 
quintal de suas casas que 
trabalham sem a devida li-
cença … 

RSM - Sim isso é ver-
dade que acontece, mas o 
facto de ser um negócio in-
formal não quer dizer que 
não gere renda. Este cida-
dão deve ter consciência 

e que só este ano o cidadão é 
notificado?

RSM - Normalmente, 

qual não há muito consenso. 
Há vertentes que dizem que 
a partir do momento em que 
a pessoa é autuada está a ser 
notificada e se ela não reage 
ou simplesmente se omite, 
respondendo apenas quan-
do intimado pelo tribunal, 
torna-se esta sua reacção 
extemporânea pelo que não 
procede. Assim, salvo o de-
vido entendimento de opi-
nião diversa, não procede 
a defesa da prescrição do 
auto, por exemplo, caso não 
tenha sido notificado passa-
do um ano depois de ser au-
tuado. Porque, na verdade, 
em nenhum momento ele 
esteve alheio a essa multa. 
Existem documentos, nos 
quais há a sua identificação, 
pelo que se torna incom-
preensível que ele venha di-
zer não saber do que se tra-
ta. Por outro lado, pode-se 
criar espaço para compor-
tamentos desviantes. O au-
tuado pode ser tentado a se 
furtar da acção da justiça e 
da lei, pura e simplesmente 
não permitindo ser notifi-
cado, porque supostamen-
te não é encontrado ou está 
em parte incerta, quando 
na verdade está numa con-
tagem do tempo para que 
decorrido um ano venha ar-
guir a prescrição da multa. 

Not.- Há alguma pers-
pectiva para reduzir a de-

em zonas recônditas. Pode-
-se passar mensagens sim-
ples nas línguas locais atra-
vés da rádio para quem não 
sabe ler ou em locais onde o 
jornal e a TV não chegam. É 
uma questão de despertar a 
consciência. Em geral, so-
mos muitos bons a cobrar os 
nossos direitos, mas não te-
mos a mesma atitude quan-
do se trata de saber sobre 
os nossos deveres, para nos 
protegermos. Quando se 
chega ao tribunal, a situa-
ção já é um pouco com-
plicada. Acredito que na 
cidade de Maputo já existe 
um conhecimento mínimo 
de existência do Tribunal 
de Polícia e é preciso que 
este se expanda para ou-
tros pontos do país. Já se 
mostra necessário devido 
ao crescimento económico 
que se regista nos últimos 
anos (em particular antes 
da pandemia da Covid-19). 
Eventualmente, haja tam-
bém a necessidade de uma 
designação diferente para 
a instituição, talvez tri-
bunal de transgressões ou 
outro nome mais adequa-
do, quiçá, nessa altura, 
as pessoas parem de con-
fundir o Tribunal de Polí-
cia com a Polícia entanto 
que corporação e entidade 
responsável pela lei e or-
dem. 

Romana Sualé Muhôma exorta os cidadãos a pagarem multas

Há cada vez mais cidadãos a serem notificados pelo Tribunal de Polícia

É no Tribunal de Polícia onde se faz a cobrança coerciva das multas por transgressões

“É preciso que este tribunal se expanda para outras províncias porque já se mostra necessário”

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 
n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 
do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-
-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

MUNÍCIPE FALA

“Pescadores”
clama por transporte
RESIDENTES do bairro da 
Costa do Sol, na zona co-
nhecida por bairro dos 
Pescadores, na cidade 
de Maputo, clamam por 
transporte para deixar de 
percorrer cerca de dois 
quilómetros até à Estrada 
Circular de Maputo, a fim 
de aceder aos semicolecti-
vos de passageiros. 

Segundo apuramos de 
alguns moradores, há mui-
to que se promete expandir 
a rede de transporte àque-
la zona residencial, mas o 
plano não chega a ser con-
cretizado.

“Antes da construção 
da Estrada Circular, havia 
um autocarro que fazia a 
rota Costa do Sol-Baixa e 
chegava à zona dos Pesca-
dores. Actualmente temos 
de percorrer dois a três 
quilómetros para ter um 
semicolectivo de passa-
geiros”, contou Francisco 
Inchaculane, residente há 
quatro décadas. 

Indicou que os mora-
dores já apresentaram a 
preocupação às autorida-
des, mas não se vêem me-
lhorias.

Zulfa Tivane, residente 
há dois anos, apontou que, 
nos dias de chuva, vê-se 
obrigada a adiar os seus 
compromissos, devido à 
falta de transporte.

“Quando chove, a 
maioria das ruas fica en-
charcada, o que dificulta a 
transitabilidade, por isso, 
há dias que desisto de ir ao 

Francisco Inchaculane Zulfa Tivane

Armindo Nhanombe

Alcídio Munguambe

trabalho por falta de trans-
porte”, referiu Tivane.

Armindo Nhanombe, re-
sidente há 39 anos, lamentou 
o facto de o bairro continuar 
sem transporte para diferen-
tes rotas, mesmo com via pa-
vimentada .

“Penso que se se expan-
disse a rede de transporte, o 
bairro desenvolveria, pois os 
vendedores de mariscos le-
variam o produto para outros 
mercados”, afirmou.

Por sua vez, Alcídio Mun-
guambe, residente desde 
2004, indicou que por vezes, 
prefere gastar um pouco mais 
e tomar um transporte de 
“Pescadores” para o terminal 
da Costa do Sol, de modo a 
evitar atrasos.

“Gostaria que, por um 
lado, voltássemos a ter trans-
porte de “Pescadores” para a 
baixa, bem como para outras 
rotas. E por outro, que se co-
locassem alpendres no termi-
nal da Costa do Sol, a fim de 
nos proteger do sol e da chu-
va”, afirmou Munguambe.

AOS 35 ANOS

Autarcização dinamizou
desenvolvimento
da Vila de Boane

D
URANTE mui-
to tempo foi tido 
como corredor de 
passagem, uma vez 
atravessado pela 

Estrada Nacional Número 
2 (EN2), a partir da qual se 
pode ter acesso a Namaa-
cha, Moamba, Matutuíne, 
Eswatini, entre outros. 
Hoje Boane criou uma es-
trutura de acolhimento que 
faz com que seja um desti-
no para viver, para a maio-

ria de famílias.
É este destino que co-

memora hoje 35 anos de 
elevação à categoria de 
vila, oito dos quais como 
autarquia, que terá dado 
um grande impulso à ex-
pansão urbana de Boane.

A vila autárquica de 
Boane vangloria-se por 
aquilo que já foi feito, mas 
olha o futuro com desa-
fio, uma vez que ainda há 
muito por se fazer para se 

afirmar como um, centro 
urbanizado, limpo e auto-
-suficiente.

O maior desafio pren-
de-se com a garantia dos 
serviços básicos para a 
população, uma realidade 
enfrentada pela maioria 
dos municípios do país.

A par do aumento po-
pulacional, do ritmo de 
construções há um, esforço 
de  dar uma nova imagem 
à vila e realocar os serviços 

básicos.
Neste quadro, destaque 

ainda para o melhoramen-
to das vias de acesso que, 
gradualmente, garantem 
maior fluxo na circulação de 
pessoas e bens, para além da 
projecção da construção de 
novos bairros urbanizados 
e estruturados para maior 
resposta à procura por es-
paços de habitação que se 
registam na autarquia nos 
últimos tempos.

Município de Boane em desenvolvimento

Autarquia tem um pouco de tudo

CIBOA: um projecto de referência

RESIDENTES locais afir-
mam haver uma progres-
são significativa na autar-
quia. Para estes, a cada dia 
Boane surpreende-os com 
novos empreendimen-
tos e meios básicos para a 
vida em sociedade.

António Chipembe-
le, nativo, de 34 anos, 
e residente no Bairro II, 
diz que só vê progressos, 
destacando a criação de 
novos mercados que cul-
minaram com retirada de 
informais da via pública 
e melhoria do saneamen-
to e transitabilidade, algo 
visível sobretudo após a 
elevação à categoria de 
município.

“No meu bairro antes 

tirávamos água no rio, 
mas hoje temos torneiras 
em casa. Um dos motivos 
para dizer que estamos 
satisfeitos”, disse.

Vânia Sambo, do Bairro 
III, indicou que apesar de 
persistirem desafios, é de 
louvar o empenho do mu-
nicípio na busca de solu-
ções para a população. 

“Há um novo horizon-
te e o futuro é promissor, 
hoje temos facilidades 
para desempenhar quais-
quer actividades laborais, 
escolas e saneamento, 
apesar de persistir o de-
safio de recolha de resí-
duos sólidos em alguns 
bairros, algo perceptível 
por se tratar de um muni-

Um destino preferido

A CIDADELA de Boane (CIBOA) 
é um outro projecto do muni-
cípio que está a avançar para a 
criação de bairros urbanizados 
e estruturados, com o objectivo 
de responder a demanda de es-
paços para habitação.

O projecto foi introduzido 
no ano passado, visando alocar 
30 mil munícipes em cerca de 
400 hectares estruturados.

“É uma cidadela compos-
ta por alguns bairros que terão 
todos os serviços necessários, 
desde habitações até diferen-
tes infra-estruturas necessárias 
para o exercício de várias acti-
vidades, mas também espaço 

de lazer”, explicou Loureiro.
Disse ainda que neste mo-

mento decorre a distribuição 
de Direito do Uso e Aproveita-
mento de Terra (DUAT) e que já 
beneficiou cerca de 700 muní-
cipes que futuramente vão 
compor um bairro.

“Neste projecto, o muní-
cipe é livre de fazer o desenho 
da sua casa, mas dentro dos 
padrões definidos. É o que vai 
dar organização e estética à 
cidade. Queremos trazer uma 
nova imagem, por perceber-
mos que as pessoas colocam os 
seus empreendimentos de for-
ma desorganizada”, explicou.

Jacinto Loureiro

Centro Comercial de Umpala

cípio jovem. O que falta é 
sobretudo emprego para a 
camada jovem”, disse.

Suzana Augusto e An-

tónio Alberto, residentes 
nos bairros I e 25 de Se-
tembro respectivamen-
te, foram unânimes em 

afirmar que Boane tem 
tudo para crescer, deven-
do apostar, sobretudo, na 
abertura de vias de acesso.

Melhora transitabilidade

PARA Jacinto Loureiro, pre-
sidente do município, falar 
de Boane é retratar um lugar 
que antes servia apenas de 
corredor de passagem, pelo 
fraco desenvolvimento que 
tipificava muitos sectores de 
actividade, cenário que tende 
a mudar com a autarcização 
que veio dar maior autonomia 
no desenvolvimento local.

“Avançamos muito para 
a mudança do cenário, mas 
persistem desafios. Quere-
mos uma cidade na qual as 
pessoas vão habitar, trabalhar 
e ter um espaço de lazer, mas 
para isso precisamos de criar 
infra-estruturas atractivas ao 
turismo, postos de trabalho, 
entre outros empreendimen-
tos”, disse.

Acrescentou que o mu-
nicípio fez um plano em que 
dividiu os empreendimen-
tos, por forma a separar as 
áreas de comércio, habitação 
e industriais, uma concepção 
com raízes de uma cidade.

Uma das maiores con-
quistas de Boane, é certa-
mente, o combate à venda 
informal, tendo como base 
a construção de mercados e 
retirada dos vendedores para 
ocuparem os espaços nestes 
locais.

Com efeito, o municí-
pio conta com quatro novos 

mercados  e o centro comer-
cial de Umpala, em constru-
ção, com cerca de 600 lojas, 
um mercado, terminal de 
transportes, parque infantil, 
restaurantes, entre outros 
sectores. 

No quadro das festivida-
des, o edil local inaugura hoje 
o Mercado de Campoane.

Segundo Loureiro, dos 33 
bairros que compõem o mu-
nicípio, apenas dois tinham 
rede de abastecimento de 
água há cerca de oito anos, 
pelo que a população percor-
ria quilómetros para obter o 
precioso líquido. Actualmen-
te todos estão minimamente 
abastecidos.

Não obstante este avanço, 
constitui maior preocupação 
levar água para mais perto da 
população, uma vez que con-
tinuam a se deslocar dentro 
dos bairros para chegar a um 
ponto de abastecimento.

Com o programa “Energia 
para Todos”, a cada ano mais 
bairros estão a ser electrifi-
cados, e a meta é chegar aos 
oito que ainda aguardam pela 
iluminação.

O melhoramento do sa-

neamento do meio e transi-
tabilidade marcam também 
o progresso de Boane. No 
entanto, a autarquia espera 
construir mais vias de acesso e 
adquirir meios de transporte.

“Nas estradas ainda te-
mos um grande desafio por se 
tratar de infra-estruturas que 
requerem grande investi-
mento. O que estamos a pri-
vilegiar é a sua manutenção. 
As que estamos a fazer com 
fundos próprios são terciá-
rias, que melhoraram muito 
a circulação dos veículos”, 
explicou.

Acrescentou que no 
transporte apenas existem 
quatro autocarros, sendo os 
outros das cooperativas. Por 
isso, há necessidade de se 
aumentar a disponibilidade 
destes meios,  com a aquisi-
ção de três “mini-bus” este 
ano. 

Para além da aquisição de 
meios de transporte, o muni-
cípio pretende construir dois 
centros de saúde, quatro salas 
de aula, em duas escolas do 
ensino primário, melhorar o 
sistema de abastecimento de 
água e estradas.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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PUBLICIDADE

O 
MINISTRO da Econo-
mia e Finanças , Max 
Tonela, defende que 
a falta de desfecho no 
julgamento das “dívi-

das não declaradas”, em Ma-
puto, não pode condicionar a 
aceitação de empréstimos para 
reformas necessárias no país.

“Nós estamos a fazer refor-
mas que são necessárias para 
melhorar o quadro macroeco-
nómico do país e também criar 
condições para uma melhor 
capacidade do sector privado 
fazer negócios e investimen-
tos em Moçambique, para que 
possamos ter uma melhor ca-
pacidade de mobilização de 
financiamentos para a econo-
mia”, disse Tonela, em entre-
vista à Lusa na embaixada de 
Moçambique em Washington.

De acordo com o gover-
nante, os factores que justifi-
cam essas reformas “não têm 
relação” com o facto de ainda 
não haver um desfecho para o 
julgamento das “dívidas não 
declaradas” em Maputo, nem 
para as contestações em Lon-
dres.

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) anunciou no 
mês passado, que chegou ao 
acordo com Moçambique para 
a aplicação de um Programa 
de Financiamento Ampliado 
(PFA) até 2025, desembolsan-
do ajuda financeira pela pri-
meira vez desde o escândalo 
das dívidas ocultas.

“A equipa do FMI che-
gou ao acordo técnico com as 
autoridades de Moçambique 
para um programa de três anos 
apoiado por um PFA no mon-
tante de 470 milhões de dóla-
res [428 milhões de euros]”, 
anunciou o líder da equipa do 
FMI no país, Álvaro Pires.

Esta é a primeira vez que o 
Fundo financia Moçambique 
desde a divulgação do cha-

O INSTITUTO de Cereais de 
Moçambique (ICM) prome-
te que vai aumentar, nos 
próximos dias, o controlo 
de saída de produtos agrí-
colas com destaque para o 
milho nas fronteiras com o 
vizinho Malawi, com vista 
a reduzir os níveis de in-
formalidade do mercado 
transfronteiriço.

Para efeito, o ICM, assi-
nou no sábado, no distrito 
de Marracuene, província 
de Maputo, um memoran-
do de entendimento com a 
Agricultural Development 
and Marketing Corporation 
(ADMARC) do Malawi, vi-
sando uma melhor organi-
zação do mercado.

Falando momentos após 
a assinatura do instrumen-
to, o director-geral do ICM, 
Mohamed Valá, disse que, 
actualmente, o mercado 
ao nível transfronteiriço do 
lado moçambicano é carac-
terizado por informalidade 
em cerca de 70 por cento, 
que faz com que o Estado 
não consiga ter o controlo 

das saídas e entradas. 
Segundo Valá, nos últi-

mos anos, assiste-se a um 
movimento um pouco for-
te e a ideia é aumentar cada 
vez mais os negócios nos 
dois lados, através de uma 
melhor organização, com 
discussões de equipas dos 
governos dos dois lados de 
quatro em quatro meses. 

“Nós não podemos dei-
xar o sector privado a mer-
cê. Como Governo vamos 
promover encontros com 
os nossos empresários para 
que haja sintonia, através 
da conjugação de esforços, 
tanto na importação como 
na exportação de produ-
tos”, disse. 

De acordo com a fonte, 
com este movimento, acre-
dita que se vai fortalecer as 
relações comerciais crian-
do-se oportunidades para o 
agro-processamento, con-
tribuindo deste modo para 
industrializar os produtos 
agrícolas moçambicanos. 

Valá recorda que hoje, o 
ICM tem a gestão dos silos 

que vão ser pivôs, ou seja, 
âncoras para criar este mo-
vimento, seja de cereais, 
sobretudo o milho, mas 
também, outras legumino-
sas de graus. 

“Portando, esta intera-
ção pressupõe que nos pró-
ximos três anos, vamos ter 
muitas vantagens e ganhos 
na economia, sobretudo 
transfronteiriço e rural”, 
frisou Mohamed Valá.

Garantiu ainda que a 
implementação do instru-
mento começa agora, mas 
obviamente que, enquanto 
se fazem arranjos operacio-
nais ao nível dos dois paí-
ses, está agendado um en-
contro já para Julho, numa 
altura em que Moçambique 
vai estar na fase de colhei-
tas. 

Explicou que, nos últi-
mos dois anos, tem se no-
tado, no caso específico do 
milho, uma paridade no 
preço que é praticado em 
Moçambique (de 14 meti-
cais por quilograma) e do 
lado malawiano.

ROSA INGUANE DA AIM 
EM NACALA

AS obras de reabilitação e 
modernização do Porto de 
Nacala, na província de Nam-
pula, deverão estar concluí-
das em Abril de 2023, cerca 
de 18 meses após a data pro-
jectada no arranque da em-

preitada, que apontava para 
Julho de 2021.

Os trabalhos de reabili-
tação, expansão e moderni-
zação foram financiados pela 
Agência Japonesa de Desen-
volvimento,(JICA) que de-
sembolsou 277, 5 milhões de 
dólares norte-americanos. 
No desempenho global, se-

gundo o director do Porto 
de Nacala, Neimo Induna, o 
volume de carga manuseado 
para o hinterland destaca-
-se para o Malawi com cerca 
de 16 por cento de produtos, 
como fertilizantes, clínquer e 
outras unidades em conten-
tores.

Por isso o Malawi é um 

DEFENDE MINISTRO MAX TONELA

Novos empréstimos não 
podem ser condicionados 
por julgamentos

mado escândalo das “dívidas 
não declaradas”, em 2016, 
embora tendo-se registado 
ajudas financeiras pontuais no 
seguimento de catástrofes es-
pecíficas, como a pandemia da 
Covid-19 e os ciclones Kenneth 
e Idai, em 2019.

O FMI foi um dos vários 
parceiros internacionais que 
suspendeu a ajuda financei-
ra na sequência da divulgação 
de empréstimos de empresas 
públicas que não tinham sido 
anunciados nem ao Parlamen-
to nem aos doadores interna-
cionais.

Tonela encontra-se na ca-
pitalnorte-americana para 

participar nos Encontros de 
Primavera do FMI e Banco 
Mundial, afirmando que em 
todos os momentos teve a 
“oportunidade de reiterar o 
caminho que o Governo pre-
tende prosseguir para realizar 
reformas que visam dinami-
zar a economia moçambicana, 
corrigir distorções e também 
aprimorar a capacidade de ges-
tão”.

Entre os vários encontros 
que teve durante a semana, o 
ministro destacou as reuniões 
com representantes do gover-
no norte-americano, sobretu-
do do Departamento do Tesou-
ro e de Estado.

“Notamos com satisfação 
que recebemos respostas bas-
tante positivas em todos esses 
encontros, assim como mos-
traram disponibilidade em tra-
balhar com o Governo na busca 
de recursos adicionais para o 
financiamento dos nossos pro-
gramas de desenvolvimento”, 
detalhou o governante.

De acordo com Tonela, as 
reformas que o Executivo está 
a desenvolver estão orientadas 
para promover e melhorar a 
boa governação, quer global do 
Estado, quer corporativa, para 
atrair investimentos internos 
e estrangeiros, mas também 
para levar a dívida para “níveis 

mais sustentáveis”. 
Questionado sobre o que é 

que mudou para não voltar a 
acontecer um escândalo como 
o de 2016, das “dívidas não de-
claradas”, Max Tonela afirmou 
que foi adoptado, entre outros, 
um conjunto de mudanças no 
quadro regulatório que permi-
te um melhor controlo e mo-
nitorização de questões como 
conflitos de interesse de pres-
tadores de serviço ao Estado, 
assim como foi intensificado o 
combate ao branqueamento de 
capitais.

“Mudou a perspectiva de 
termos no nosso processo de 
‘governance’ mecanismos de 
balanceamento e contra balan-
ceamento, para permitir que 
todas as decisões desta natu-
reza, que gerem endividamen-
to, passem pelos processos de 
pareceres das entidades, como 
a Procuradoria-Geral da Re-
pública, por exemplo, antes da 
sua aprovação ou implementa-
ção”, acrescentou.

Num balanço da edição 
deste ano dos Encontros de 
Primavera do FMI e Banco 
Mundial, o ministro frisou que 
o seu foco foi encontrar formas 
de mobilizar recursos para o 
país.

“Recursos para permitir 
que o Estado possa fazer face 
a desafios causados por vá-
rios factores, alguns externos, 
como os efeitos das mudanças 
climáticas que têm resultado 
no incremento da regularida-
de e intensidade dos ciclones 
que têm destruído infra-es-
truturas, causando mortes e 
representando uma pressão 
adicional sobre o orçamento 
do Estado”, disse, acrescen-
tando que gerir e mobilizar 
recursos para enfrentar a ac-
ção terrorista em Cabo Del-
gado foi também um dos seus 
focos.

NAS FRONTEIRAS COM O MALAWI

ICM quer aumentar
controlo de saída
de produtos agrícolas

Moçambique quer tirar maior vantagem deste memorando

J.M
ui

an
ga

PORTO DE NACALA

Reabilitação termina próximo ano
dos principais beneficiários 
estrangeiros do Porto de Na-
cala e usa como rota alter-
nativa para o seu comércio e 
abastecimento a linha férrea 
do norte dos Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM). 
“O porto tem três terminais, 
sendo de carga geral, granel, 
líquidos e de contentores. 
No histórico do volume de 
manuseio de carga, interessa 
destacar a tendência cres-
cente alcançando 2,8 mi-
lhões de toneladas em 2021. 
Para o Malawi foi cerca de 16 
por cento do volume global 
de carga como fertilizantes, 
clínquer e outras unidades 
em contentores”, explicou 
Induna.

A empresa CFM retomou 
a gestão do Porto de Naca-
la em 2020, volvidos 15 anos 
depois de ter sido concessio-
nado. Entretanto o director 
da unidade do projecto de 
reabilitação do Porto, Edgar 
Jorge, explicou que a execu-
ção das obras está em 64 por 
cento e inclui a parte civil, 
equipamento e consultoria.

“As obras seguem e já 
atingiram 64 por cento de 
execução e o empreendi-
mento será reformulado na 
totalidade. O projecto co-
meçou em 2018 e deveria 

durar três anos, mas com a 
Covid-19 e outros contra-
tempos ainda estamos a cor-
rer. Este porto vai tornar-se 
referência a nível regional”, 
anotou.

Jorge traduziu em núme-
ros o impacto esperado após 
a reabilitação.

“Aumento da capacida-
de do volume de manuseio 
de 100 mil contentores de 
20 pés por ano para 250 mil, 
sendo que o armazenamento 
subirá de cinco mil para oito 
mil e em relação a atracação 
de navios de grande porte, 
sairemos de 60 mil para 80 
mil toneladas. Além disso 
com a capacidade máxima do 
equipamento de cais podere-
mos manusear 50 contento-
res/hora”, salientou.

O porto natural de Naca-
la, situa-se na baía do Bengo, 
nas águas mais profundas da 
costa oriental de África com 
ligações ferroviárias para o 
interior e exterior de Mo-
çambique.

Entre outras vantagens, 
o Porto de Nacala tem con-
dições excepcionais de na-
vegabilidade,o que permite a 
entrada e saída de navios 24 
horas por dia, não tem limi-
tações de calado e dispensa 
dragagem. -(AIM)

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  004/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Abril
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,15            4,23      4,19
  Botswana             Pula             5,38            5,49      5,44
  eSwatini             Lilangueni       4,15            4,23      4,19
  Mauricias            Rupia            1,47            1,50      1,49
  Zâmbia               Kwacha           3,63            3,70      3,66

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

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

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

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

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

                              Maputo,  22.04.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.
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PUBLICIDADESUBSÍDIO DE COVID-19

INSS faz triagem de listas
E

STÁ em curso, na ci-
dade da Beira, o pro-
cesso de triagem de 
listas dos cidadãos 
inscritos para a re-

cepção de subsídios de-
correntes da Covid-19, no 
valor de nove mil meticais, 
com vista a reduzir o im-
pacto causado pela doença.

O facto foi tornado pú-
blico pelo delegado do Ins-
tituto Nacional de Acção 
Social (INAS), Abdul Razak, 
acrescentando que o pro-
cesso consiste na correcção 
de algumas inconsistências 
e retirada dos nomes even-
tualmente duplicados.

Falando em conferencia 
de imprensa, Razak expli-
cou que durante a listagem 
dos beneficiários a institui-
ção constatou que certos 
cidadãos, por alguma ra-
zão, até mesmo desonesti-
dade, se inscreveram duas 
vezes no mesmo ou em di-
ferentes bairros.

“É por isso que está em 
curso este processo e como 
temos as fotografias as pes-
soas serão identificadas e 
retiradas. Vamos sanar este 
problema para darmos lu-
gar às fases subsequentes e 
posterior pagamento”, as-
segurou. 

Revelou, entretanto, 
que enquanto decorre a 
triagem e retirada dos no-
mes duplicados ao nível 
central já foi lançado um 
concurso para a aquisição 
de telemóveis que serão 
entregues às famílias be-
neficiárias. 

INAS avalia listas para o pagamento de subsídios

Pandemia trouxe nova abordagem

UniPiaget lança 146 quadros superiores

POR seu turno, o reitor da 
UniPiaget, Rui Cumbane, 
reconheceu que a Covid-19 
modificou completamente 
o “modus vivendi” daquela 
instituição tendo, eviden-
temente, numa primeira 
fase da pandemia afectado a 
sua dinâmica institucional.

Com efeito, indicou que 
esta nova maneira de ser 
nunca mais foi abandonada  

apesar da retoma gradual à 
normalidade.

Em termos pedagógi-
cos, Cumbane afirmou que 
se enveredou pelo ensino 
híbrido com os estudantes 
a comparecerem na univer-
sidade apenas para as aulas 
práticas.

“As aulas teóricas fo-
ram ministradas à distância 
com as dificuldades pró-

prias de uma universidade 
pensada para a assumir o 
modelo presencial. Ques-
tões como a inexistência 
de internet barata, robusta 
que respondesse às soli-
citações exponenciais dos 
utilizadores, estudantes, 
docentes e funcionários, e 
a exiguidade de meios in-
formáticos para atender à 
procura quase minaram o 

sucesso do sistema”, la-
mentou o reitor da UniPia-
get.

Porém, sustentou que 
com o aprimoramento dos 
processos e procedimen-
tos, “podemos referir que 
se pode garantir qualida-
de nesse modelo de ensino 
híbrido que representa um 
salto no domínio das novas 
tecnologias”.

Para o efeito, o INAS 
encontra-se na fase de ad-
judicação do concorrente 
que vai fornecer um uni-

verso de 187.361 mil uni-
dades de telefones a se-
rem entregues até finais 
de Maio ao que se seguirá a 

abertura das contas de cada 
beneficiário.  

“Acreditamos que ao 
longo deste semestre pos-

samos terminar essa ad-
judicação e a triagem de 
listas para depois progra-
marmos o pagamento dos 

subsídios”, apontou.
Revelou igualmente 

que, na cidade da Beira, 
um total de 149.290 cida-
dãos serão abrangidos pelo 
pagamento de subsídios 
da pandemia da Covid-19 
enquanto no distrito de 
Dondo pelo menos 38.071 
também vão se beneficiar 
do financiamento.

O pagamento será feito 
via electrónica através dos 
serviços financeiros mó-
veis de modo a garantir o 
distanciamento físico e so-
cial devido à pandemia da 
Covid-19.

Num outro pronuncia-
mento, o delegado INAS 
em Sofala explicou que o 
pagamento terá uma vi-
gência bimensal em que 
cada agregado vai receber 
um valor de três mil me-
ticais, em três tranches, 
perfazendo assim nove mil 
meticais.

Reconheceu que o pro-
cesso em curso é comple-
xo e exige dos técnicos um 
grande envolvimento e 
trabalho para garantir que 
os inscritos recebam os 
seus subsídios.

“Muitos pensavam que 
seria fácil e esperavam que 
logo depois do fim do pro-
cesso de inscrição em No-
vembro do ano passado, em 
Dezembro teriam os seus 
subsídios. É uma activida-
de complexa e apelamos 
à paciência da população 
porque estamos a trabalhar 
no sentido de evitar recla-
mações”, justificou.

CENTO e quarenta e seis 
novos técnicos superiores 
formados nos ramos da en-
genharia, ciências sociais 
e saúde foram lançados, 
sexta-feira, ao mercado de 
trabalho pela Universidade 
Piaget (UniPiaget), na cida-
de da Beira. 

Trata-se de 133 licencia-
dos, dez mestres e três dou-
tores num acto que marcou 
a 12.a cerimónia de gra-
duação naquele estabeleci-
mento do ensino superior 
privado localizado no peri-
férico bairro da Cerâmica.

Os novos técnicos fo-
ram formados em clínica 
de saúde pública, agrono-
mia, construção civil, di-
reito, economia e gestão, 
desenvolvimento humano e 
educação e ciências de edu-
cação.

Falando aos graduados, 
a secretária de Estado na 
província de Sofala, Ste-
lla Zeca, chamou especial 
atenção para a humildade 
no exercício das actividades 
profissionais dos gradua-
dos.

“O diploma que aqui re-
ceberam e a roupa que hoje 
vestiram não vão significar 
nada se esse conhecimento 
não for acompanhado por 
uma postura de humilda-
de. Conhecimentos muitos 
têm, mas humildade nem 
todos possuem. Às vezes 
nós gastamos tempo a di-
zer eu sou doutor e depois 
alguém lá na esquina afirma 
que ele nem parece doutor 
por causa do comporta-
mento e da postura. Muitas 
vezes se pensa que quando 
se estuda muito, tem que se 

Graduados depois de receberem diplomas

perder humildade”, sensi-
bilizou. 

Defendeu que muitos 
têm ciência, mas não sabem 
conviver com os outros.

“Estamos a testemunhar 
a graduação de vários cur-
sos de licenciatura, mestres 
e doutores, mas a  nossa ex-
pectativa é que a sociedade 

espera por vós respostas 
para os problemas que en-
frenta”, recomendou a se-
cretária de Estado.

Falou igualmente de al-
guns desafios apontando a 
reconstrução das infra-es-
truturas públicas e privadas 
destruídas naquela cidade 
durante a passagem do ci-
clone tropical Idai, em Mar-
ço de 2019.

Voltou a defender uma 
construção resiliente colo-
cando assim as famílias que 
se vão beneficiar daqueles 
empreendimentos deter-
minada segurança em face 
dos próximos impactos dos 
eventos climáticos.

“Queremos um reas-
sentamento seguro e vi-
rado para o processo de 
desenvolvimento para que 
as pessoas não tenham só 
um abrigo, mas também 
que possam ter actividades 
de geração de renda, com 
todos os serviços comple-
mentares”.

Além de infra-estrutu-
ras habitacionais a gover-
nante vincou a necessidade 
de inclusão de unidades sa-
nitárias, escolares e merca-
dos.

Aos engenheiros agró-
nomos recomendou um 
maior dinamismo na pro-

dução, duplicando os índi-
ces anteriormente alcança-
dos.

Sublinhou que com 
aqueles graduados poderá 
haver uma grande diferen-
ça na adptação às mudan-
ças climáticas na base do 
estudo.

“Em suma, a vossa pos-
tura deve consolidar os co-
nhecimentos em benefício 
das comunidades”, acon-
selhou.

A secretária de Esta-
do na província de Sofala 
entende igualmente que 
aquele acto deve servir de 
exemplo aos outros estu-
dantes da Universidade 
Piaget, que ainda não se 
graduaram, para que pos-
sam, continuamente, re-
flectir no desenvolvimento 
da comunidade.

Apelou ainda aos ges-
tores da UniPiaget a de-
senvolverem projectos de 
transferência de tecnologia 
e cumprimento da legis-
lação para que haja mais 
cursos acreditados, per-
mitindo competitividade 
além-fronteiras.

“A cultura de qualidade 
constante e auto-avalia-
ção devem ser as principais 
ferramentas de trabalho”, 
finalizou.
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A EMBAIXADA da Argélia 
ofereceu, semana passada, na 
cidade de Maputo, 250.000 
dólares em apoio às vítimas 
da tempestade tropical Ana, 
registada em Janeiro nas zo-
nas Norte e Centro do país.

O cheque, equivalente a 
cerca de 16 milhões de meti-
cais, foi entregue à presiden-
te do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD), Luísa Me-
que, na presença do secretá-
rio permanente do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, no âmbito da 

ajuda humanitária interna-
cional.

Na ocasião, Luísa Meque 
disse que a Argélia sempre se 
solidarizou com Moçambique 
nos momentos difíceis, à se-
melhança da ajuda oferecida 
aquando do ciclone Idai.

Acrescentou que o gesto 
do povo argelino testemu-
nha, de forma incondicional, 
o quanto as relações de ami-
zade e fraternidade estão cada 
vez mais fortes.

Disse acreditar que o 
apoio financeiro vai aliviar 
o sofrimento da população, 

trazendo melhor habitação, 
alimentação e saúde.

Por sua vez, o embaixador 
argelino, Mohamed Mezia-
ne, referiu que o donativo se 
soma ao valor de 200 mil dó-
lares (cerca de 12,7 milhões de 
meticais) concedidos por Ar-
gel em 2019, na sequência do 
ciclone Idai.

Referiu que estas con-
tribuições testemunham o 
compromisso da Argélia, 
como país solidário, anco-
rado aos valores africanos de 
emancipação e desenvolvi-
mento socioeconómico.

A CÂMARA de Comércio 
Portugal - Moçambique 
(CCPM) procedeu, sexta-
-feira, em Maputo, à atri-
buição do Prémio Maria das 
Neves Rebelo de Sousa ao 
Centro Projecto Esperança 
Moçambique, entidade que 
apoia crianças desfavoreci-
das nas províncias de Mapu-
to e Sofala.

O prémio, num valor de 
7500 euros (525 mil meti-

cais), reconhece a “inter-
venção importante” que o 
projecto tem desenvolvido 
no apoio às crianças, segun-
do Rui Motty, vice-presi-
dente da CCPM, à margem 
do evento simbólico realiza-
do na Fundação Leite Couto.

“Todos os anos a CCPM 
faz um esforço para conse-
guir fundos para distribuir 
e premiar estas instituições 
que, pela sua actividade, 

trazem benefícios à socie-
dade moçambicana, sobre-
tudo para quem tem mais 
necessidades”, declarou Rui 
Motty. No total, 350 crian-
ças desfavorecidas estão a 
ser apoiadas no distrito de 
Marracuene, na província 
de Maputo, e na cidade da 
Beira, província de Sofala, 
no âmbito do projecto, que, 
além de ajuda alimentar e 
psicossocial, procura garan-

tir meios para a formação das 
crianças.

“Elas têm recebido apoio 
escolar no centro e temos 
diversas actividades, in-
cluindo clubes de leitura. 
Somos um centro aberto”, 
declarou à Lusa Maria Olí-
via, fundadora e presidente 
do Centro Projecto Esperan-
ça Moçambique. O Prémio 
Maria das Neves Rebelo de 
Sousa foi instituído em 2019, 

em homenagem à mãe do 
Presidente da República por-
tuguesa, pelo seu contributo 
em causas sociais e humani-
tárias no tempo em que pas-
sou por Moçambique, entre 
1968 e 1970, durante o man-
dato do pai de Marcelo Rebe-
lo de Sousa (Baltazar Rebelo 
de Sousa) como governador-
-geral da então província ul-
tramarina, em plena guerra 
colonial.        

A PROVÍNCIA de Maputo ultrapassou a 
meta da campanha de tratamento da schis-
tosomíase e parasitoses intestinais, que de-
correu entre os dias quatro a oito do mês 
corrente. 

A campanha de tratamento massivo, 
lançada no passado dia 4, tinha como objec-
tivo administrar desparasitantes a cerca de 
740.679 crianças e adolescentes com idades 
compreendidas entre quatro e 14 anos.

A administração dos medicamentos a 
cerca de 770.650 pessoas revela o alcance de 
104 por cento da meta prevista.

“A campanha decorreu sem sobressal-
tos e fazemos uma avaliação positiva, na 
medida em que conseguimos ultrapassar a 
meta prevista”, disse Daniel Chemane, di-
rector provincial da Saúde.

Segundo o governo da província, os dis-

tritos de Magude e Namaacha são conside-
rados críticos, com maior incidência de pa-
rasitoses, o que levou as autoridades a focar a 
atenção neles, permitindo o alcance de 97 e 
99 por cento de realização, respectivamente.

No lançamento da campanha, o governo 
reconheceu existirem desafios para a redu-
ção das parasitoses, que passam pelo fraco 
acesso à água potável e deficiente higiene 
pessoal e saneamento do meio.

Assim, uma das medidas levadas a cabo 
pelo executivo para mitigar este mal é a 
contínua distribuição do purificador “Cer-
teza” nas comunidades para o tratamento 
de água, palestras de sensibilização para a 
higiene, melhoria do saneamento do meio e 
construção de latrinas.

Em Moçambique a schistosomíase  é a 
principal causa do cancro da bexiga. 

UM trabalho levado a cabo 
pela Polícia Municipal e 
de Fiscalização, em Na-
cala-Porto, província de 
Nampula, culminou com a 
apreensão de mais de 100 
motorizadas por falta de 
documentos. 

A edilidade exige a todo 
o cidadão que circula de 
motorizada na via pública, 
a licença de condução, li-
vrete, imposto autárquico 
de veículos e outras taxas 
municipais que são actua-
lizadas anualmente.

O “Notícias” sabe que o 
período de Janeiro a Março 
o cidadão deve regularizar 
todas as taxas referentes 
a posse de veículos, in-
cluindo motorizadas, sen-
do que a partir de Abril 
inicia a fiscalização, para 
levar os munícipes a cum-
prirem com as obrigações 
previstas no código de 
postura da cidade.

DEFENDE SOCIEDADE CIVIL

Protecção da criança 
carece de mais recursos

Fórum de Monitoria ao Orça-
mento (FMO), está a realizar 
uma campanha para influen-
ciar os decisores sobre o im-
pacto negativo do défice or-
çamental e para as carências 
geradas pelo financiamento 
deficiente nestas áreas.

O presidente do MISA-
-Moçambique, Fernando 
Gonçalves, defendeu, por 
sua vez, que a protecção da 
criança deve merecer aten-
ção do Estado, ao mesmo 
tempo que a família e a co-
munidade desempenham 
um papel fundamental na 
promoção dos seus direitos.

“É a comunidade e famí-
lia que devem denunciar prá-
ticas que coloquem em causa 
a integridade da criança. Por 
outro lado, é necessário que o 
Estado tenha em conta que o 
investimento na criança tem 
impacto no desenvolvimento 
do país”, disse.

Por seu turno a directora 
executiva da Rede de Comu-
nicadores e Amigos da Crian-
ça (RECAC) e presidente do 
ROSC, Célia Claudina, de-
fende a necessidade de maior 
atenção ao reforço dos cui-
dados de saúde e educação de 
qualidade. No seu entender, 
o défice orçamental nos sec-
tores ligados directamente 
aos direitos da criança tem o 
impacto significativo nos ín-
dices de absentismo escolar, 
desnutrição crónica e morta-
lidade infantil.

O 
ACESSO aos cuidados 
de saúde, educação, 
nutrição e protecção 
social devem merecer 
atenção na alocação 

de recursos financeiros como 
forma de reduzir a condição 
de vulnerabilidade, sobretu-
do da criança.

Organizações da socie-
dade civil que trabalham na 
área dos direitos da criança 

reunidas, recentemente, em 
Maputo, defenderam que o 
orçamento destinado à pro-
tecção social ainda não tem 
sido suficiente para minimi-
zar a situação de pobreza de 
famílias.

Uma análise realizada 
pelo Fórum da Sociedade Ci-
vil para os Direitos da Criança  
(ROSC) mostra que o Minis-
tério do Género, Criança e 

Acção Social, actor-chave na 
protecção da criança, recebe 
uma parte ínfima do Orça-
mento do Estado. 

Por outro lado, os sec-
tores da Saúde e Educação 
recebem valores orçamen-
tais mais acrescidos, contu-
do parte significativa dessas 
verbas vão para o funciona-
mento e não concretamente 
para a área de melhoria da 

qualidade de vida das crian-
ças.

A representante do ROSC, 
Salomé Mimbir, referiu que 
os inquéritos nacionais e os 
estudos do orçamento fami-
liar mostram que ainda existe 
uma fragilidade por parte do 
Governo de prover recursos a 
todos os cidadãos.

Para inverter este cená-
rio, a organização, através do 

O atendimento à criança deve ser uma prioridade

Argélia apoia vítimas
do ciclone Ana

Entrega simbólica dos 250 mil dólares destinados a fazer face ao impacto do ciclone Ana

Maputo ultrapassa 
meta no tratamento 
de parasitosesNACALA

Apreendidas mais de 100
motorizadas sem documentos

nos últimos dias, nota-
-se o aumento de roubos, 
agressão ou assalto na via 
pública, com os malfei-
tores a apoderarem-se de 
motorizadas e outros bens 
das suas vítimas.

Antes do arranque do 
processo de legalização, 
a direcção do Comando 
da Polícia Municipal e de 
Fiscalização reuniu-se 
com os proprietários dos 
veículos para sensibilizá-
-los sobre a importância 
de portarem documentos 
enquanto circulam na via 
pública.

Fonte do município 
disse que a acção vai tam-
bém  abranger os proprie-
tários de viaturas. O exer-
cício visa dinamizar a base 
de colecta de receitas para 
os cofres da autarquia, 
através das quais é possí-
vel investir em diferentes 
sectores.

Entretanto, há ca-
sos de motociclistas que 
não apresentam nenhum 

comprovativo, incluin-
do o recibo de compra do 
veículo. 

São casos suspeitos 
que deverão merecer ou-
tro tratamento porque, 

Centro “Esperança Moçambique”
recebe prémio português
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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
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“Chapa”mais caro a partir de hoje
A TARIFA dos transportes semi-
colectivos de passageiros, vulgo 
“chapa” estará mais cara a partir 
de hoje, passando de 10 para 15 
meticais. O reajuste foi decidido 
de forma unilateral pela Asso-
ciação dos Transportadores Ro-

doviários de Nampula (ASTRA), 
que acusa os órgãos municipais 
de não se pronunciarem sobre a 
proposta por si submetida para 
efeitos de aprovação.

Entretanto, o Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Nampula já 

reagiu a esta decisão da ASTRA, 
considerando que a agremiação 
não tem competência para de-
liberar sobre o agravamento do 
preço. Segundo o órgão, a Asso-
ciação dos Transportadores Ro-
doviários não pode e nem deve 

mexer na tabela ora em vigor, 
tendo em conta que se trata de 
matéria longe da esfera da sua 
competência.

A ASTRA justifica que o 
reajuste se fundamenta com os 
sucessivos aumentos do pre-

ço dos combustíveis. Refira-se 
que, o secretário de Estado na 
província, Mety Gondola, já 
se reuniu com o presidente da 
agremiação, Luís Vasconcelos, 
para encontrar uma saída para o 
problema.

UCM gradua
441 técnicos
superiores
A UNIVERSIDADE Católi-
ca de Moçambique (UCM) 
graduou no fim-de-sema-
na, na cidade de Nampula, 
441 estudantes, sendo 370 
licenciados, 47 mestres e 
24 PhD. A cerimónia de 
graduação foi testemunha 
pelo governador de Nam-
pula, Manuel Rodrigues.

Na ocasião, o governan-
te reiterou o compromisso 
do executivo que dirige de 
acarinhar as instituições de 
ensino superior, estimu-
lando a formação de ho-
mens e mulheres no saber 
fazer e ser.

O dirigente encorajou o 
fortalecimento de parceria 
e sinergias entre a UCM e 
outras instituições de en-
sino superior, tanto as de 
natureza privada, como 
públicas. Manuel Rodri-
gues partilhou com os gra-

duados três pilares funda-
mentais, designadamente 
o conhecimento, a hones-
tidade e a justiça.

Sustentou que o conhe-
cimento adquirido pelos 
mesmos graduados deve 
ser sempre aperfeiçoa-
do no dia-a-dia das suas 
actividades profissionais. 
Recomendou para que gra-
duados saibam dignificar o 
diploma, como promoto-
res do desenvolvimento da 
província, em particular, e 
do país, em geral.

Entretanto, a repre-
sentante dos graduados, 
Bety Age, assegurou que os 
conhecimentos, as habi-
lidades e as competências 
adquiridas serão aplicados 
nas comunidades, institui-
ções, e tudo será feito para 
que sejam colhidos bons 
resultados.

PARAGENS DE TRANSPORTES PÚBLICOS

Questionada qualidade de 
alpendres em construção

O
S munícipes da ci-
dade de Nampula 
questionam a qua-
lidade das obras de 
construção de no-

vos alpendres nos principais 
terminais de transportes se-
micolectivos de passageiros. 
Alguns citadinos que falaram 
à nossa Reportagem afirma-
ram que nunca esperaram que 
as obras fossem de má quali-
dade, tendo em conta as pro-
messas feitas pelo presidente 
do Conselho Municipal, Paulo 
Vahanle, no acto do lança-
mento das mesmas em Feve-
reiro último.

Vahanle disse que não 
queria ver “obras de ver-
gonha” como as que foram 
executadas na estrada que dá 
acesso ao bairro de Marrere.  

“Como munícipe que 
paga imposto, gostaria que 
as obras de construção de al-
pendres fossem de boa quali-
dade e não estas que nos são 
apresentadas. Penso que deve 
ser um trabalho que dignifi-
ca, não só aos utentes, como 
também a própria cidade”, 
disse Estêvão Luís, morador 

Munícipes questionam a qualidade dos alpendres em construção nas paragens

Mais graduados colocados no mercado em Nampula

alpendres tinha em vista 
facilitar o acesso, em con-
dições seguras, dos utentes 
dos transportes públicos, 
evitando assim exposição 
aos acidentes. O empreiteiro 
havia garantido que as obras 
seriam construídas com re-
curso a betão armado e co-
bertura metálica, de modo a 
conferir a necessária dura-
bilidade e qualidade, sendo, 
por essa razão, que questões 
técnicas seriam acauteladas, 
tendo em conta a especifi-
cidade das ruas e avenidas 
onde estão situadas as para-
gens. 

Numa primeira fase pre-
vê-se a construção de pelo 
menos 20 alpendres, nas 
principais paragens dos 
transportes semicolectivos, 
com os fundos provenientes 
de receitas próprias da edili-
dade.

Entretanto, contactado 
para pronunciar-se sobre o 
assunto, o chefe do gabinete 
de Comunicação e Imagem 
no Conselho Municipal, Nel-
son Carvalho, mostrou-se 
indisponível.

do bairro de Napipine. 
Acrescentou que os muní-

cipes têm vindo a questio-
nar a qualidade das obras de 
construção de várias infra-
-estruturas, mas os gestores 
autárquicos não tomam me-
didas correctivas.

Armando Januário, outro 
munícipe, indicou que em 

função do que se constata nas 
paragens onde já foram cons-
truídos os alpendres, acredi-
ta que não houve um estudo 
prévio para a materialização 
do projecto.

 Januário antevê que os 
alpendres não durem o tem-
po necessário para que foram 
concebidos. 

Além da falta de qualida-
de, os alpendres têm espa-
ços reduzidos para acomodar 
pessoas, sobretudo em tempo 
chuvoso. Alguns não têm se-
quer bancos e outras condi-
ções mínimas necessárias. 

No lançamento do pro-
jecto, Paulo Vahanle desta-
cou que a construção destes 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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a maioria da população re-
tornou à proveniência, ten-
do em conta que quase todos 
os postos administrativos já 
estão livres dos terroristas, 
excepto Pundanhar, último 
posto a receber a interven-
ção das Forças de Defesa e 
Segurança para limpeza. 

Quissanga é outro dis-
trito que também está a re-
gistar regresso em massa da 

população por conta da es-
tabilidade alcançada graças 
à intervenção das FDS, for-
ças da SADC e do Ruanda. 

“Algumas pessoas con-
tinuam nos centros de aco-
lhimento porque lançaram 
sementes para produção e só 
podem sair depois da colhei-
ta”, disse.

Entretanto, segundo 
Tauabo, o Governo acon-

selhou a população a não 
regressar às suas zonas de 
origens até que fossem res-
tabelecidos os serviços bási-
cos, mas à medida que vêem 
resultados do trabalho das 
FDS voluntariamente aban-
donam os centros de acolhi-
mento.

Esta situação está a obri-
gar o Governo a redobrar es-
forços e a fazer-se presente 

R
ESIDENTES dos dis-
tritos afectados pelo 
terrorismo no nor-
te de Cabo Delgado 
estão a retornar às 

suas aldeias mesmo sem o 
comando do Governo para 
o efeito, informou ao “No-
tícias” o governador da pro-
víncia, Valige Tauabo. 

O governante deu esta 
informação em Gaberone, 
para onde viajou recente-
mente, na comitiva presi-
dencial, para troca de ex-
periências com os tswanas, 
os maiores exportadores de 
diamantes, tendo em conta 
que Cabo Delgado se prepa-
ra para a exploração do gás, 
produz rubis da melhor qua-
lidade do mundo, grafite e 
brevemente passará a explo-
rar mármore.  

Valige Tauabo explicou 
que a província chegou a 
ter 20 centros de acolhi-
mento no momento do pico 
dos ataques terroristas, sem 
contar com aqueles que apa-
reciam e desapareciam de 
forma esporádica, mas hoje, 
com a estabilidade na região, 
muitos destes centros foram 
encerrados.

Segundo o governador, 
no distrito de Palma prati-
camente já não existem cen-
tros de acolhimento porque 

CABO DELGADO

População regressa 
às aldeias mesmo sem 
comando do governo

em todos os postos admi-
nistrativos para responder 
às necessidades das popula-
ções. 

“E estas pessoas, quando 
confrontadas pelo governo 
para não regressarem agora, 
respondem que não recebe-
ram comando das autorida-
des para abandonar as suas 
casas, mas sim foram força-
das pela situação, sendo que 
hoje estão a regressar porque 
sentem que foram criadas as 
condições para isso”, expli-
cou o governador.

Sobre a sua deslocação 
ao Botswana, o governador 
disse que foi um momento 
importante para a promo-
ção das oportunidades que 
a província oferece, mas 
também para deixar a men-
sagem de esperança de que 
estão sendo criadas as con-
dições para que o terrorismo 
fique longe e seja retomada 
a vida social e económica na 
província.

A RENAMO espera que o 
próximo ciclo eleitoral, que 
arranca já no próximo ano 
com a realização das sex-
tas eleições autárquicas no 
país e termina com as ge-
rais de 2024, seja caracte-
rizado por um ambiente de 
paz e tranquilidade.

A vontade foi tornada 
pública pelo porta-voz e 
deputado desta formação 
política na Assembleia da 
República (AR), José Man-
teigas, intervindo semana 

passada no Parlamento du-
rante a sessão reservada a 
perguntas ao Governo.

Para este deputado, a 
PRM tem sido usada em 
épocas eleitorais para favo-
recer alguns em detrimento 
de outros, pelo que desen-
coraja o acto com o argu-
mento de que “a paz que 
está em construção no país 
precisa de ser mantida por 
todos”, afirmou.

Acrescentou que a su-
posta actuação ilegal da 

corporação não se restrin-
ge aos períodos eleitorais, 
justificando com acusações 
de que a Polícia tem estado 
a limitar o exercício das li-
berdades fundamentais dos 
cidadãos.

“Um dos pressupos-
tos do Estado de Direito é 
a liberdade de expressão e 
manifestação, que de forma 
clara e inquestionável foi 
retirada aos moçambi-
canos, sobretudo, desde 
2015”, acusou Manteigas.

Renamo quer ambiente de paz nas próximas eleições

Renamo espera
eleições tranquilas

A ASSOCIAÇÃO Moçambi-
cana para a Democracia Par-
lamentar (AMODEPA) está 
a levar a cabo em diferentes 
conselhos municipais cur-
sos de capacitação destina-
dos aos órgãos autárquicos 
e respectivos membros das 
assembleias, líderes comu-
nitários e a sociedade civil.

O curso versa sobre a 
participação política dos 
cidadãos nos diferentes 
sectores e níveis de desen-
volvimento da sociedade e 
foca também a definição do 

tipo de abordagem e de fer-
ramentas de integração do 
género nas políticas, pro-
gramas, projectos, planos 
de actividades e orçamentos 
dos municípios.

Pretende-se com esta 
acção, identificar os  ins-
trumentos legais existentes 
que possam ser usados para 
o tratamento e integração 
de assuntos de género nos 
planos e finanças das autar-
quias; elaborar um programa 
e orçamento autárquico mo-
delo e identificar os indica-

dores que devem ser consi-
derados para uma análise e 
implementação correcta de 
políticas, programas e pro-
jectos municipais. 

Espera-se como resulta-
do desta formação, segun-
do Rosita Alberto, directora 
executiva da AMODEPA,  que 
a partir de 2023 os planos 
e orçamentos autárquicos  
reflictam a óptica de géne-
ro, ao mesmo tempo que os 
eleitos municipais sejam ca-
pazes de utilizar este plano 
como instrumento político 

de fiscalização das activida-
des do executivo municipal. 

Rosita Alberto consi-
derou que a falta de  co-
nhecimentos sobre assun-
tos de género por parte dos 
diferentes intervenientes, 
incluindo os possíveis im-
plementadores pode minar 
a governação inclusiva ao 
nível dos órgãos autárquicos 
moçambicanos baseada nos 
direitos humanos, se não for 
considerado nos seus planos 
e orçamentos.

A formação está a de-
correr em Pemba, província 
de Maputo e Manica, com o 
financiamento da Embai-
xada da Suécia, através da 
DIACONIA. As capacitações 
iniciaram em 2018 e já con-
templaram Nampula, cidade 
de Maputo e Beira. 

A directora executiva da 
AMODEPA reconhece que 
estas formações estão a ter 
lugar quase no fim do man-
dato do presente quinqué-
nio, mas acredita que vão 
permitir que os participan-
tes operem mudanças na 
abordagem da socialização 
entre homens e mulheres.

 “Acreditamos que os 
técnicos vão garantir a 
transmissão e implementa-
ção destes conhecimentos 
nos próximos mandatos”, 
assegurou Rosita Alberto.Rosita Alberto, directora executiva da AMODEPA
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Órgãos autárquicos
em formação

Valige Tauabo, governador de Cabo Delgado
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ANÚNCIO DE VAGAS 
 
 
A Rogers Aviation Mozambique Lda., procura 
candidatos qualificados para integrar o seu quadro 
de pessoal, para as seguintes posições: 
 
 

1. Agentes de Reservas/Emissão de 
Bilhetes - Ref: RAV – RESA 22 

 

Responsabilidades: 

- Atender às solicitações dos clientes 
presencial, via email, e por telefone de 
maneira positiva e de forma a atender às suas 
necessidades; 

- Efectuar cotações, reservas e vendas de 
passagens aèreas (emissões/ reemissões); 

- Utilizar ferramentas apropriadas, Manual de 
procedimentos, Manual de tarifas, MEMMOS 
e outras referências relevantes para fornecer 
a informação correcta aos clientes sobre as 
Condiçoes de Transporte da Companhia 
aérea; 

- Aplicar princípios tarifários e regulamentos 
para cotar tarifas aéreas relativas ao itinerário 
fornecido pelos clientes; 

- Dar assistência às Agências de Viagem em 
relação às condições de transporte da 
Companhia Aérea; 

- Elaborar relatórios diários de vendas 
 

2. Oficiais de Operaçôes de Aeroporto e 
Vendas – Ref: RAV – OPS 22 

 

Responsabilidades: 

- Desempenhar actividades operacionais 
relacionadas com check-in / check-out, 
embarque e desembarque de passageiros, 
serviços de atendimento especial (VIP’s, 
menores desacompanhados, idosos, 
gestantes, etc), e bagagens extraviadas; 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Assistência na placa e Load Control 
(manuseio de bagagem); 

- Garantir que os passageiros sejam 
informados atempadamente sobre o horário 
de chegada e/ou partida da aeronave; 

- Assistência à tripulação em terra sempre e 
quando necessário; 

- Prestar assistência aos passageiros em caso 
de alteração, atraso ou cancelamento do(s)  
vôo(s), de acordo com as instruções dadas 
pela Transportadora; 

- Efectuar reservas e vendas de passagens 
aèreas (emissões/ reemissões); 

- Registar as preocupações dos passageiros e 
encaminhar ao Chefe de Escala; 

 
Requisitos: 
 
- Experiência de trabalho com sistemas de 

reservas e emissão de bilhetes (GDS) 
- Conhecimentos sólidos de informática (Excel 

& Word) 
- Conhecimento em check-in e operações de 

aeroporto (Ground handling; DGR) – para a 
vaga 2. 

- Experiência mínima de 3 anos em área 
relevante na Industria de Viagens  

- Habilidades de comunicação oral e escrita 
em inglês. 

 
Os candidatos interessados poderão enviar os seus 
CV’s actualizados e Carta de Motivação mencionando 
no assunto, o título da posição e a respectiva 
referência, até ao dia 04  de Maio de 2022, para o 
seguinte endereço electrónico:  

  recruitment@rogers-aviation.co.mz 
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pela Transportadora; 

- Efectuar reservas e vendas de passagens 
aèreas (emissões/ reemissões); 

- Registar as preocupações dos passageiros e 
encaminhar ao Chefe de Escala; 

 
Requisitos: 
 
- Experiência de trabalho com sistemas de 

reservas e emissão de bilhetes (GDS) 
- Conhecimentos sólidos de informática (Excel 

& Word) 
- Conhecimento em check-in e operações de 

aeroporto (Ground handling; DGR) – para a 
vaga 2. 

- Experiência mínima de 3 anos em área 
relevante na Industria de Viagens  

- Habilidades de comunicação oral e escrita 
em inglês. 

 
Os candidatos interessados poderão enviar os seus 
CV’s actualizados e Carta de Motivação mencionando 
no assunto, o título da posição e a respectiva 
referência, até ao dia 04  de Maio de 2022, para o 
seguinte endereço electrónico:  

  recruitment@rogers-aviation.co.mz 
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DIRECÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 18 de Abril de 2022 

 
ANÚNCIO DE CONSULTA PÚBLICA 

 
Projecto da central solar Fotovoltaica de Manje 

A Electricidade de Moçambique E.P (EDM), pretende desenvolver o Projecto da Central 
Solar Fotovoltaica de Manje, no Disrtrito de Chiúta, Província de Tete. O projecto enqua-
dra-se na política do Governo e no objectivo estratégico da EDM de até 2030 alcançar o 
acesso universal à energia eléctrica e de desenvolver projectos de energias renováveis a 
serem ligado à rede eléctrica nacional de modo a reforçar a disponibilidade de energia na 
região de Tete. 

A Empresa Gopa Intec foi contratada pela EDM para conduzir o Estudo de Impacto 
Ambiental e Social (EIAS) com vista ao licenciamento ambiental do Projecto (classificado 
como de categoria A), como parte do processo e em cumprimento do Decreto 54/2015 e a 
Directiva 130/2006 sobre o Processo de Participação Pública. A Gopa Intec está no pre-
sente momento a programar a realização de uma Consulta Pública com o objectivo de 
apresentar o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) e os 
Termos de Referência (TdR), e igualmente auscultar todas as Partes Interessadas e Afec-
tadas pelo Projecto. 

A reunião realizar-se-á no dia 3 de maio de 2022, às 9.00 Horas, na Sala de Sessões do 
Governo do Distrito de Chiúta.  

A reunião será realizada em estreita obediência às restrições impostas pela situação de 
Calamidade Pública decretada pelo Governo de Moçambique relativas ao controlo da 
pandemia da COVID-19. 

O Relatório do EPDA está disponível para consulta no portal da EDM (www.edm.co.mz) 
e nos seguintes locais: 

EDM – Av. Eduardo Mondlane, nº 1398, 5º Andar Esquerdo, Maputo 

MTA – DINAB – Rua da Resistência, nº 146/7, Maputo 

Serviço Provincial do Ambiente (SPA) Tete- Bairro Francisco Manyanga, Avenida da 
Liberdade, Edifício da ex-GPZ, 5º Andar, Cidade de Tete 

Serviço Provincial de Infra-Estruturas (SPI) de Tete- - Bairro Francisco Manyanga, Aveni-
da da Liberdade, Edifício da ex-GPZ, 6º Andar, Cidade de Tete 

Administração do Distrito de Chiúta 

As partes interessadas poderão receber informação sobre o Projecto ou contactar a equipa 
de Consulta Pública a respeito de qualquer questão adicional sobre os mesmos, através 
da linha de Celular +258 869007571 e do e-mail ceciliapedromz@gmail.com 
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O 
PRESIDENTE da Fre-
limo e da Associação 
dos Combatentes da 
Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), Fi-

lipe Nyusi, enalteceu ontem, na 
Matola, província de Maputo, o 
envolvimento dos combaten-
tes no amplo movimento de 
condenação e repúdio aos actos 
terroristas em Cabo Delgado e 
aos ataques armados que eram 
protagonizados na zona centro 
por dissidentes da Renamo, 
que se intitulavam de Junta 
Militar, encabeçados por Ma-
riano Nhongo, posto fora do 
combate, pelas FDS, em 2021.

Falando na abertura da 
quarta sessão ordinária do Co-
mité nacional, que se realiza 
em preparação da conferência 
nacional da ACLLN, que tem 
lugar hoje, na Escola Central 
da Frelimo, na Matola, Filipe 
Nyusi enalteceu igualmente, o 
papel da força de defesa local, 
que tem sido determinante no 
reconhecimento, identifica-
ção e na condução dos jovens 
das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) e na desarticula-
ção da acção do inimigo.

O Presidente da ACLLN 
deu como exemplo da bravu-
ra da força local, o golpe mais 
duro conduzido por estes ho-
mens, numa operação reali-
zada no dia 29 de Março deste 
ano, no posto administrativo 
de Ngapa, onde um número 
considerado de terroristas foi 
posto fora de combate e cap-
turado diverso tipo de arma-
mento. 

“Esta operação foi feita so-
mente por veteranos da luta de 
libertação nacional”, salientou 
o Presidente, rendendo home-
nagem a estes combatentes, 

DEPUTADOS da bancada parlamentar 
da Frelimo, círculo eleitoral da cidade 
de Maputo, visitaram este sábado, os 
distritos municipais de KaMavota e Ka-
Maxakeni,  para prestar solidariedade 
às populações afectadas pelas cheias e 
inundações.

Esta visita, que se realiza no âmbito 
das jornadas parlamentares deste cír-
culo eleitoral, contemplou os bairros de 
Mahotas e Costa do Sol, nos quais os de-
putados visitaram a bacia de retenção de 
água por forma a se inteirarem dos de-
safios impostos pelas mudanças climá-
ticas, saneamentos do meio e planos de 

reassentamento das populações vulne-
ráveis às cheias e calamidades naturais.

No decurso da visita a alguns cen-
tros de acomodação e residências de fa-
mílias afectadas, os deputados em gesto 
de solidariedade com os afectados, que 
perderam quase tudo, ofereceram di-
versos produtos alimentares e peças de 
vestuário para minimizar o sofrimento 
daquele grupo populacional.

Falando na ocasião, a deputada Flo-
ra Enosse, em representação do círculo 
eleitoral da cidade de Maputo, afirmou 
que o gesto resulta das contribuições 
dos deputados em  bens alimentares e 

recomendou às populações a não cons-
truírem em zonas de risco.

Os deputados manifestaram a sua 
prontidão em canalizar as preocupa-
ções apresentadas às instituições de 
direito, mormente ao município de 
Maputo para que possa dar tratamen-
to célere e minimizar o sofrimento das 
populações afectadas pelas calamida-
des naturais.

As chuvas que têm estado a cair 
ao longo dos últimos dias criaram en-
chentes nos arredores da capital, ala-
gando residências e impedindo a tran-
sitabilidade.

A EXIGUIDADE de fundos alocados 
à Assembleia Provincial de Nampula 
(APN) é o principal factor que limita 
a realização das actividades do órgão, 
sobretudo as relacionadas com a fisca-
lização e acompanhamento do nível de 
implementação do programa do go-
verno nos distritos. 

A preocupação foi, mais uma vez, 
manifestada por alguns membros da 
Assembleia Provincial, durante a reali-
zação da VI sessão ordinária, afirman-
do que, devido à situação, a fiscaliza-
ção às actividades do governo nos 23 
distritos da província programada para 
ocorrer num período de 10 dias ficou 
reduzida a apenas cinco. 

Os membros do órgão consideram 

que os cinco dias não foram suficientes 
para fiscalizar e acompanhar adequa-
damente os vários empreendimentos 
virados para o desenvolvimento, em exe-
cução nos 23 distritos. 

“Só para ilustrar quão é preocupante 
a exiguidade orçamental da nossa assem-
bleia, neste momento dispomos apenas de 
13 milhões de meticais de ajudas de custo 
para todas as actividades, e só está garan-
tida uma deslocação de fiscalização nos 
distritos. Portanto, é um grande desafio, 
porque sem fundos não se funciona”, en-
fatizou um dos membros da mesa da as-
sembleia. 

Acrescentou que por causa da exigui-
dade orçamental, 10 grandes pontos que 
constavam da agenda da sessão foram 

discutidos em apenas três dias, enquanto 
deveriam ser apreciados em mais tempo, 
tendo em conta o volume do trabalho.    

Porém, o presidente da Assembleia 
Provincial de Nampula, Amisse Mahando, 
considera que, apesar deste constrangi-
mento, tudo tem sido feito para que as co-
missões de trabalho realizem as suas acti-
vidades nos distritos. 

A VI sessão ordinária do órgão apre-
ciou, entre outros pontos da agenda, o ba-
lanço do Plano Económico e Social e Orça-
mento do Conselho Executivo Provincial, 
conta de gerência de governação descen-
tralizada provincial, informe sobre o início 
do ano lectivo, campanha agrícola 2021 e a 
segurança alimentar no primeiro semestre 
do ano em curso.

CONTRA O TERRORISMO

Presidente 
da Frelimo enaltece 
papel da ACLLN
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Presidente da ACLLN, Filipe Nyusi, enaltece o papel da força local no combate ao terrorismo em Cabo Delgado

por esta lição de patriotismo 
e amor ao povo, em particular 
àqueles que tombaram de for-
ma heróica na frente do com-
bate.

Segundo o Presidente Fi-
lipe Nyusi, sem sombra de 
dúvidas, o papel do comba-
tente tem sido determinante 
na desarticulação do grupo 
terrorista, o que tem permiti-
do acelerar o processo de des-
mobilização, desarmamento 
e reintegração das forças re-
siduais da Renamo, consoli-
dando espaços para uma paz 
efectiva.

Sublinhou que com alto 
sentido de amor a pátria e ao 
povo, com actos concretos, 
sem palavras nem comentá-
rios, os combatentes da luta de 
libertação nacional tomaram a 
iniciativa de voltar a pegar em 
armas, juntando-se aos jovens 
das FDS para defender a sobe-
rania ameaçada pelos inimigos 

do povo que pretendem per-
petuar a pobreza e o sofrimen-
to dos concidadãos.

De acordo com Filipe Nyu-
si, estes decidiram colocar a 
sua experiência de luta para 
acabar com os assassinatos, 
sequestros, violação de mu-
lheres, destruição de infra-es-
truturas, pilhagem de bens e 
todo o tipo de crimes hedion-
dos, protagonizados por gru-
pos terroristas, desde Outubro 
de 2017.

Num outro desenvolvi-
mento, o Presidente da ACLLN 
disse que o país tem estado a 
dar importantes passos de re-
cuperação da economia, mer-
cê do abrandamento da pan-
demia da Covid-19, o que tem 
permitido a retoma de activi-
dades a nível interno e no mer-
cado regional e internacional.

Lamentou no entanto, que 
apesar destes sinais de recupe-
ração, a economia do país tem 

vindo a ressentir-se do impac-
to de choques internos, em es-
pecial, as calamidades naturais 
e externos, com destaque para 
a subida de preços dos prin-
cipais produtos importados, 
nomeadamente combustíveis 
e cereais. 

Entretanto, no discurso de 
encerramento da quarta ses-
são, o Presidente da ACLLN, 
disse que o encontro serviu 
para uma radiografia do fun-
cionamento da organização e 
avaliou o desempenho do ór-
gão a vários níveis, que foi tido 
como positivo. 

Igualmente, Filipe Nyusi 
sublinhou que a associação re-
gista um crescimento qualita-
tivo e quantitativo, encorajan-
do a agremiação a continuar a 
promover iniciativas de gera-
ção de rendimento. 

Enalteceu ainda o trabalho 
realizado em prol dos comba-
tentes e seus filhos.

Deputados solidarizam-se
com as vítimas das inundações

NAMPULA

Exiguidade de fundos continua
a dificultar desempenho da AP

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



PUBLICIDADE10 Segunda-feira, 25 de Abril de 2022

1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this project (Ref. Nr. UN-P541168-07/20) that appeared in UNDB 
online on 24 July 2020.

2. Since May 2020, the Government of Mozambique is implementing the Inclusive Agri-food Value-Chain Development Programme (PROCAVA), co-
financed by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) through the Loan No. 2000003236 and Grants Nrs 2000003237 and 
2000003626, with the aim of supporting the development of five (5) value chains (Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes and Poultry), in 
seventy-five (75) districts of all ten provinces of Mozambique, targeting 180,500 households, mainly smallholder farmers, during ten (10) years. 

3. PROCAVA is implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), being the Fund for Agricultural Promotion and Rural 
Extension (FAR, FP), the entity responsible for Programme coordination, which in turn, ensures daily Programme management and implementation 
through a National Programme Management Unit (NPMU) based at its headquarters in Maputo city, Regional Programme Management Units 
(RPMU) based at FAR, FP provincial Delegations (FAR, FP-Del) of Gaza, Manica and Nampula provinces, and a Provincial Programme Management 
Unit (PPCU) in Niassa province.

4. As to ensure functional Programme Management Units, FAR, FP intends to apply part of the PROCAVA funding on the Acquisition and delivery of 
IT equipment for the PROCAVA Programme management units in Maputo, Gaza and Niassa. 

5. As such, interested companies with single registration, the required documents stated bellow, are invited to submit proposals in a sealed envelope 
at the address indicated in paragraph 10.

6. The following constitute the qualification documents: (a) Technical Qualification Documents: Certificate issued by UFSA; Legal Registration 
certificate; Company statutes published in the National Gazette; Commercial Permits; Proof of experience with similar supplies, presenting at 
least 3 similar supply contracts; (b) Legal Qualification Documents: Commercial registration certificate; Declaration that the bidder has no 
impediments imposed by the national legislation for bidding purposes; National Institute of Social Security Certificate; Valid fiscal certificate; 
National Institute of Statistics Certificate; (c) Economic and Financial Qualification Documents: (i) Company’s income statements issued by 
legal third party entity to reflect average annual turnover over the past three years shall  be at least equivalent to 1,5 times the value of the bid 
or  (ii) Confirmation by official letter by legal entity confirming access to credit to the value of the bid; and A statement that the company has not 
declared bankruptcy issued by relevant court. 

7. Bidders can bid for one or more lots. The bidders may obtain more information and /or details, by examining the tender documents or 
purchasing them by the non-refundable amount of one thousand five hundred meticais (1,500.00 MT), upon presentation of a confirmation of 
deposit in the following 

Bank Account; Number 489633594 e NIB: 000100000048963359457, Millennium bim
End date and time for:

Provisional warranty amount Provisional Warranty 
Validity PeriodPresentation of the 

proposal
Proposals Opening 

date 
Date for Communication of 

Evaluation Results

8/6/2022
At 9.30 AM

8/6/2022
At 10.00 AM To be announced

Lot 1: 9.000,00MT

150 days

Lot 2: 34.000,00MT
Lot 3: 12.000,00MT
Lot 4: 27.000,00MT
Lot 5: 10.000,00MT
Lot 6: 6.000, 00MT
Lot 7: 7.000,00MT
Lot 8: 500,00MT
Lot 9: 8.000,00MT
Lot 10: 5.000,00MT
Lot 11: 22.000,00MT
Lot 12: 4.000,00MT
Lot 13: 22.000,00MT
Lot 14: 9.000,00MT
Lot 15: 6.000,00MT
Lot 16: 1.000,00MT
Lot 17: 11.000,00MT
Lot 18: 4.000,00MT
Lot 19: 16.000,00MT
Lot 20: 10.000,00MT

8. Proposals should remain valid for one hundred and fifty (150) days. Electronic proposals and proposals submitted after the deadline shall be 
rejected.

9. The tender will be ruled by the accordance with the IFAD Procurement Procedures and Guidelines Manual.
10. The address is: Agricultural and Rural Extension Fund (FAR, FP); Praça dos Heróis Moçambicanos, PBox. 1406, 2nd Floor, Block E; Maputo; email: 

procurement@procava.gov.mz.

Maputo, April 2022

The Competent Authority
(Ilegível)

1. Este Anúncio Específico de Concurso segue o Anúncio Geral de Concursos para este Projecto (Ref.ª UN-P541168-07/20), publicado no UNDB on-line no dia 24 de 
Julho de 2020.

2. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), 
co-financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e 2000003626 para 
apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, 
esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos. 

3. O PROCAVA é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação o Fundo de 
Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP), que por sua vez garante a gestão e implementação quotidiana do Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão 
do Programa (UNGP), baseada nos escritórios do FAR, FP - Sede, na Cidade de Maputo e das Unidades Regionais de Gestão do Programa (URCP) baseadas nas 
Delegações do FAR, FP em Gaza, Manica e Nampula, bem como através da Unidade Provincial de Gestão do Programa (UPGP) em Niassa.

4. Tendo em vista garantir o funcionamento pleno das Unidades de Gestão do PROCAVA, o FAR, FP pretende aplicar parte dos fundos do Programa, para a Aquisição e 
Alocação de Equipamento Informático para as unidades de gestão do Programa.

5. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único, detentoras de alvarás compatíveis para a prestação dos referidos serviços e outros 
requisitos alistados abaixo, para apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no parágrafo 10.

6. Constituem documentos de qualificação, os seguintes: (a) Documentos de Qualificação Técnica: Comprovativo (pelo menos 3 contratos) de fornecimento 
de bens similares a pelo menos; (b) Documentos de Qualificação Legal: Cadastro Único; Certidão de registo nas Entidades Legais; Publicação da empresa no 
Boletim da República; Alvará; Prova documental comprovativa de experiências adquiridas em fornecimentos similares as do objecto de contratação; Certidão 
de registo comercial; Declaração de não impedimentos; Certidão de Quitação do INSS; Certidão Fiscal válida; Certidão do Instituto Nacional de Estatística - INE; 
(c) Documentos de Qualificação Económica e Financeira: i) As declarações de rendimentos da empresa emitidas por entidade jurídica terceira para reflectir 
o volume médio anual de negócios nos últimos três anos devem ser pelo menos equivalentes a 1,5 vezes o valor da oferta ou ii) Confirmação por carta oficial por 
entidade jurídica confirmando o acesso ao crédito ao valor da oferta e Declaração de que não há pedido de falência, Certidão Judicial. 

7. Os concorrentes podem concorrer a um ou mais lotes. Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os documentos 
de concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de mil e quinhentos meticais (1.500,00MT), mediante apresentação de confirmativo de depósito 
ou transferência bancária no endereço indicado no parágrafo 8, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas. Os detalhes 
da conta bancária são os seguintes: 

Banco: Millennium bim; Número da Conta: 489633594 e NIB: 000100000048963359457

Data e hora-final para:
Valor da garantia provisória Período de Validade da 

Garantia ProvisóriaApresentação da 
proposta Abertura de propostas Anúncio de posicionamento

8/6/2022

às 9.30 horas

8/6/2022

às 10.00 horas
Em data por anunciar

Lote 1: 9.000,00MT

150 dias

Lote 2: 34.000,00MT
Lote 3: 12.000,00MT
Lote 4: 27.000,00MT
Lote 5: 10.000,00MT
Lote 6: 6.000, 00MT
Lote 7: 7.000,00MT
Lote 8: 500,00MT
Lote 9: 8.000,00MT
Lote 10: 5.000,00MT
Lote 11: 22.000,00MT
Lote 12: 4.000,00MT
Lote 13: 22.000,00MT
Lote 14: 9.000,00MT
Lote 15: 6.000,00MT
Lote 16: 1.000,00MT
Lote 17: 11.000,00MT
Lote 18: 4.000,00MT
Lote 19: 16.000,00MT
Lote 20: 10.000,00MT

8. O período de validade das propostas será de cento e cinquenta (150) dias. Propostas electrónicas e propostas submetidas depois do prazo aqui indicado serão 
rejeitadas.

9. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement do FIDA.

10. Endereço: Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP) -Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
Alimentares (PROCAVA), sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique; email: 
procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo.

                                                                                                                                      Maputo, Abril de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares

(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N°. PROCAVA35A004941/ICB/0042022
Fornecimento de Equipamento Informático para as Actividades do PROCAVA
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
______

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)
INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME

(PROCAVA)
NATIONAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (NPMU)

INTERNATIONAL TENDER N° PROCAVA35A004941/ICB/0042022
Procure IT Equipment for PROCAVA Operations

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
______

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

NATIONAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (NPMU)

PUBLIC TENDER N° PROCAVA35A004941NCB00052022
Recruitment of a printing company to reproduce training and communication material on value chain 

development aspects
1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this project (Ref. Nr. UN-P541168-07/20) that 

appeared in UNDB online on 24 July 2020.
2. Since May 2020, the Government of Mozambique is implementing the Inclusive Agri-food Value-Chain Development Programme 

(PROCAVA), co-financed by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) through the Loan No. 2000003236 and 
Grants Nrs 2000003237 and 2000003626, with the aim of supporting the development of five (5) value chains (Horticulture, 
Cassava, Red Meat, Legumes and Poultry), in seventy-five (75) districts of all 10 provinces of Mozambique, targeting 180,500 
households, mainly smallholder farmers, during ten (10) years. 

3. PROCAVA is implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), being the Fund For Agricultural 
Promotion and Rural Extension (FAR, FP), the entity responsible for Programme coordination, which in turn, ensures daily 
Programme management and implementation through a National Programme Management Unit (NPMU) based at its headquarters 
in Maputo city, Regional Programme Management Units (RPMU) based at FAR, FP provincial Delegations (FAR, FP - Del) of Gaza, 
Manica and Nampula provinces, and a Provincial Programme Management Unit (PPMU) in Niassa province.

4. As to ensure functional Programme Management Units, FAR, FP intends to apply part of the PROCAVA funding to recruit a printing 
company to reproduce training and communication material on value chain development aspects.

5. As such, interested companies with, the required documents stated bellow, are invited to submit proposals in a sealed envelope 
at the address indicated in paragraph 8.

6. The qualification documents are as follows: (a) Technical Qualification Documents: Certificate issued by UFSA; Legal Registration 
certificate; Company statutes published in the National Gazette; Commercial Permits; Proof of experience with similar supplies, 
presenting at least 3 similar supply contracts; (b) Legal Qualification Documents: Commercial registration certificate; Declaration 
that the bidder has no impediments imposed by the national legislation for bidding purposes; National Institute of Social Security 
Certificate; Valid fiscal certificate; National Institute of Statistics Certificate; (c) Economic and Financial Qualification Documents: 
(i) Company’s income statements issued by legal third party entity to reflect average annual turnover over the past three years 
shall  be at least equivalent to 1,5 times the value of the bid or  (ii) Confirmation by official letter by legal entity confirming access 
to credit to the value of the bid; A statement that the company has not declared bankruptcy issued by relevant court; 

7. Bidders can bid for one or more lots, and according to the lots bided, bidders must submit the following physical samples: For 
lot 1: Physical sample of one (01) brochure, which will be provided electronically upon purchase of the bidding document; For lot 
2: Physical sample of one (01) sticker for car door, logo will be provided electronically upon purchase of the bidding document; For 
lot 3: Physical sample of the PROCAVA logo embroidered on a piece of cloth. The logo will be provided electronically upon purchase 
of the bidding document,

8. The bidders may obtain more information and /or details, by examining the tender documents or purchasing them by the non-
refundable amount of one thousand five hundred meticais (1,500.00 MT), upon presentation of a confirmation of deposit, at the 
address indicated in paragraph 8, from Monday to Friday, at working time that is 07:30 am to 3:30 pm.

Bank Details: Account Number 489633594 ; NIB: 000100000048963359457, Millennium bim

 End date and time for:
Provisional 

warranty amount
Provisional Warranty 

Validity PeriodPresentation of 
the proposal

Open of the 
proposal Positioning announcement

24/5/2022
At 9.30 AM

24/5/2022
At 10.00 AM On an unannounced date

Lot 1: 27.000,00MT
120 daysLot 2: 3.000,00MT

Lot 3: 15.000,00MT

9. Proposals should remain valid for one hundred and twenty (120) days. Electronic proposals and proposals submitted after the 
deadline shall be rejected.

10. The tender will be ruled in accordance with the IFAD Procurement Procedures and Guidelines Manual, based on the National 
Competitive Bidding (NCB) Method.

11. The address is: Agricultural and Rural Extension Fund (FAR, FP); Praça dos Heróis Moçambicanos, PBox. 1406, 2nd Floor, Block E; 
Maputo; email: procurement@procava.gov.mz.

Maputo, April 2022
The Competent Authority

Unreadable

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

UNIDADE NACIONAL DE GESTÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO PÚBLICO N°. PROCAVA35A004941NCB00052022

Contratação de Empresa Prestadora de Serviços Gráficos e de Serigrafia para Reprodução de Material de 
Comunicação e de Treinamento em Aspectos de Desenvolvimento de Cadeias De Valor

1. Este Anúncio Específico de Concurso segue o Anúncio Geral de Concursos para este Projecto (Ref.ª UN-P541168-07/20), publicado no UNDB on-
line no dia 24 de Julho de 2020.

2. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e 
donativos 2000003237 e 2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, 
Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte 
temporal de dez (10) anos. 

3. O PROCAVA é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação 
o Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural  (FAR, FP), que por sua vez garante a gestão e implementação quotidiana do Programa através de 
uma Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP), baseada nos escritórios do FAR, FP-Sede, na Cidade de Maputo e das Unidades Regionais de 
Gestão do Programa (URGP) baseadas nas Delegações do FAR, FP em Gaza, Manica e Nampula, bem como através da Unidade Provincial de Gestão 
do Programa (UPGP) em Niassa.

4. Tendo em vista garantir o funcionamento pleno das Unidades de Gestão do PROCAVA, o FAR, FP pretende aplicar parte dos fundos do Programa, 
para Contratar uma Empresa Prestadora de Serviços Gráficos e de Serigrafia para a Reprodução de Material de Comunicação e de Treinamento em 
Aspectos de Desenvolvimento de Cadeias de Valor

5. Para o efeito, são convidadas as empresas interessadas com Cadastro Único, detentoras de alvarás compatíveis para a prestação dos referidos 
serviços e outros requisitos alistados abaixo, para apresentar propostas em envelope fechado no endereço indicado no parágrafo 8. 

6. Constituem documentos de qualificação, os seguintes: (a) Documentos de Qualificação Técnica: Cadastro Único; Certidão de registo nas Entidades 
Legais; Publicação da empresa no Boletim da República; Alvará; Prova documental comprovativa de experiências adquiridas em fornecimentos 
similares as do objecto de contratação; (b) Documentos de Qualificação Legal: Certidão de registo comercial; Declaração de não impedimentos; 
Certidão de Quitação do INSS; Certidão Fiscal válida;  Certidão do Instituto Nacional de Estatística - INE; (c) Documentos de Qualificação Económica 
e Financeira: i) As declarações de rendimentos da empresa emitidas por entidade jurídica terceira para reflectir o volume médio anual de negócios 
nos últimos três anos devem ser pelo menos equivalentes a 1,5 vezes o valor da oferta ou ii) Confirmação por carta oficial por entidade jurídica 
confirmando o acesso ao crédito ao valor da oferta; Declaração de que não há pedido de falência, Certidão Judicial).

7. Os concorrentes podem concorrer a um ou mais lotes e de acordo com os lotes a que a empresa decida concorrer deve submeter as 
seguintes amostras físicas: Para o lote 1: Amostra física de uma (1) brochura, que será fornecida em formato electrónico no acto da compra do 
caderno de encargos; Para o lote 2: Amostra física de um (1) autocolante para porta de carro, que será fornecida em formato electrónico no acto 
da compra do caderno de encargos e Para o lote 3: Amostra física do logo do PROCAVA bordado num pedaço de pano. O logo será fornecido em 
formato electrónico no acto da compra do caderno de encargos.

8. Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os documentos de concurso ou adquirí-los pela importância 
não reembolsável de mil e quinhentos meticais (1.500,00MT), mediante apresentação de confirmativo de depósito ou transferência bancária no 
endereço indicado no parágrafo 11, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas. Os detalhes da conta bancária 
são os seguintes: 

Banco: Millennium bim; Número da Conta: 489633594 e NIB: 000100000048963359457

Data e hora-final para: Valor da garantia 
provisória

Período de Validade da 
Garantia ProvisóriaApresentação da 

proposta Abertura de propostas Anúncio de posicionamento

24/5/2022
às 9.30 horas

24/5/2022
às 10.00 horas Em data por anunciar

Lote 1: 27.000,00MT
120 diasLote 2: 3.000,00MT

Lote 3: 15.000,00MT
9. O período de validade das propostas será de cento e vinte (120) dias. Propostas electrónicas e propostas submetidas depois do prazo aqui indicado 

serão rejeitadas.

10. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement do FIDA e baseado no Método de Concurso 
Nacional.

11. Endereço: Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP) - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de 
Valor Agro-Alimentares (PROCAVA), sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique; email: 
procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo.

Maputo,  Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 3544

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)

Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact Studies for 
construction and operation of eight (08) agricultural infrastructures in Central districts of Inhambane Province 

Reference no. 35A004941/ICS/005/2022 – Consulting services

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme 
(PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided 
by (01)  individual consultant to conduct simplified environmental impact studies for the construction and 
operation of three (03) cassava processing Units, four (04) slaughter slabs and one (01) irrigation scheme in 
Jangamo, Morrumbene and Massinga districts, Inhambane Province. The use of any IFAD financing shall be 
subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s 
rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be held harmless from and 
against all suits, proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party 
in connection with Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental, climate, 
health and social impacts and risks which may result from the construction and operationalization of the 
agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to recommend appropriate actions to mitigate 
negative impacts while maximizing the positive ones. 

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days of calendar. 
This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice that appeared on UNDB 
website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and 12 April 2021.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the 
Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its Activities 
and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to ensure 
a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual exploitation 
and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to 
Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest. 
Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified unless 
otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of interest if they a) 

have a relationship that provides them with undue or undisclosed information about or influence over the 
selection process and the execution of the contract, or b) have a business or family relationship with a member 
of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other individual that was, 
has been or might reasonably be directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of the REOI, 
(ii) the selection process for this procurement, or (iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing 
obligation to disclose any situation of actual, potential or reasonably perceived conflict of interest during 
preparation of the EOI, the selection process or the contract execution. Failure to properly disclose any of said 
situations may lead to appropriate actions, including the disqualification of the consultant, the termination 
of the contract and any other as appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its 
Projects and Operations.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain 
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to indicate 
their interest in providing the services. Interested consultants should provide information demonstrating 
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants will 
be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project 
Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement. 
Interviews will not conducted be conducted as part of the selection process.

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance of 
certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous experience 
and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land and Environment); 
and (vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the lots to which intends to bid 
for. This information should be submitted in three copies. 

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz no later 
than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The client will provide responses to all clarification requests by 11:30 
AM (GMT+2), 11 May 2022.

Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later than 
12:30 AM (GMT+2) of 20 May 2022. 

Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in the following 
address:
Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA Regional 
Programme Management Unit - South 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

Moçambique

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)
Projecto nº. 2000001981; Crédito nº. 2000003236 e Doação nº. 2000003237

Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Social Simplificados para a construção 
e operacionalização de oito (8) Infra-estruturas Agrárias nos distritos do centro da Província de Inhambane 

Referência nº. 35A004941ICS0052022 – Serviços de consultoria
O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário (FIDA) 
para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 
(PROCAVA), e pretende aplicar parte de fundos do Programa na contratação de um Consultor individual para 
realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a construção e operacionalização de (3) Unidades de 
processamento de mandioca, quatro (4) casas de matança e um (1) regadio nos distritos de Massinga, Jangamo 
e Morrumbene, na província de Inhambane. A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeita 
à aprovação do FIDA, nos termos e condições do acordo de financiamento, bem como as regras, políticas e 
procedimentos do FIDA. O FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra quaisquer 
responsabilidade de todos os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo 
ou natureza resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de 
Valor Agro-alimentares (PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos e riscos 
ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e operacionalização 
de infraestruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar acções adequadas para 
mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada em 
um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no website do 
UNDB no dia 21 de julho de 2020 e no Jornal Notícias nos dia 9 e 12 de Abril de 2021.
Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de práticas de 
Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento do Terrorismo 
e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última 
estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer um 
ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual e de abuso e exploração sexual (SEA) em suas actividades 
e operações conforme detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração 
Sexual.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou 
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido 
serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados com 

conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou não divulgadas 
sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um relacionamento comercial 
ou familiar com um membro da Unidade de Gestão do Programa,  o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro 
indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na (i)  elaboração  
da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo selectivo para esta aquisição, ou (iii) execução 
do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar qualquer situação de conflito de interesses 
real, potencial ou razoavelmente percebido durante a elaboração das manifestações de interesse, do processo 
selectivo ou da execução do contrato. A não divulgação adequada de qualquer dessas situações pode levar a 
acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor, rescisão do contrato e qualquer outra, conforme 
a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção em Projectos e Operações com seu financiamento.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de 
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis (“consultores”) para expressar 
seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos 
serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de selecção individual de consultores 
(ICS) estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do IFAD em  
www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de selecção.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo vitae (ii) certificado/diploma; (iii) descrição de experiência; 
(iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente e relevante para o 
contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério de Terra e Ambiente); 
e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada, indicando o tipo de serviço e 
referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida em três cópias. 

Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail procurement@
procava.gov.mz, até 11.30 AM (GMT+2), 4 de Maio de 2022. O cliente fornecerá respostas a todas as 
solicitações de esclarecimento até 11:30 AM (GMT+2), 11 de Maio de 2022.

As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou correio 
electrónico) até às 11.30 AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022. 

Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse no 
seguinte endereço:
Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA Unidade Regional 
de Gestão do Programa - Sul 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
̶

FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 

(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(Consultores Individuais)

3544

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
̶

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION, FP
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme

(PROCAVA)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Individual Consultants)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact Studies for 
construction and operation of ten (10) agricultural infrastructures in Niassa Province 

Reference no. 35A004941ICS0012022 – Consulting services

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) and 
intends to apply part of the proceeds for the recruitment of a consulting service an individual consultant to 
conduct simplified environmental impact studies for the construction and operation of four (4) dip tanks, four 
(4) slaughter slabs and two (2) irrigation schemes in Mecanhelas and Cuamba, in Niassa province. The use of 
any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the financing 
agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be 
held harmless from and against all suits, proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind or nature 
brought by any party in connection with Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental, climate, 
health and social impacts and risks which may result from the construction and operationalization of the 
agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to recommend appropriate actions to mitigate 
negative impacts while maximizing the positive ones. 

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days of calendar. 
This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice that appeared on UNDB 
website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and 12 April 2021.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the Financing 
of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its Activities and Operations. 
The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to ensure a safe working 
environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual exploitation and abuse (SEA) 
in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to Sexual Harassment, 
Sexual Exploitation and Abuse.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest. Consultants 
with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified unless otherwise explicitly 
approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of interest if they a) have a relationship that 

provides them with undue or undisclosed information about or influence over the selection process and the 
execution of the contract, or b) have a business or family relationship with a member of the client’s board of 
directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other individual that was, has been or might reasonably 
be directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of the REOI, (ii) the selection process for this 
procurement, or (iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation of 
actual, potential or reasonably perceived conflict of interest during preparation of the EOI, the selection process 
or the contract execution. Failure to properly disclose any of said situations may lead to appropriate actions, 
including the disqualification of the consultant, the termination of the contract and any other as appropriate 
under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain 
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to indicate their 
interest in providing the services. Interested consultants should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants will be selected in 
accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project Procurement Handbook 
that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement. Interviews will not conducted 
be conducted as part of the selection process.

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance of 
certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous experience 
and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land and Environment); and 
(vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the lots to which intends to bid for. This 
information should be submitted in three copies. 

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz no later 
than 11.30 AM (GMT+2), 4 May 2022. The client will provide responses to all clarification requests by 11.30 
AM (GMT+2), 11 May 2022.

Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later than 11:30 
AM (GMT+2) of 20 May 2022. 

Interested consultants in conducting studies should submit their Expression of Interest in the following 
address:

PROCAVA Provincial Programme Management Unit – Niassa
Rua do Centro de Saúde, Bairro Muchenga
E-mail: niassa@procava.gov.mz 

Moçambique
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)
Projecto nº. 2000001981; Crédito nº. 2000003236 e Doação nº. 2000003237

Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Social Simplificados para a construção 
e operacionalização de dez (10) Infra-estruturas Agrárias nos distritos da Província do Niassa 

Referência n°. 35A004941ICS0012022 – Serviços de consultoria

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário (FIDA) 
para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 
(PROCAVA), e pretende aplicar parte de fundos do Programa, na contratação de um (1) consultor individual 
para realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a construção e operacionalização de quatro (4) 
tanques carracicidas, quatro (4) casas de matança e dois (2) regadios nos distritos de Mecanhelas e Cuamba, 
na província de Niassa. A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do FIDA, 
nos termos e condições do acordo de financiamento, bem como as regras, políticas e procedimentos do FIDA. 
O FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra quaisquer responsabilidades de todos 
os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza resultantes 
de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 
(PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos e riscos 
ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e operacionalização 
de infra-estruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar acções adequadas para 
mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada em 
um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no website do 
UNDB no dia 21 de Julho de 2020 e no Jornal Notícias nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.

Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de práticas de 
Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento do Terrorismo e à 
Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última estabelece 
as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer um ambiente de 
trabalho seguro, livre de assédio sexual, e de abuso e exploração  sexual (SEA) em suas actividades e operações 
conforme detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração Sexual.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou 
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido 

serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados com 
conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou não divulgadas 
sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um relacionamento comercial 
ou familiar com um membro da Unidade de Gestão do Programa,  o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro 
indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na (i)  elaboração  
da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo selectivo para esta aquisição, ou (iii) execução 
do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar qualquer situação de conflito de interesses 
real, potencial ou razoavelmente percebido durante a elaboração das manifestações de interesse, do processo 
selectivo ou da execução do contrato. A não divulgação adequada de qualquer dessas situações pode levar a 
acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor, rescisão do contrato e qualquer outra, conforme 
a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção em Projectos e Operações com seu financiamento.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de 
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis (“consultores”) para expressar 
seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos 
serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de selecção individual de consultores 
(ICS) estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do IFAD em  
www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de selecção.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo vitae (ii) certificado/diploma; (iii) descrição de experiência; 
(iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente e relevante para 
o contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério da Terra e Ambiente); 
e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada, indicando o tipo de serviço e 
referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida em três cópias. 

Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail procurement@
procava.gov.mz, até 11.30 AM (GMT+2), 4 de Maio de 2022. O cliente fornecerá respostas a todas as 
solicitações de esclarecimento até 11.30 AM (GMT+2), 11 de Maio de 2022.

As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou correio 
electrónico) até as 9:30 AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022. 

Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse no 
seguinte endereço:

PROCAVA Unidade Provincial de Gestão do Programa – Niassa
Rua do Centro de Saúde, Bairro Muchenga
E-mail: niassa@procava.gov.mz

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 
(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(Consultores Individuais)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION, FP

Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme
(PROCAVA)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Individual Consultants)
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Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)

Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact Studies for 
construction and operation of eight (08) agricultural infrastructures in southern districts of Gaza Province 

Reference no. 35A004941/ICS/007/2022 – Consulting services

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme 
(PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided by one 
(1) individual consultant to conduct simplified environmental impact studies for the construction and operation 
of five (5) dip tanks, one (1) cassava processing and two (2) irrigation schemes unit in Bilene, Chibuto, Limpopo 
and Chongoene, in Gaza province. The use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant 
to the terms and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD 
and its officials, agents and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims, 
demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection with Inclusive Agri-Food 
Value Chains Development Programme (PROCAVA).

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental, climate, 
health and social impacts and risks which may result from the construction and operationalization of the 
agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to recommend appropriate actions to mitigate 
negative impacts while maximizing the positive ones. 

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days of calendar. 
This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice that appeared on UNDB 
website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 9 and 12 April 2021.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the 
Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its Activities 
and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to ensure 
a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual exploitation 
and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to 
Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest. 
Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified unless 
otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of interest if they a) 

have a relationship that provides them with undue or undisclosed information about or influence over the 
selection process and the execution of the contract, or b) have a business or family relationship with a member 
of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other individual that was, 
has been or might reasonably be directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of the REOI, 
(ii) the selection process for this procurement, or (iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing 
obligation to disclose any situation of actual, potential or reasonably perceived conflict of interest during 
preparation of the EOI, the selection process or the contract execution. Failure to properly disclose any of said 
situations may lead to appropriate actions, including the disqualification of the consultant, the termination 
of the contract and any other as appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its 
Projects and Operations.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain 
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to indicate 
their interest in providing the services. Interested consultants should provide information demonstrating 
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants will 
be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project 
Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement. 
Interviews will not conducted be conducted as part of the selection process.

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance of 
certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous experience 
and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land and Environment); 
and (vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the lots to which intends to bid 
for. This information should be submitted in three copies. 

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz no later 
than 11.30 AM (GMT+2), 4 May 2022. The client will provide responses to all clarification requests by 11.30 
AM (GMT+2), 11 May 2022.

Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later than 13.30 
AM (GMT+2) of 20 May 2022. 

Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in the following address:
Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA Regional 
Programme Management Unit - South 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

Moçambique
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)
Projecto nº. 2000001981; Crédito nº. 2000003236 e Doação nº. 2000003237
Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Social Simplificados para a Construção 
e Operacionalização de oito (8) Infra-estruturas Agrárias nos distritos do sul da Província de Gaza 
Referência n°. 35A004941/ICS0072022 – Serviços de Consultoria

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário (FIDA) 
para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 
(PROCAVA), e pretende aplicar parte de fundos do Programa na contratação de um (1) Consultor individual 
para realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a construção e operacionalização de cinco (5) 
tanques carracicidas, uma (1) unidade de processamento de Mandioca e dois (2) regadios nos distritos de 
Bilene, Chibuto, Limpopo e Chongoene, na província de Gaza. A utilização de qualquer financiamento do FIDA 
estará sujeita à aprovação do FIDA, nos termos e condições do acordo de financiamento, bem como as regras, 
políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra 
quaisquer responsabilidades de todos os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de 
qualquer tipo ou natureza resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de 
Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos e riscos 
ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e operacionalização 
de infraestruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar acções adequadas para 
mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada em 
um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no website do 
UNDB no dia 21 de Julho de 2020 e no Jornal Notícias nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.

Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de práticas de 
Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento do Terrorismo 
e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última 
estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer um 
ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual e de abuso e exploração  sexual (SEA) em suas actividades 
e operações conforme detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração 
Sexual.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou 
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido 
serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados com 

conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou não divulgadas 
sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um relacionamento comercial 
ou familiar com um membro da Unidade de Gestão do Programa,  o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro 
indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na (i) elaboração  
da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo selectivo para esta aquisição ou (iii) execução 
do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar qualquer situação de conflito de interesses 
real, potencial ou razoavelmente percebido durante a elaboração das manifestações de interesse, do processo 
selectivo ou da execução do contrato. A não divulgação adequada de qualquer dessas situações pode levar a 
acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor, rescisão do contrato e qualquer outra, conforme 
a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção em Projectos e Operações com seu financiamento.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de 
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis (“consultores”) para expressar 
seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos 
serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de seleção individual de consultores 
(ICS) estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do IFAD em  
www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de selecção.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo vitae (ii) certificado/diploma; (iii) descrição de experiência; 
(iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente e relevante para o 
contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério de Terra e Ambiente); 
e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada, indicando o tipo de serviço e 
referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida em três cópias. 

Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail procurement@
procava.gov.mz, até 11.30 AM (GMT+2), 4 de Maio de 2022. O cliente fornecerá respostas a todas as 
solicitações de esclarecimento até 11.30 AM (GMT+2), 11 de Maio de 2022.

As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou correio 
electrónico) até às 9.30 AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022. 

Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse no 
seguinte endereço:
Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA Unidade Regional 
de Gestão do Programa - Sul 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 

(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(Consultores Individuais)
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Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact Studies 
for construction and operation of ten (10) agricultural infrastructures Maputo Province and City 

Reference no. 35A004941ICS0032022 – Consulting services
The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme 
(PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided 
by one (01) individual consultant to conduct simplified environmental impact studies for the construction 
and operation of one vegetable packhouse, three (03) dip tanks, three (03) slaughter slabs and three 
irrigation schemes in Maputo city, Magude, Namaacha and Moamba districts in Maputo province. The 
use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the 
financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents and 
employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims, demands, losses and 
liability of any kind or nature brought by any party in connection with Inclusive Agri-Food Value Chains 
Development Programme (PROCAVA).

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental, 
climate, health and social impacts and risks which may result from the construction and operationalization 
of the agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to recommend appropriate actions 
to mitigate negative impacts while maximizing the positive ones. 

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days of 
calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice that 
appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and April 2021.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering 
the Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its 
Activities and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further 
strives to ensure a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free 
of sexual exploitation and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to 
Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest. 
Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified 
unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of interest 

if they a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed information about or influence 
over the selection process and the execution of the contract, or b) have a business or family relationship 
with a member of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other 
individual that was, has been or might reasonably be directly or indirectly involved in any part of (i) the 
preparation of the REOI, (ii) the selection process for this procurement, or (iii) execution of the contract. 
Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation of actual, potential or reasonably perceived 
conflict of interest during preparation of the EOI, the selection process or the contract execution. Failure 
to properly disclose any of said situations may lead to appropriate actions, including the disqualification 
of the consultant, the termination of the contract and any other as appropriate under the IFAD Policy on 
Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain 
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to 
indicate their interest in providing the services. Interested consultants should provide information 
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. 
Consultants will be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in 
IFAD’ Project Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-
procurement. Interviews will not conducted be conducted as part of the selection process.

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance 
of certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous 
experience and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land and 
Environment); and (vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the lots to 
which intends to bid for. This information should be submitted in three copies. 

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz no 
later than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The client will provide responses to all clarification requests 
by 11:30 AM (GMT+2), 11 May 2022.

Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later than 
11:30 AM (GMT+2) of 20 May 2022. 

Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in the following 
address:
Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA Regional 
Programme Management Unit - South 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

Moçambique
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)

Projecto nº. 2000001981; Crédito nº. 2000003236 e Doação nº. 2000003237

Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Social Simplificados para a construção 
e operacionalização de dez (10) Infra-estruturas Agrárias na Província e Cidade de Maputo 

Referência nº. 35A004941ICS0032022 – Serviços de consultoria

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário (FIDA) 
para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 
(PROCAVA) e pretende aplicar parte de fundos do Programa, na contratação de um (1) Consultor individual para 
realizarem estudos ambientais e sociais simplificados para a construção e operacionalização de 01 unidade de 
processamento de hortícolas, três (3) tanques carracicidas, três (3) casas de matança e 3 regadios, na cidade 
de Maputo, Moamba, Namaacha e Magude, na província de Maputo. A utilização de qualquer financiamento do 
FIDA estará sujeita à aprovação do FIDA, nos termos e condições do acordo de financiamento, bem como as 
regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra 
quaisquer responsabilidade de todos os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de 
qualquer tipo ou natureza resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de 
Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos e riscos 
ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e operacionalização 
de infraestruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar acções adequadas para 
mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada em 
um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no website do 
UNDB no dia 21 de julho de 2020 e no Jornal Notícias nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.
Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de práticas de 
Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento do Terrorismo 
e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última 
estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer um 
ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual e de abuso e exploração sexual (SEA) em suas actividades 
e operações conforme detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração 
Sexual.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou 
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido 
serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados com 

conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou não divulgadas 
sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um relacionamento comercial 
ou familiar com um membro da Unidade de Gestão do Programa,  o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro 
indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na (i)  elaboração  
da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo selectivo para esta aquisição, ou (iii) execução 
do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar qualquer situação de conflito de interesses 
real, potencial ou razoavelmente percebido durante a elaboração das manifestações de interesse, do processo 
selectivo ou da execução do contrato. A não divulgação adequada de qualquer dessas situações pode levar a 
acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor, rescisão do contrato e qualquer outra, conforme 
a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção em Projectos e Operações com seu financiamento.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de 
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis (“consultores”) para expressarem 
seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos 
serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de seleção individual de consultores 
(ICS) estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do IFAD em  
www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de selecção.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo vitae (ii) certificado/diploma; (iii) descrição de experiência; 
(iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente e relevante para o 
contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério de Terra e Ambiente); 
e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada, indicando o tipo de serviço e 
referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida em três cópias. 

Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail 
procurement@procava.gov.mz, até 11.30 AM (GMT+2), 4 de Maio de 2022. O cliente fornecerá respostas a 
todas as solicitações de esclarecimento até 11.30 AM (GMT+2), 11 de Maio de 2022.
As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou 
correio electrónico) até às 11.30 AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022. 
Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse no 
seguinte endereço:

Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA Unidade Regional de 
Gestão do Programa - Sul 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
̶

FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 

(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(Consultores Individuais)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
̶

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION, FP
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme

(PROCAVA)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Individual Consultants)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION, FP
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme

(PROCAVA)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Individual Consultants)

Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact 
Studies for construction and operation of six (06) value chain infrastructures in northern districts of 
Inhambane Province 

Reference no. 35A004941/ICS/006/2022 – Consulting services

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme 
(PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided 
by one (01) individual consultant to conduct simplified environmental impact studies for the construction 
and operation of five (05) dip tanks and five (05) slaughter slabs in Mabalane and Guijá districts in Gaza 
province. The use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and 
conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its 
officials, agents and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims, 
demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection with Inclusive 
Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental, 
climate, health and social impacts and risks which may result from the construction and operationalization 
of the agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to recommend appropriate actions 
to mitigate negative impacts while maximizing the positive ones. 

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days of 
calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice that 
appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and 12 April 2021.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the 
Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its Activities 
and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to 
ensure a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual 
exploitation and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and 
Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest. 
Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified 
unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of 
interest if they a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed information 
about or influence over the selection process and the execution of the contract, or b) have a business 
or family relationship with a member of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or 
its personnel, or any other individual that was, has been or might reasonably be directly or indirectly 
involved in any part of (i) the preparation of the REOI, (ii) the selection process for this procurement, or 
(iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation of actual, 
potential or reasonably perceived conflict of interest during preparation of the EOI, the selection process 
or the contract execution. Failure to properly disclose any of said situations may lead to appropriate 
actions, including the disqualification of the consultant, the termination of the contract and any other as 
appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain 
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to indicate 
their interest in providing the services. Interested consultants should provide information demonstrating 
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants will 
be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project 
Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement. 
Interviews will not conducted be conducted as part of the selection process.

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance 
of certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous 
experience and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land 
and Environment); and (vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the lots 
to which intends to bid for. This information should be submitted in three copies. 

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz no 
later than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The client will provide responses to all clarification requests 
by 11:30 AM (GMT+2), 11 May 2022.

Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later than 
13:30 AM (GMT+2) of 20 May 2022. 

Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in the following 
address:

Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA Regional 
Programme Management Unit - South 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 

(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(Consultores Individuais)

Moçambique
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)
Projecto nº. 2000001981; Crédito nº. 2000003236 e Doação nº. 2000003237

Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Social Simplificados para a construção 
e operacionalização de Seis (6) Infra-estruturas Agrárias  nos distritos do Norte da Província de Inhambane 

Referência nº. 35A004941ICS0062022 – Serviços de consultoria

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário 
(FIDA) para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
alimentares (PROCAVA) e pretende aplicar parte de fundos do Programa na contratação de um (1) Consultor 
individual para realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a construção e operacionalização 
de quatro (4) tanques carracicidas e duas (2) casas de matança nos distritos de Panda, Vilanculos e Govuro 
na província de Inhambane. A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do 
FIDA, nos termos e condições do acordo de financiamento, bem como as regras, políticas e procedimentos 
do FIDA. O FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra quaisquer responsabilidade 
de todos os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza 
resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
alimentares (PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos e riscos 
ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e operacionalização 
de infra-estruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar acções adequadas para 
mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada 
em um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no website 
do UNDB no dia 21 de julho de 2020 e no Jornal Notícias nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.

Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de práticas de 
Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento do Terrorismo 
e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última 
estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer um 
ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual e de abuso e exploração sexual (SEA) em suas actividades 
e operações conforme detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração 
Sexual.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou 
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido 
serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados 
com conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou 
não divulgadas sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um 
relacionamento comercial ou familiar com um membro da Unidade de Gestão do Programa,  o Fundo ou 
seu pessoal, ou qualquer outro indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou 
indirectamente na (i)  elaboração  da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo seletivo para 
esta aquisição, ou (iii) execução do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar qualquer 
situação de conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido durante a elaboração das 
manifestações de interesse, do processo selectivo ou da execução do contrato. A não divulgação adequada 
de qualquer dessas situações pode levar a acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor, 
rescisão do contrato e qualquer outra, conforme a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção 
em Projectos e Operações com seu financiamento.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de 
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis (“consultores”) para expressar 
seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores interessados devem fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos 
serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de seleção individual de consultores 
(ICS) estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do IFAD em  
www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de selecção.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo vitae (ii) certificado/diploma; (iii) descrição de 
experiência; (iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente e 
relevante para o contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério de 
Terra e Ambiente); e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada, indicando 
o tipo de serviço e referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida em três 
cópias. 

Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail procurement@
procava.gov.mz, até 11.30 AM (GMT+2), 4 de Maio de 2022. O cliente fornecerá respostas a todas as 
solicitações de esclarecimento até 11.30 AM (GMT+2), 11 de Maio de 2022.

As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou 
correio electrónico) até às 11.30 AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022. 

Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse no 
seguinte endereço:

Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA Unidade Regional 
de Gestão do Programa - Sul 
Avenida Samora Machel, Bairro 10 Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz; 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA-06

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Município de Maputo é uma das Cidades seleccionadas pela The Carter Center para a Campanha “Informar 
Mulheres, Transformar Vidas”, um esforço global inovador para garantir as mulheres o acesso à informação 
dos seus governos.

Para o efeito o Conselho Municipal de Maputo convida empresas de média elegíveis, nacionais, interessadas e 
que reúnam os requisitos de elegibilidade, e Tributos Autárquicos Regularizados para produção e divulgação 
através dos vários meios de comunicação ( Rádios e TV) e na comunidade de conteúdos da campanha 
“Informar Mulheres, Transformar Vidas” que  procura aumentar a consciência sobre o direito das 
mulheres à informação.” a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Pretende-se contratar 

1. Para concursos os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os 
documentos dos Concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do 
dia 26/4/2022,

2. Os  documentos  dos  concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não reembolsável 
de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho 
Municipal de Maputo (CMM), no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB 000105610000000243263.

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016, de 8 de Março.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer à sessão.

5. Data, Hora e Local de abertura dos Concursos dia 2 de Maio de Corrente ano, às 10.00 horas, Abertura às 
10.15 horas.

6.  Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo- limite serão rejeitadas:

Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Saúde e Acção Social

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-06
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, 1° andar, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21)215580
Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

A UGEA-06
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal de Maputo convida  todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
e que reúnam  requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas 
seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local 
de Concentração 

para visita
Alvará Data, Hora e Local de 

abertura do concurso Garantia 
Provisória

Concurso Público
OM-05/CMM/

DMSI/G/22

Aquisição de 
Consumíveis 
Informáticos

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 16 de Maio de 2022
Entrega:  9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

100.000,00MT

Concurso Público
OM-83/CMM/

DMPF/S/21

Manutenção 
e Reparação 
de Viaturas 

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 16 de Maio de 2022
Entrega:  10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

50.000,00MT

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias, acompanhadas de Garantias Provisórias 
válidas por 150 dias de acordo com os valores definidos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos 
dos concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 
22 de Abril de 2022.

3. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma 
taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito 
directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta com o NIB Nº 000 105 61 0000000 243 
263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na 
Av. Karl Marx no 173.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016, de 8 de 
Março.

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

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA

Concurso nº43/OPSNV/2022-SNV-AIAS
Convite para a submissão de propostas para o Fornecimento de Bicicletas

Prazo para a solicitação do RFQ: 6/5/2022
Prazo para a submissão das Propostas: 6/5/2022 às 17.00 horas

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

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

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

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

Lote Zona Quantidade Local de Distribuição

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

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

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

Total 120

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

2. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
Aos Fornecedores interessados, poderão obter mais detalhes solicitando o RFQ atravéz do e-mail: mzprocurement@snv.org ; 
indicando o assunto no e-mail: “Concurso nº43/OPSNV/2022-SNV-AIAS-Fornecimento de Bicicletas”. As propostas Técnicas 
(com especificações das Bicicletas incluindo imagens) e propostas Financeiras junto com os documentos de legalidade da 
empresa tais como Alvará, Licença, Inicio de Actividades, NUIT, devem ser submetidas via e-mail acima até mais tardar 17.00 
horas do dia 6 de Maio de 2022.
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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UNIDADE DE GESTÃO DO PROCESSO KIMBERLEY, METAIS PRECIOSOS E GEMAS

Anúncio de Concurso
1. A Unidade de Gestão do Processo Kimberley, Metais Preciosos e Gemas (UGPK) convida  

pessoas singulares ou colectivas nacionais interessadas a apresentarem propostas fechadas 
para o concurso discriminado na tabela abaixo:

N

Modalidade 
de 

contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
Concurso

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

de qualificação 
e propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

de 
qualificação e 

proposta

Validade 
das 

propostas

Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento
Garantia 

Provisória

1

Concurso 
Limitado nº 
39A003141/
CL/02   /
UGPK/2022

Fornecimento 
e Montagem 

de Ar- 
Condicionados 
nas instalações 

da UGPK em 
Manica

18/5/2022
9.15 horas

18/5/2022
9.30 horas 90 dias 30/5/2022 Não 

Requerida

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou adquirí-los na UGPK, sita na Praça 25 de Junho nº 380, 3º Andar, pela importância 
não reembolsável de 1.000,00MT, depositada na conta nº 5418519006, Titular: UGPK, 
Metais Preciosos e Gemas, Banco de Moçambique para cada conjunto.

3. O concorrente que estiver fora de Maputo Cidade e Maputo Província, mas que pretende 
participar no concurso, pode adquirir o documento do concurso (caderno de encargo) 
electronicamnete, devendo para o efeito, apresentar antecipadamente, através do endereço 
ugpk.geral@ugpk.gov.mz, o comprovativo de pagamento do documento do concurso. 

4. As propostas serão abertas no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer, contudo, para garantir a participação de concorrentes que estejam 
fora de Maputo, a Entidade Contratante irá usar a Plataforma Digital Zoom. 

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

Maputo, Abril de 2022
Autoridade Competente

 (Ilegível)

Bolsa de Valores de Moçambique

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

Nº do Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso Valor de Adjudi-
cação

Concurso Por Cotações
24A002141/CC/30/2021 MOZCOMPUTERS, LDA. Aquisição de Surface Pro e Acessórios 253.075,00MT

Concurso Por Cotações
24A002141/CC/24/2021 TMSN BOTLE STORE Fornecimento de Artigos de Oferta 265.000,00MT

Concurso Por Cotações
24A002141/CC/04/2022 MOZIMPOR Fornecimento de Aparelho de Celulares 50.999,98MT

Concurso Limitado
03/UGEA-BVM/2020 DOIS BUSINESS, SA Desenvolvimento de Aplicação Móvel 1.528.137,00MT

Concurso Por Cotações
24A002141/CC/02/2022 L M – CLOUD S.A Prestação de Serviços de Migração do 

Sistema de Correio Electrónico 346.320,00MT

Concurso Por Cotações
24A002141/CC/32/2021 EXFIRE LDA. Fornecimento e Manutenção de 

Extintores 24.570,00MT

Concurso Público
24A002141/CP/03/2021

CAETANO FORMULA 
MOÇAMBIQUE, S.A

Fornecimento de Viatura
Lote II 3.825.000,00MT

Concurso Por Cotações
24A002141/CC/06/2022

LIVRARIA ESCOLAR EDI-
TORA

Aquisição de Livros para Biblioteca da 
BVM 432.926,00 MT

Concurso Por Cotações
24A002141/CC/07/2022 ISA COMPUTERS Aquisição de Laptops 340.889,63MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/06/2021 MOZ MEDIA LAB Inserção de conteúdos da BVM 480.000,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/08/2021 RONIL AUTO Prestação de Serviços de Manutenção 

Correctiva e Preventiva de Viaturas 180.000,00MT

Ajuste Directo
24A002141/AD/10/2021 INSITE LDA Prestação de Serviços para Elaboração 

de uma Estratégia de Cibersegurança 4.672.810,30MT

Maputo, aos 25 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

CONCURSO N.º 011/2022 ADMIN/JHPIEGO MOÇAMBIQUE
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

FORNECEDORES PREFERENCIAIS

1. No âmbito da actualização e identificação de Fornecedores Preferênciais. Assim, Jhpiego 
Moçambique – uma Organização Não Governamental sem fins lucrativos, vem por intermédio desta, 
convidar empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para fornecimento/
prestação de serviços na seguinte categoria:
•	 SERVIÇO DE CORREIO;
•	 TRANSPORTE DE CARGA;
•	 SERVIÇO DE TÁXI;
•	 SERVIÇO DE SEGURANÇA ESTÁTICA;
•	 AGÊNCIA DE VIAGENS;
•	 SEGURO DE PATRIMÓNIO;
•	 IMPRESSÃO GRÁFICA;
•	 SERVIÇO DE SERIGRAFIA;
•	 ALUGUER DE ESPAÇO PARA ARMAZÉM;
•	 SERVIÇO DE ALOJAMENTO;
•	 SERVIÇO DE PACOTE CONFERENCIAL;

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorentes legalmente registados e autorizados 
para prestação de serviços no âmbito de serviço de táxi (anexar documentação relativa), pelo que, 
o processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique. 

3. As propostas deverão ser entregues em ENVELOPE FECHADO com indicação da categoria que 
concorre, conforme localização indicada abaixo, até às 12.00 horas do dia 29 de Abril de 2022, 
com os seguintes dizeres:

JHPIEGO MOÇAMBIQUE CONCURSO 011/2022
CONCURSO P/FORNECEDORES PREFERENCIAIS – JHPIEGO

NB: Documentação inerente poderá ser levantada bastando para tal enviar um e_mail solicitando 
o caderno de encargos para categoria que pretende concorrer bastando enviar um e_mail para o 
endereço electrónico dulce.marrengule@jhpiego.org   a partir do dia 18 de Abril a 28 de Abril, 
das 8.00 às 15.00 horas 

 Av. Armando Tivane, n.º 1588, Maputo
 Tel: 258 843123806

 “É mandatório seguir as orientações constantes na documentação do concurso.”

 Maputo, aos 15 de Abril de 2022
33258917

3472

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, que o exequente BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, com sede 
na Av. 25 de Setembro, nº 4, nesta cidade, move 
contra os executados SOCLIMA - Sociedade de 
Climatização, Lda, com sede na Av. do Trabalho, nº 
1690/1708 e Venâncio Jaime Matusse, residente 
na Av. Vladimir Lenine, nº 2978, R/C, Bairro da Coop, 
nos Autos de Execução Ordinária nº 186/18-G, 
correm éditos de VINTE DIAS, contados da segunda 
e última publicação do respectivo anúncio, citando os 
credores desconhecidos dos executados, que gozem 
de garantia real sobre os bens móveis e constituído 
por electrodomésticos e mobiliário de casa 
penhorados, bem como os sucessores dos credores 
preferentes, para, no prazo de DEZ DIAS, posterior ao 
dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento dos 
seus créditos pelos produtos dos bens penhorados 
nos autos, designadamente:

Verba 1
Uma mesinha de centro de madeira castanha;

Verba 2
Uma Tv curve, Samsung 75 polegadas;

Verba 3
Uma racher, de cor castanha;

Verba 4
Um Home Theater, com duas colunas e uma 

pequena;

Verba 5
Um sofá “L”, castanho, de veludo;

Verba 6
Um sofá “Leo”, castanho, de dois lugar;

Verba 7
Um sofá “Leo”, castanho-claro, de um lugar;

Verba 8
Uma mesinha de canto, castanho;

Verba 9
Uma mesinha de canto, castanho, bar, com gaveta;

Verba 10
Duas cadeiras com encosto, de cor creme;

Verba 11
Uma consola castanha, com espelho;

Verba 12
Uma mini-garrafeira, de cor castanha e de madeira;

Verba 13
Uma Tv Samsung de 55 polegadas;

Verba 14
Um camiseiro castanho;

Verba 15
Uma cómoda castanha, com duas gavetas pequenas 

e três grandes;

Verba 16
Uma cómoda castanha, com cinco gavetas;

Verba 17
Uma mesa de madeira, com seis cadeiras de madeira 
e pano e

Verba 18
Dois candeeiros de vidro.

Maputo, vinte e quatro de Março de dois mil e vinte 
e dois

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
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O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP abrevia-
damente designado por ProAzul, FP é uma pessoa colectiva 
de direito público, dotada de personalidade jurídica, autono-
mia administrativa, financeira e patrimonial de categoria A, 
criada pelo Decreto n.º 91/2019, de 27 de Novembro.

O ProAzul, FP tem a sua sede na cidade de Maputo e desenvol-
ve a sua actividade em todo o território nacional, tendo como 
atribuições: a) Fomento e orientação de investimentos priva-
dos para projectos e acções prioritários da Economia Azul; b) 
Captação e disponibilização de recursos financeiros, internos 
e externos, para projectos e acções da unidades orgânicas do 
Ministério de tutela sectorial, bem como demais instituições 
públicas e privadas, envolvidas nas actividades das cadeias de 
valor da Economia Azul; c) Financiamento e garantia da ges-
tão administrativa e financeira dos programas e projectos ali-
nhados com os princípios da Economia Azul; d) Apoio na for-
mulação de planos de negócios e concepção, desenvolvimen-
to, adequação e analise económico-financeira de projectos das 
instituições do sector público;  e) Assessoria económica e fi-
nanceira sectorial em assuntos relacionados com a Economia 
do Mar.

Responsabilidades:
O Administrador/a Executivo/a para o pelouro de Suporte é 
responsável pela Divisão de Administração e Recursos Hu-
manos. A sua actividade visa garantir o funcionamento das 
áreas de Administração e Finanças, Recursos Humanos, Lo-
gística, Património e Tecnologias de Informação e Comuni-
cação.

Requisitos:
1. No mínimo nível de Licenciatura em Gestão, Economia, 

Contabilidade e Auditoria, ou outras áreas afins;
2. Um mínimo de 10 (dez) anos de experiência relevante nas 

áreas de Administração ou Finanças, sobretudo na Fun-
ção Pública;

3. Experiência demonstrada em projectos de grande porte 
financiados por parceiros de cooperação;

4. Domínio da Contabilidade Pública e das Normas Interna-
cionais de Relato Financeiro PGC-NIRF, além de métodos 
de análise financeira;

5. Experiência com os procedimentos e regulamentos de 
contratação pública e de alguns doadores;

6. Experiência na coordenação, gestão e implementação de 
políticas e modelos de gestão dos recursos humanos;

7. Experiência na concepção de estratégias de gestão e ren-
tabilização do património mobiliário e imobiliário;

8. Experiência na gestão de materiais, estoque e suprimen-
to, segurança de património, e de serviços gerais neces-
sários ao correcto funcionamento de uma organização; e

9. Nacionalidade moçambicana.

Habilidades desejáveis:
1. Comprovada liderança e capacidade de trabalhar de for-

ma intersectorial com equipas interdisciplinares e lidar 
com vários prazos;

2. Perfil de eficiência e orientação para resultados; e

3. Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em 
português e inglês (fluente).

Procedimentos de Candidatura:
1. Os candidatos interessados deverão enviar as suas candi-

daturas que consistem na submissão dos seguintes docu-
mentos:
•	 Carta de candidatura dirigida ao Presidente do Conse-

lho de Administração do ProAzul, FP, indicando a sua 
potencialidade para preencher o posto;

•	 Fotocópia do Bilhete de Identidade;
•	 Curriculum Vitae em português, com indicação de 3 

referências;
•	 Pelo menos 2 (duas) cartas de recomendação; e
•	 Cópia dos diplomas ou certificados dos graus acadé-

micos.

2. Prazos de candidaturas: As candidaturas devem ser sub-
metidas até às14.00 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
para o endereço abaixo indicado, ou para o endereço elec-
trónico referido no número 3.

3. Os termos de referência detalhados poderão ser obtidos 
por solicitação através do endereço eletrónico recruta-
mento@proazul.gov.mz  no site proazul.gov.mz. Ape-
nas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Maputo, aos 25 de Abril de 2022

Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP 
(ProAzul,FP) 

Av. Emília Daússe,n.° 591, R/C
Tel. +258 21 300571/68/81 – Cell. +258 821590267

Maputo-Moçambique
A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

SERVIÇO PROVINCIAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Programa/projecto LoCAL (Local Climate Adaptive Living Facility) é um Fundo e mecanismo 

criado pelo UNCDF para promover o investimento a nível local para a edificação de resiliência 
às mudanças climáticas com base na planificação participativa. Neste âmbito, o SPEF Gaza 
pretende contratar um Motorista para apoiar na realização das actividades do programa.

2. Assim, são convidadas as pessoas interessadas a submeterem os respectivos CVs, 
acompanhados de uma carta de apresentação de uma página explicando os interesses e 
motivações para a candidatura, a sua adequação para a vaga, pelo menos uma carta de 
referência, bem como cópias de certificados exigidos para o posto. 

3. O concurso será válido por 30 dias, a partir da data do 1ª dia da publicação deste anúncio. 
Outrossim, o mesmo 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.

4. Os candidatos interessados (apenas nacionais) podem solicitar os Termos de Referência e 
submeterem as suas candidaturas nos seguintes endereços: 

ü	Serviço Provincial de Economia e Finanças de Gaza (Programa LoCAL), Avenida Samora 
Machel, Cidade de Xai-Xai

ü	E-mail: SPEFLoCAL2022@gmail.com

5. As candidaturas recebidas após a data de encerramento, não serão consideradas para efeitos 
de Avaliação.

A DIRECTORA DO SERVIÇO
(Ilegível)

República de Moçambique
Tribunal Superior de Recurso de Maputo

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Arrendamento de três Imóveis para habitação

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

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

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

4. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Título de Propriedade do Imóvel;
b) Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-

se de pessoa singular;
c) Escritura Pública ou documento equivalente, em originais ou 

cópias autenticadas, tratando-se de pessoa colectiva;
d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial, de que não 

se encontra em nenhuma das situações de impedimento de 
contratar com o Estado;

e) Documento comprovativo de situação fiscal regularizada.

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

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

Maputo, aos 21 de Abril de 2022

A Entidade Competente
(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO PARA VAGA DE ADMINISTRADOR/A DE SUPORTE

3538
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO
1. Torna-se público que se aceita propostas de venda de viaturas 

em hasta pública, em cartas fechadas, devidamente assinadas 
pelos proponentes, até às 9.00 horas do dia 28/4/2022, sendo 
que abertura está marcada para às 9.00 horas do mesmo dia, as 
quais deverão serem dirigidas ao Presidente da Comissão de 
Avaliação e Venda de Bens Abatidos, a serem entregues no 
Ministério do Trabalho e Segurança Social, sita na Av. 24 de Julho, 
nº2289, 1ºandar Departamento de Administração e Finanças na 
Repartição do Património.

2. As viaturas podem serem vista na hora normal de expediente 
no antigo Parque de Fábrica de Refeições de Maputo, sita na Av. 
Angola ao lado da Escola Aeronáutica Civil.

3. As demais condições podem serem consultadas no edital afixado 
na vitrina da Guarita de entrada do Parque do Ministério do 
Trabalho e Segurança Social, no qual estão indicados os dados 
dos bens e o valor, não devendo ser apresentada proposta inferior 
ao de licitação. 

Maputo, aos 18 de Abril de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
3461

1. No âmbito da implementação do Programa de Recuperação de Cabo Delgado 
- PRCD, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, 
através da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento 
pretende reabilitar e expandir os Sistemas de Abastecimento de Água nos 
Distritos da província de Cabo Delgado;

2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, através da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 
Saneamento convida Empresas de Consultoria devidamente licenciadas, 
inscritas na UFSA e portadoras do alvará da 2ª classe ou superior para 
manifestarem interesse em prestar Serviços de fiscalização de empreitadas 
de obras de reabilitação e ampliação de seis (6) sistemas de abastecimento 
de água na província de Cabo Delgado divididos em 2 lotes a saber:

a. Lote I – Fiscalização de Reabilitação dos Sistemas de 
Abastecimento de Água da Sede do Distrito de Palma, Quionga, 
Quirinde e Afungi, no Distrito de Palma; 

b. Lote II – Fiscalização de Expansão dos Sistemas de 
Abastecimento de Água da Sede do Posto Administrativo de 
Negomano e Ngapa, Distrito de Mueda.

3. As obras a serem fiscalizadas compreendem dentre outras actividades, as 
seguintes:

•	 Levantamento das condições actuais dos sistemas;
•	 Ensaios de caudal dos furos existentes;
•	 Levantamento topográfico para implantação da rede de 

distribuição;
•	 Elaboração do projecto executivo de cada sistema; 
•	 Fornecimento e montagem da tubagem de adução;
•	 Construção da torre de suporte dos depósitos de água;
•	 Fornecimento e instalação de painéis solares, electrobombas e 

respectivos quadros; 
•	 Instalação da rede de distribuição;

•	 Construção e reabilitação de fontanários públicos;
•	 Construção duma captação que poderá consistir num campo de 

furos

4. O período de validade das propostas é de 120 dias.

5. As manifestações de interesse deverão ser acompanhadas pela seguinte 
informação:

•	 Carta de manifestação de interesse;
•	 Curriculum Vitae da empresa;
•	 Informação relevante, relativa a experiência na execução de 

serviços similares.

6. As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas, por lotes, em 
original e 2 (duas) cópias até às 10.00 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 10.15 horas 
no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem 
participar:

                  Departamento de aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 
Saneamento  
Rua da Imprensa 162, 2º  andar, 
Maputo - Moçambique.

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

Maputo, aos 25 de Abril de 2022
Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
NO 47A000141/SBQP/14/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SEIS(6) SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO DIVIDIDOS EM 2 LOTES

3524

3543

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO  DE ADJUDICAÇÃO  E CANCELAMENTO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo:

Nº DO CONCURSO OBJECTO DO CONCURSO NOME DO CONCORRENTE VALOR DA ADJUDICAÇÃO 
INCLUINDO IVA

Concurso Por Cotações  nº 43A000141/CC/01/2022 Serviços de Aluguer da viatura para os preparativos da cerimónia de condecoração-Cabo Delgado RAFA &  ALLAN  SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 149.350,00MT

Concurso Por Cotações nº 43A000141/CC/03/2022 Serviços de Aluguer da viatura para os condecorados, membros e secretariado da CNTHC ML ORGANIZAÇÕES 736.010,00MT

Concurso Por Cotações  nº 43A000141/CC/07/2022 Serviços  gráficos e serigrafia AUSTRAL GRÁFICA 337.545,00MT

Concurso Limitado nº
43A000141/CL/17/2022

Fornecimento de Combustível e Lubrificantes F..GANI/GALP,.E.I 3.500.000,00MT

Concurso Por Cotações nº 43A000141/CC/05/2022 Serviços de Reparação, Manutenção e Fornecimento de Máquinas Fotocopiadoras e Impressoras  APPLY SOLUTIONS 345.003,20MT

Concurso Por Cotações 
43A000141/CC/06/2022

Serviços de Alojamento VILA DAS ACÁCIAS 350.000,00MT

Concurso Por Cotações  nº 43A000141/
CC//04/2022

Aquisição de um televisor para casa Protocolar IT REPAIR LDA 171.990,00MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/17/2021 Serviços de Limpeza, Desractização, Fumigação, Lavandaria  e Recolha de Resíduos Sólidos  CLEAN ÁFRICA 1.624.799,79MT

Ajuste Directo nº 
43A000141/AD/07/2022

Fornecimento de refeições aos Motoristas e Seguranças CULINÁRIA ILMAR 963.296,00MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/42/2021 Serviços  para Aquisição de verbetes para expedir correspondências IMPRENSA  NACIONAL DE MOCAMBIQUE 50.000,00MT

Ajuste Directo nº 
43A000141/AD/41/2021

Serviços de Revisão de Viatura CFAO MOTORS MOZAMBIQUE 19.337,15MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/03/2022 Serviços de Revisão de Viatura RONIL LDA 150.000,00MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/05/2022 Aquisição de Acessórios para viatura Mahindra MHL, AUTO SA 44.381,61MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/08/2022 Serviços de  Reparação e Manutenção de Viatura CFAO MOTORS 563.241,40MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/13/2022 Aquisição de indumentaria para os condecorados da cerimónia de  Cabo Delgado SOCOM LDA 3.417.400,00MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/02/2022 Aluguer e montagem da tenda para a Cerimónia de Galardoações  de   Cabo Delgado SÉTIMO TECHNOLOGY I LOTE 3.420.500,00MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/02/2022 Aluguer de sistema de som e geradores para a cerimónia de condecorações SÉTIMO TECHNOLOGY III LOTE 2.693.000,00MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/02/2022
Prestação de serviços de decoração e diversos (produção de  banneres e equipamento de 
desinfecção) para a Cerimónia de Condecorações

SÉTIMO TECHNOLOGY II LOTE 1.365.500,00MT

Ajuste Directo nº 43A000141/AD/04/2022 Serviços de  Rádio Difusão para as Viaturas RÁDIO MOÇAMBIQUE 5.904,00MT

Ajuste Directo nº 
43A000141/AD/18/2022

Aquisição de Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado e o seu Regulamento IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 350.000,00MT

Concurso de Pequena Dimensão nº
43A000141/CPD/02/2022

Fornecimento de Acessórios Informáticos  
CANCELADO EM VIRTUDE DOS CONCORRENTES TEREM 
EXTRAPOLADO O VALOR ESTIMADO  PARA ESTA 
MODALIDADE

Maputo, aos 21  de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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ANÚNCIO DE VAGA
Contratação de (2) Enfermeiras de SMI de Nível Médio para trabalhar a 

tempo inteiro em 2 Clínicas Móveis de Planeamento Familiar na província de 
Nampula

Funções 
1. Garantir a provisão de serviços e produtos de Planeamento Familiar (PF) as utentes que se dirigirem 

a Clínica Móvel; 
2. Assegurar uma boa gestão do stock de contraceptivos na Clínica Móvel;
3. Garantir que todos os aspectos de assépsia antissépsia e de biossegurança estejam de acordo com as 

exigências técnicas-clínicas e normas do MISAU;
4. Elaborar relatórios descritivos das actividades com descrições dos resultados (mensais, semestrais 

e anuais) para a DKT Mozambique, DPS, SPS de Nampula e os  SDSMAS dos distritos de intervenção;
5. Colaborar no treinamento dos provedores de saúde do sector público e privado,  sempre que 

necessário;
6. Colaborar na elaboração de estratégias de sensibilização comunitária em PF;
7. Apoiar os activistas comunitários no processo de sensibilização comunitária sempre que necessário;
8. Facilitar a comunicação com os diferentes intervenientes no processo de provisão de serviços de 

planeamento familiar (DPS, SPS, SDSMAS, OCB, etc.)

Perfil
1. Enfermeira de SMI de nível médio, com experiência de no mínimo 3 anos na disponibilização de 

métodos contraceptivos modernos, com destaque para o DIU e o Implante;
2. Domínio da língua local constitui uma vantagem;
3. Noções básicas de computador na óptica de utilizador (aplicações do MS Office);
4. Ter experiência de trabalho em ONG constitui uma vantagem;
5. Ser residente ou estar disponível para residir a tempo inteiro nos locais de implementação do 

projecto.

Como se Candidatar: 
1. Documentação: 

•   Carta de Apresentação 
•   Curriculum Vitae 
•   Documentos relevantes

 2. Candidatura 
• As interessadas poderão enviar as suas candidaturas (Carta de candidatura e CV) para os seguintes 

emails: dptopfdktmozambique@gmail.com ou info@dktmozambique.org, até ao dia 29 de 
Abril de 2022.

ANÚNCIO DE VAGA
Contratação de (4) Supervisores de Activistas Comunitários de Saúde para trabalhar nas 
Brigadas Móveis de SSR, com foco no Planeamento Familiar, nos distritos de Nacala Porto, 
Meconta e Ilha de Moçambique na província de Nampula

Funções 
1. Realizar a sensibilização comunitária em SSR com enfoque no planeamento familiar para a 

criação de demanda para as brigadas móveis; 
2. Realizar palestras e disseminar informação sobre saúde sexual e reprodutiva nas comunidades;
3. Assegurar a conservação e uma boa gestão do stock dos materiais de IEC das brigadas móveis;
4. Colaborar nas Actividades das Brigadas Móveis Conjuntas com os SDSMAS dos distritos de 

intervenção;
5. Registar dados e fornecer informações das actividades realizadas (diário, semanal e mensal);
6. Referenciar potenciais utentes para as brigadas móveis;
7. Colaborar na elaboração e divulgação de estratégias de sensibilização comunitária em PF;
8. Facilitar a comunicação com os diferentes intervenientes no processo de provisão de serviços de 

planeamento familiar (OCB, Líderes Comunitários, etc.).

Perfil
1. 12ª Classe, com experiência de no mínimo (1) ano como Activista Comunitário em Saúde;
2. Conhecimentos sólidos sobre saúde sexual e reprodutiva, com enfoque para o planeamento 

familiar;
3. Excelente capacidade de comunicação e de trabalho em equipa;
4. Experiência em processos de interacção, palestras e diálogos comunitários;
5. Domínio da língua local constitui uma vantagem;
6. Ter experiência de trabalho em ONG constitui uma vantagem;
7. Ser residente a tempo inteiro no local de implementação do projecto.

Como se Candidatar: 
1. Documentação: 

•  Carta de Apresentação 
•  Curriculum Vitae 
•  Documentos relevantes

 2. Candidatura 
•  As interessadas poderão enviar as suas candidaturas (Carta de candidatura e CV) para os 

seguintes emails: dptopfdktmozambique@gmail.com ou info@dktmozambique.org, até 
ao dia 29 de Abril de 2022.

A DKT MOZAMBIQUE pretende contratar (1)mecânico a tempo parcial, o 
qual irá trabalhar (2) vezes por mês ou mais dependendo da necessidade.

A DKT Mozambique é uma organização sem fins lucrativos especializada no desenvolvimento 
e implementação de projectos de planeamento familiar e prevenção de IST, a organização 
representa as marcas PRUDENCE e ÍNTIMO.

Na perspectiva de encontrar melhores prestadores de servicos na área de mecânica, para a 
manutenção e reparação das suas viaturas, a DKT pretende contratar um singular que possa 
prestar esses serviços na Província de Maputo.

Objectivos
Providenciar a contratação de Mecânico para prestação de serviços de manutenção e 
reparação das viaturas da empresa, que o mesmo seja dotado de conhecimentos técnicos para 
a manutenção e reparação de viaturas de marca Toyota, Mazda, Ford e Nissan, que operam na 
cidade e Província de Maputo, garantindo para o efeito serviços de melhor qualidade.

Funções
-  O mecânico  de automóveis  deve ser um profissional com conhecimentos suficientes 

de mecânica para diagnosticar de forma precisa e rápida, problemas em automóveis, 
além de realizar os devidos reparos e manutenção a fim de  garantir uma maior vida 
útil da viatura e segurança do motorista e dos seus passageiros,

-  O mecânico deve ser capaz de desmontar o automóvel, reparar e substituir qualquer 
peça, ajustar e lubrificar o motor, e.t.c;

- O mecânico  deve ter um KIT próprio de ferramentas e instrumentos apropriados para 
reparação de qulaquer viatura.

Requisitos 
•	 Currículo vitae 
•	 Copia de B.I
•	 Certificado de formação (é uma vantagem)
•	 Carta de apresentação (com proposta dos honorários)
•	 Cópia da carta de condução 

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas para o endereço: Avenida Cahora 
Bassa, número 26, Bairro da Sommerschield, Cidade de Maputo ou através do e-mail, 
info@dktmozambique.org, até ao dia 29  de Abril de 2022.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial da Província de Inhambane, na Acção Executiva 
Ordinária para Pagamento da Quantia Certa, número trinta oito 
barra dois mil e vinte, traço A, a correr na Secção Cível, movida pelo 
exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA-BCI, contra o 
executado Remulo Romeu Sousa, com último domicílio no Bairro 
Balane-I, Rua Amílcar Cabral, cidade de Inhambane, correm éditos 
para citação do executado, para, no prazo de dez (10) dias, a contar 
da data de fixação dos éditos, pagar a quantia exequenda no valor de 1 
521 732,52MT(um milhão, quinhentos vinte e um mil, setecentos 
e trinta e dois meticais e cinquenta e dois centavos), dentro do 
mesmo prazo, deduzir a oposição ou nomear bens à penhora, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial e documentos, cujos 
duplicados estão neste Cartório, sob pena de, se devolver ao exequente 
o direito de nomeação de bens à penhora, nos termos do disposto nos 
artigos 811º e 836º, ambos do CPC, finda a dilação de vinte (20) dias, 
posteriores ao dos éditos, ao abrigo do disposto nos artigos 247º, 248º 
e 249º do Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 12 de Abril de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

O Ajudante de Escrivão de Direito
Diogo Luís Daniel
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ADMINISTRATIVO/A - ÁREA DE FACTURAÇÃO (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO

Reportando a Directora Administrativa e Financeira irá integrar a equipa de facturação e cobrança da instituição.
As tarefas específicas incluem: emitir relatórios de facturação; emitir Facturas, Notas de Débito e Notas de Crédito; 
actualizar o cadastro dos clientes no software de gestão; fazer cobranças das Facturas em dívida; executar tarefas 
administrativas de apoio ao Departamento Financeiro; deverá ainda demonstrar potencial de crescimento para 
poder apoiar outras tarefas e responsabilidades que surjam nesta área.

PERFIL

• Licenciatura em Contabilidade ou áreas afins;
• Mínimo de um 1 ano de experiência;
• Bons conhecimentos de Inglês (falado e escrito);
• Conhecimentos em informática (MS Word, Excel e PowerPoint);
• Conhecimento de Primavera constitui um factor preferencial;
• Forte capacidade de organização;
• Agilidade de aprendizagem e de assimilação de novos conceitos;
• Capacidade de trabalhar sob pressão e resistência ao stress;
• Capacidade de resolução de problemas;
• Proactividade e Iniciativa;
• Forte personalidade;
• Capacidade de relacionamento interpessoal.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 01 de Maio de 2022. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link 
atrás identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

ADMINISTRATIVO/A - ÁREA DE GESTÃO DE ESCRITÓRIO

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO

Reportando a Directora Administrativa e Financeira, será responsável pelo controlo de todas as questões 
administrativas da instituição incluindo a gestão dos meios de trabalho, a manutenção e reparação das 
instalações. As tarefas específicas incluem: controlo do economato; controlo das compras para a copa; controlo 
da limpeza do escritório; controlo da manutenção dos equipamentos; controlo da manutenção do escritório; 
gestão dos motoristas e solicitadores; preparação das salas de reuniões, garantindo a organização e todas as 
questões logísticas das mesmas; marcação de viagens e hospedagem dos colaboradores da instituição.

PERFIL

• Licenciatura em Gestão ou área equivalente;
• Mínimo de 3 anos de experiência, numa função similar;
• Conhecimentos de informática na óptica de utilizador;
• Habilidade de manter conversação na língua inglesa;
• Rigor tanto na qualidade do trabalho como no cumprimento dos prazos estabelecidos;
• Capacidade de trabalhar sob pressão e com mínima supervisão;
• Boa capacidade de organização;
• Excelentes competências pessoais, ter uma mentalidade global e capacidade de trabalhar em diferentes 
   culturas, estar à vontade para gerir, ter a capacidade de comunicar eficazmente;
• Ser capaz de fazer múltiplas tarefas e de trabalhar individualmente ou com uma equipa;
• Proactividade e Iniciativa;
• Forte personalidade.

Ligações que mudam a nossa vida.
A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego, que desenvolve soluções globais de Recursos Humanos desde 2005. Oferecemos serviços de Recrutamento e Selecção, 
Avaliação Psicológica e Assessment, Trabalho Temporário, Formação e Consultoria, Gestão de Contratados e Mobilidade Global, Contact Center e BPO Outsourcing.

OFERECEMOS
A oportunidade de integrar uma empresa sólida e reconhecida, que proporciona remuneração compatível com a função.

O nosso Cliente é uma prestigiada firma de Advogados, que presta serviços jurídicos. No âmbito do seu crescimento pretende recrutar:

+258 21 484 050
www.contact.co.mz

Alvará nº 05/INEP/2017 de 07/12/2017Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001
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Ligações que 
mudam a nossa vida.

+258 21 484 050
www.contact.co.mz

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017

O nosso Cliente é uma prestigiada empresa que se dedica ao desenvolvimento de software de gestão.

TÉCNICO DE SUPORTE (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO

Será responsável por prestar esclarecimentos à rede de Parceiros; reportar sugestões de melhoria 
referentes às soluções de software; formar a rede de parceiros, nas soluções de software; prestar 
apoio à realização de demos.

PERFIL

• Licenciatura em Gestão, Informática de Gestão, Contabilidade ou áreas similares;
• Conhecimentos na área de Gestão e Contabilidade;
• Experiência em implementação de software de gestão, é preferencial;
• Capacidade de análise de soluções de software;
• Conhecimento dos circuitos de gestão e/ou contabilidade de uma empresa;
• Boa capacidade de comunicação e gosto pelo contacto com pessoas;
• Gosto e capacidade de trabalho em equipa;
• Capacidade de adaptação e autonomia.

A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego, que desenvolve soluções globais de Recursos Humanos 
desde 2005. Oferecemos serviços de Recrutamento e Selecção, Avaliação Psicológica e Assessment, 
Trabalho Temporário, Formação e Consultoria, Gestão de Contratados e Mobilidade Global, Contact 
Center e BPO Outsourcing.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 01 
de Maio de 2022. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás 
identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e 
anexado o respectivo Curriculum Vitae.

Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001

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

ANÚNCIO DE CONCURSO POR LANCES Nº 27A001141LC00082022 
FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE CAPTURA E 
PROCESSAMENTO DE DADOS BIOMÉTRICOS

1. O CEDSIF, IP convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou 
estrangeiras, interessadas, registadas no Cadastro Único de Fornecedores e 
Prestadores de Serviços ao Estado e habilitadas para apresentar proposta 
fechada de fornecimento de licenças de captura e processamento de dados 
biométricos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos 
Documentos de Concurso, preferencialmente baixando no website: 
www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do endereço electrónico 
ugea@cedsif.gov.mz.

3. A data de esclarecimento público dos procedimentos a observar nesta 
modalidade de concurso será no dia 29/4/2022 às 10.00 horas, na Av. 
Guerra Popular nº 20, Prédio do CEDSIF, IP, 3º andar sala 303. Recomenda-
se vivamente a participação por ser um concurso com procedimentos 
específicos. 

4. O período de validade das propostas será de 120 dias.
5. O registo dos participantes será no dia 6/5/2022 às 9.00 horas, na Av. 

Guerra Popular nº 20, sala 01B/02B, da Escola do CEDSIF e as propostas 
serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e local, às 9.30 horas.  

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, conjugado com o Diploma 
Ministerial nº 78/2019, de 6 de Agosto.

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

A Autoridade Competente 

(Ilegível)

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 
3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: ugea@cedsif.gov.mz
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EDITAL
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ENERGIA

“ANÁLISE DA ACEITABILIDADE E DOMERCADO DE FOGÕES SOLARES EMMOÇAMBIQUE”

A Universidade Eduardo Mondlane, através do
projecto “ Energy Technology Network 2021-2026"
ganhou um financiamento do governo norueguês
no âmbito do programa de cooperação intitulado
NORHEDII.

A UEM convida candidatos (as) a submeter pedidos
de admissão ao programa de Doutoramento em
Energias Renováveis a ser realizado em regime de
sandwich com as universidades africanas e
norueguesas a iniciar em Maio de 2022 com
duração de 3 anos.

FUNDAMENTAÇÃO

Cerca de 95% dos agregados familiares
moçambicanos dependem de biomassa sólida para
cozinhar. De acordo com uma pesquisa realizada
pelo Banco Mundial em 2019, os combustíveis e
tecnologias de cozinha mais comuns são lenha
(usada por 64% da população adulta), carvão
vegetal (22%), electricidade da rede (8%), gás
liquefeito de petróleo GLP (3 %), energia solar (1%),
querosene (1%), gerador privado (0,1%) e outros
(1%).

Com uma potência solar média disponível de 5
kWh/m2/dia, todas as regiões de Moçambique são
potencialmente apropriadas para o aproveitamento
da energia solar para cozinhar. Embora as
tecnologias de cozinha solar estejam evoluindo, o
cozimento solar não tem sido amplamente aceite e,
por isso, propõe-se aqui um estudo de

doutoramento sobre a análise das razões para o uso
limitado de tecnologias alternativas de cozinha.

O estudo de doutoramento fará parte de uma
colaboração com outros 9 estudantes de
Doutoramento em Desenvolvimento De
Tecnologias De Energia Renovável De Pequena
Escala em universidades emMoçambique, Tanzânia,
Uganda, Etiópia e Noruega. O projeto "Energy
Technology Network 2021-2026" é financiado pelo
governo norueguês no âmbito do programa
NORHED II.

OBJECTIVOS E TAREFAS

O estudo de doutoramento irá analisar a viabilidade
da introdução de fogões solares nas comunidades
rurais do sul de Moçambique e as variáveis
  sócio-económicas que influenciam a tomada
de decisão a nível individual, institucional e
comunitário para a adopção da tecnologia de
cozinha solar.

Uma pesquisa de campo será realizada para
colectar dados sobre o nível de conhecimento da
tecnologia de cozedura solar e sobre as barreiras
para a adopção de novas tecnologias: técnicas,
sociais, culturais e económicas.

CRITÉRIOS GERAIS DE ELEGEBILIDADE

Podem se candidatar os cidadãos moçambicanos
com o nível de Mestrado numa das seguintes áreas:
economia, geografia, ciências socias e humanas ou
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
DIRECÇÃO DE  ADMINISTRAÇÃO  E FINANÇAS

ANÚNCIO 
1. Torna-se público que se aceitam propostas em cartas fechadas 

devidamente assinadas pelos proponentes até 8.30 horas do 
dia 5/5/2022, sendo que a abertura das mesmas para venda de 
viaturas está marcada para às 9.00 horas do mesmo dia, para 
venda de equipamento está marcado para a mesma hora  do dia 
seguinte, dirigidas ao  Presidente  da  Comissão de Avaliação e 
Venda de Bens Abatidos a serem entregues na AMASP-Associa-
ção Moçambicana de Amizade e Solidariedade com os Povos, sita 
na Av. Paulo Samuel Kankhomba, número 2311, Bairro do Alto-
Maé, Cidade de Maputo.

2. Os equipamentos e as viaturas podem ser vistos nas horas nor-
mais de expediente no Estaleiro da Presidência da República, sita 
na Av. das FPLM,  número 875, Cidade de Maputo.

3. As demais condições podem ser consultadas no Edital fixado na 
vitrina do Edifício da AMASP, no qual são indicados os dados dos 
bens e o valor, não devendo ser apresentadas propostas inferio-
res ao da licitação.

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

A Direcção da DAF
(Ilegível)
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MUNICÍPIO DE MACIA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MACIA

UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do Artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram 
adjudicadas de acordo com o concurso as seguintes empresas:

N do concurso Objecto Empresa Valor

01/CMVM/CL/UGEA/2022

Aquisição de 
LOTE I - Material não duradouro de escritório Fotocopiadora Ndove 1.063.610,00MT

LOTE II - Material de Expediente e Consumíveis de 
Escritório J Langa Multiservice 792.000,00MT

02/CMVM/CL/UGEA/2022 Aquisição de Material para Manutenção e Reparação 
de Imóveis

Electroferragem 
Ndzimane 1.800.000,00MT

01/CMVM/PD/UGEA/2022 Aquisição de Material para Manutenção e Reparação 
de Equipamentos Dércio Comercial E.I. 800.000,00MT

02/CMVM/PD/UGEA/2022 Manutenção e Reparação da Rede de Água Deserto – falta de comparência dos concorrentes

03/CMVM/PD/UGEA/2022 Manutenção de Veículos Deserto – falta de comparência dos concorrentes

03/CMVM/CL/UGEA/2022 Aquisição de Gênero Alimentício Casa Hitesh Lda 1.500.000,00MT

04/CMVM/PD/UGEA/2022 Aquisição de Produtos Frescos Mangol Agrícola e 
Pecuária 500.000,00MT

04/CMVM/CL/UGEA/2022 Serviços de Representação Luxus Lodge 1.900.000,00MT

Macia, aos 19 de Abril de 2022

O presidente do Conselho Municipal

(Ilegível)
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A Empresa Municipal de Transporte Rodoviário de Maputo (EMTPM), EP 
com sede na Cidade de Maputo, Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1481, pretende 
recrutar para o seu quadro de pessoal 1 Jurista, 17 Condutores e 29 
Cobradores e 3 Mecânicos-Auto, de acordo com os seguintes requisitos:

1. Jurista
•	 Nacionalidade moçambicana;
•	 Licenciatura em Direito; 
•	 Possuir Carteira Profissional;
•	 Inscrito na Ordem dos Advogados de Moçambique;
•	 Domínio da Legislação Laboral;
•	 Ter realizado estágio no IPAJ constitui uma vantagem ;
•	 Ter Experiência comprovada de 3 (três) anos no exercício de funções 

similares.

1.1. Conteúdo de trabalho
•	 Prestar assistência jurídica e patrocínio juridicial à Empresa;
•	 Analisar e estudar assuntos de natureza jurídica submetidos à sua 

consideração; 
•	 Proceder a consultas, redacção de textos, requerimentos e outros;
•	 Tratar e representar a Empresa em Tribunais, Conservatórias de 

Registos, Cartórios de Notário e outras instituições públicas ou privadas 
para tramitação de assuntos específicos;

•	 Emitir pareceres técnico-jurídicos e instruir inquéritos ou processos 
disciplinares superiormente determinados; 

•	 Elaborar regulamentos internos  e submeter à  aprovação;
•	 Elaborar material jurídico com fins divulgativos;  
•	 Participar na elaboração de contratos nacionais e internacionais; 
•	 Proceder a interpretação de leis, decretos-leis, despachos e diplomas 

ministeriais baseando-se em ensinamentos colhidos na jurisprudência; 
•	 Coordenar, assessorar e assistir todos os assuntos de ordem jurídica e 

acompanhar os processos às instituições de justiça criminal e laboral;
•	 Estudar projectos de carácter internacional referentes à contratos 

multilaterais e bilaterais que estejam relacionados com a actividade da 
Empresa;

•	 Supervisionar todas as questões jurídicas quanto a aplicação de leis, 
decretos -lei, despachos e diplomas ministeriais, no que respeita ao 
sistema de organização e funcionamento do centro de trabalho;

•	 Elaborar formulários, modelo ou esquema de conteúdo ou uso jurídico;
•	 Proceder a investigação referente as causas que deram origem ao 

incumprimento de contratos e efectuar as devidas reclamações através 
dos órgãos competentes;

•	 Realizar acções de capacitação jurídica as diferentes áreas da Empresa;
•	 Realizar outras tarefas de natureza e complexidade similares.

2.  Condutor
•	 Habilitações Literárias 10ª Classe;
•	 Idade Compreendida entre 25 e 45 anos;
•	 Possuir Carta de Condução Profissional e Serviços Público;
•	 Capacidade de Trabalhar em Turnos;
•	 Experiência comprovada na área.

2.1 Conteúdo de trabalho
•	 Conduzir automóveis pesados de passageiros;
•	 Zelar pela higiene, segurança e conservação do autocarro;
•	 Conduzir autocarro a uma velocidade recomendada pelo código de 

estrada;
•	 Participar ao superior  de imediato as avarias e deficiência da viatura 

para as devidas providências;
•	 Zelar pela correcta distribuição e protecção dos passageiros e carga 

não excedendo o estabelecido por lei;
•	 Conduzir veículos mistos de transporte de passageiros.

3.  Cobrador:
•	 Habilitações Literárias mínimas 10ª Classe;
•	 Idade compreendida entre 18 a 35 anos;
•	 Certificado do Curso de Cobrador constitui uma vantagem;
•	 Capacidade de trabalhar em turnos;
•	 Conhecimento básico de informática (em particular sistema Android).

3.1 Conteúdo de trabalho  
•	 Efectuar a cobrança do valor do bilhete de passagem nas diversas 

variantes e de acordo com as tarifas aprovadas, e entregar ao passageiro 
um bilhete de valor facial igual a importância cobrada;

•	 Efectuar a cobrança com rapidez e eficiência, por forma a evitar a 
acumulação de passageiros por cobrar;

•	 Verificar a autenticidade e validade dos diversos passes exibidos pelos 
passageiros;

•	 Cumprir com as metas de cobrança estabelecidas.

4.  Mecânica-Auto 
•	 Possuir o curso de Mecânica-Auto;
•	 Ter experiência na área de Manutenção;
•	 Conhecimentos sólidos de Mecânica-auto comprovados através de 

avaliação;
•	 Saber interpretar manuais de serviços e outras especificações técnicas 

de acordo com o trabalho que executa; 
•	 Ter noções de electricidade correspondente a circuitos tais como: bobine 

de ignição, distribuidor, platinados, baterias e dispositivos auxiliares 
em geral, ter noções de prevenção de acidentes e de organização de 
trabalho.

4.1. Conteúdo de trabalho
•	 Realizar reparações gerais em automóveis de motores de combustão 

interna de gasolina ou diesel;
•	 Reparar motores, caixa de velocidade, diferenciais, sistema de direcção, 

lubrificação, distribuição, mecanismos hidráulicos e de ar comprimido, 
e transmissões mecânicas ou automáticas; 

•	 Seleccionar e aplicar lubrificantes; 
•	 Proceder afinações; 
•	 Utilizar na realização das suas tarefas, chaves de boca, fenda, estrela, 

sextavada, dinamométricas, velas, calibrador de folgas e outras;
•	 Zelar e cuidar pela conservação e manutenção dos equipamentos a seu 

cargo; 
•	 Realizar outras tarefas de natureza e complexidade similares.

5. Metódo de selecção
A selecção do candidato(a) será feita na modalidade de Avaliação curricular, 
Avaliação escrita, e Entrevista Profissional.

Os interessados poderão submeter o requerimento dirigido ao Exmo Senhor 
Presidente do Conselho de Administração da EMTPM, com a indicação da 
vaga (reconhecido pelo Notário); Curriculum Vitae; cópia autenticada do 
Certificado de habilitações literárias; Bilhete de Identidade autenticada; duas 
fotografias tipo passe; comprovativo de regularização do serviço militar; e 
outros documentos que o candidato considerar relavantes, na Recepção da 
Empresa, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1481, até às 15.30 horas do 
dia 27 de Abril.

Maputo, Abril de 2022

A Administração
(Assinatura Ilegível)

ANÚNCIO DE VAGA
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De acordo com o Despacho de 18 de Abril de 2021, do Exmo. Senhor Presidente 
do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação 
e Comunicação (INTIC, IP), nos termos do disposto no artigo 35 do Estatuto Geral 
dos Funcionários e Agentes do Estado (EGPAE), aprovado pela Lei n.º 10/2017, 
de 1 de Agosto, está aberto o Concurso de Ingresso, para a categoria de Técnico 
Superior N1 para a provimento de vagas de Directores de Divisão das seguintes 
áreas: a) Governação Digital; b) Licenciamento e Certificação. 

1. Director da Divisão de Governação Digital

Responsabilidades 
a) Participar na elaboração das propostas de políticas, estratégias e programas 

no âmbito da governação digital;
b) Estabelecer a Agenda Digital de Moçambique e assegurar a sua 

implementação;
c) Participar na elaboração e actualização dos manuais de procedimentos para 

acesso e passagem de conhecimento na área de TIC;
d) Garantir o cumprimento dos padrões do quadro de interoperabilidade;
e) Promover a actualização regular do manual de procedimentos relativo ao 

quadro de interoperabilidade;
f) Assegurar a gestão do domínio.”mz”;
g) Estabelecer acções que incentivam a massificação de uso de Sistemas de 

Informação (SI) na função pública;
h) Estabelecer princípios e regras para a governança da Internet;
i) Realizar auditorias de Sistemas de Informação (SI);
j) Propor a realização de inquéritos para a medição dos estágios da Governação 

Digital;
k) Assegurar o cumprimento dos princípios e regras para a disponibilização e 

acesso a informação e serviços de TICs;
l) Participar na elaboração de propostas e regras para a utilização de 

dispositivos digitais no tratamento de informação e dados na função pública.
m) Realizar a monitoria para a verificação dos procedimentos aplicados nos 

Sistemas de Informação de Comunicação;
n) Realizar auditorias aos sistemas de acordo com os princípios, regras padrões 

estabelecidos;
o) Participar da avaliação a eficácia dos controles e procedimentos de segurança 

existentes nos Sistemas de Informação no Sector Público. 

Requisitos

a) Possuir no mínimo Licenciatura nas áreas de Tecnologia de Informação 
e Comunicação, com especialização na área de Governação Electrónica, 
Governação Digital, Economia Digital, ou Sociedade de Informação;

b) Ter pelo menos 5 anos de serviço na Administração Pública com avaliação de 
desempenho não inferior a bom nos últimos 3 anos;

c) Ter experiência de elaboração e implementação de políticas, estratégias e 
planos de acção de governação digital ou governação electrónica; 

d) Ter experiência de estabelecimento e de gestão de Quadro de 
Interoperabilidade de Sistemas de Informação, incluindo a arquitectura e os 
padrões e protocolos técnicos, ao nível de uma instituição, de um sector, de 
um governo local e de um governo central;

e) Possuir conhecimentos sobre a governação digital, governação electrónica, 

sociedade de informação, constitui uma vantagem;
f) Ter experiência de participação na implementação e na gestão de projectos 

de governação electrónica ao nível de um governo local ou de governo central;
g) Conhecer o quadro normativo de Governo Electrónico e do Quadro de 

Interoperabilidade de Governo Electrónico de Moçambique será uma 
vantagem;

h) Ter experiência de Direcção e Chefia a nível central ou Provincial na 
Administração Pública por um período mínimo de 3 anos, com boas 
recomendações; e

i) Ter fluência na língua portuguesa e proficiência na língua inglesa.

2. Director da Divisão de Licenciamento e Certificação

Responsabilidades
a) Participar na elaboração das propostas de regras para o licenciamento de 

prestadores e agentes de serviços na área de Tecnologias de Informação e 
Comunicação;

b) Assegurar o licenciamento dos prestadores e agentes de serviços de 
Tecnologias de Informação e Comunicação;

c) Assegurar a emissão, modificação, renovação, suspensão ou cancelamento 
de licenças e registos no âmbito de serviços das Tecnologias de Informação 
e Comunicação;

d) Emitir parecer sobre o licenciamento comercial das organizações comerciais 
na área das Tecnologias de Informação e Comunicação;

e) Participar da realização de auditorias, inspecções, testes às instalações e 
equipamentos incluindo computadores e outros equipamentos electrónicos 
de armazenamento de dados, provedores intermediários de serviços;

f) Participar na elaboração de propostas de normas e padrões para a prestação 
de serviços e provimento de produtos de Tecnologias de Informação e 
Comunicação;

g) Empreender outras acções e iniciativas que concorram para o licenciamento 
e certificação de serviços e produtos de Tecnologias de Informação e 
Comunicação;

h) Promover a prestação da informação suficiente e precisa de acesso fácil ao 
consumidor.

i) propor princípios para acreditação de provedores de serviço de certificação 
digital e de certificado de qualidade;

j) Assegurar a certificação de centros de dados, provedores, produtos, 
prestadores de serviços e profissionais de Tecnologias de Informação e 
Comunicação segundo os padrões internacionais;

k) Participar da promoção e certificação de produtos, sistemas de qualidade e 
serviços, de acordo com as normas estabelecidas ou ractificadas pelo País.

Requisitos
a) Possuir no mínimo Licenciatura, Gestão, Administração e Engenharia 

Electrónica ou Sistemas de Informação;
b) Ter pelo menos 5 anos de serviço na Administração Pública, com avaliação 

de desempenho não inferior a bom nos últimos 3 anos;
c) Ter experiência de elaboração e implementação de políticas, estratégias e 

planos de acção relativos a sistemas de certificação digital; 
d) Ter experiência de elaboração e implementação de políticas, estratégias 

e planos de acção relativos a licenciamento e registo de provedores 
intermediários de serviços na área de Tecnologias de Informação e 
Comunicação; 

e) Possuir conhecimentos mínimos sobre a certificação digital constitui uma 
vantagem;

f) Estar familiarizado com a matéria de Licenciamento e Certificação de 
provedores de serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação;

g) Conhecer o quadro normativo de Segurança Cibernética, de Certificação 
Digital, de Governação Electrónica, e de Governação de Internet em 
Moçambique será uma vantagem;

h) Ter experiência de Direcção e Chefia a nível central ou provincial na 
Administração Pública por um período mínimo de 3 anos, com boas 
recomendações; e

i) Ter fluência na língua portuguesa e proficiência na língua inglesa.

3. Habilidades desejáveis:
a) Comprovada liderança e capacidade de trabalhar de forma intersectorial 

com equipas multidisciplinares e compromisso dos prazos;
b) Perfil de eficiência e orientação para resultados; e
c) Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em português e inglês 

(fluente).

4. Requisitos por Divisão:
Para as quais podem concorrer todos os funcionários que preencham os requisitos 
do presente concurso, tendo como critérios de avaliação das manifestações de 
interesse, seguem os requisitos e termos de referência abaixo: 

a) Carta de candidatura indicando a sua potencialidade para preencher o posto 
dirigida ao PCA do INTIC, IP;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
c) Curriculum Vitae em português, com indicação de 3 referências;
d) Pelo menos 3 cartas de recomendação; e
e) Cópia dos diplomas ou certificados dos graus académicos.

5. Prazo e Local de Entrega das Candidaturas
5.1 As candidaturas têm validade de 15 dias, a partir da data da primeira 

publicação do anúncio no Jornal Noticias;

1. Electronicamente: concurso.directores2via@intic.gov.mz, os 
documentos deverão ser enviados em formato PDF; 

2. Upload na página do INTIC: www.intic.gov.mz, os documentos deverão 
estar em formato PDF; e

3. Físico: na Secretaria Geral do INTIC, IP, sita na Rua José Mateus, nº 437, 
R/C, em envelope fechado, com menção ‘’ Concurso para Selecção 
de Administradores Executivos do INTIC, IP,” nas horas normais de 
expediente, devendo ficar com o comprovativo de entrega/ recepção da 
candidatura.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
(2ª Via)
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REPÚBLICA  DE  MOÇAMBIQUE

ESCOLA DE JORNALISMO

CONCURSO DE MOBILIDADE DE QUADROS DENTRO 
DA FUNÇÃO PÚBLICA

De acordo com o despacho da Exma. Senhora Directora do Gabinete de Informação, de 06 de Abril de 2022, 
está aberto concurso de mobilidade de quadros na Função Pública, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
de publicação do presente aviso, para provimento por funcionários com nomeação definitiva de vagas 
existentes no quadro de pessoal da Escola de Jornalismo, em Maputo, nos termos do artigo 19 da Lei nº 
10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o artigo 65 do Decreto nº 5/2018, de 22 de Maio e nº 6 do artigo 
4 do Decreto nº 1/2022, de 18 de Janeiro, para provimento de lugares vagos no seu quadro de pessoal, nas 
carreiras seguintes:

1. Vaga para (1) Técnico Profissional em Administração Pública
2. Vagas para (2) Técnicos Profissionais de documentação (bibliotecários)
3. Vagas para (3) Técnicos
4. Vagas para (2) Auxiliares Administrativos (condutor de veículos)
5. Vagas para (5) Agentes de serviço (2 guardas; 2 serventes e 1 contínuo)

Requisitos de Participação:
Podem concorrer os lugares acima, os funcionários do Aparelho do Estado que tem nomeação definitiva e 
preenchem os requisitos previstos nos Qualificadores Profissionais de Carreiras, Categorias e Funções, e 
tenham informação de desempenho não inferior a bom nos últimos dois anos.

Forma de participação e prazo de submissão de candidatura
A admissão ao concurso é solicitada ao Exmo. Senhor Director da Escola de Jornalismo, por meio de 
requerimento com a assinatura reconhecida, no prazo de 30 dias contados, a partir da publicação do 
presente aviso, a ser entregue na Secretaria da Escola de Jornalismo, sita na Avenida Ho Chi Min, n° 103, 
Maputo e acompanhado de seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do Bilhete de Identidade;

b) Cópia do despacho do último acto na carreira (visado pelo Tribunal Administrativo);

c) Curriculum Vitae;

d) Despacho favorável para apresentação da candidatura emitido pelo dirigente com competência para 
nomear, na instituição onde o funcionário se encontra a exercer as suas actividades;

Método de Selecção
O processo de recrutamento e selecção dos candidatos será com base na avaliação curricular, seguida de 
entrevista profissional.

Maputo, aos 25 de Abril de 2022
O Director

Arsénio José Farranguane
/Técnico Superior de Comunicação Social N1/

Departamento de Recursos Humanos

AVISO 
Leva-se ao conhecimento de todos os candidatos ao concurso 
de mobilidade, publicado no jornal “Notícias” edição de 4 de 
Março de 2022, para as carreiras de Especialista de Tecnologias 
de Informação e Comunicação N2, Técnico Superior de 
Tecnologias de Informação e Comunicação N1, Técnicos 
Superior N1, Técnico Superior Em Administração Pública 
N1, Auxiliar Administrativo –categoria de motorista. Avisa-se 
que os resultados finais encontram-se disponíveis na página da 
internet do Instituto Nacional de Tecnologias de Comunicação e 
Informação, IP, 

Endereço: 
Av. José Mateus a n. º 437
Tel.: 21 498786/7
Email: info@intic.gov.mz
www.intic.gov.mz 

Maputo, aos 18 de Abril de 2022
O Presidente do Júri

(Ilegível)
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1. Contextualização 
Havendo necessidade de se reforçar o Quadro de Pessoal do INTIC, IP, com o pessoal existente no Aparelho 
do Estado, torna-se público que por Despacho de 18 de Abril de 2022, do Excelentíssimo Presidente do 
Conselho de Administração, está aberto o concurso por mobilidade de quadros dentro da Função Publica 
para o Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, nos termos 
do artigo 19 do Estatuto Geral do Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de 
Agosto, conjugado com o artigo 65 do Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes, aprovado 
pelo Decreto nº5/2018, de 26 de Fevereiro, para provimento de vagas nas seguintes carreiras ou categorias:

Nº Carreira Tipo de Formação Ocupação Nº Vagas

1
Especialista de Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação N2

Licenciatura em Informática, 
Eng. Informática ou 
Electrónica.

Gestor Especialista de TIC 1

Arquitecto Especialista de TIC 1
Auditor Especialista de TIC 1

Técnico Superior de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação N1

Licenciatura em Engenharia 
Informática, Electrónica Administrador de Rede 2

2 Administrador de Sistemas 2
Arquitecto de Sistemas 
Informáticos 2

Auditor de TIC 2
Técnicos Superior N1 Direito, Ciências Jurídicas 2

Direito Informático 2

3 Gestão Financeira, 
Contabilidade e Auditoria 1

Planificação 1

4 Auxiliar Administrativo –
categoria de motorista Nível Básico Geral do SNE Motorista 2

5 Agentes de Serviço Limpeza e Manutenção do 
Edifício 2

2. Requisitos de Participação:
Poderão concorrer para o preenchimento dos lugares acima referidos, os funcionários do Aparelho do 
Estado que preencham os requisitos previstos nos qualificadores Profissionais de Carreiras, Categorias e 

Funções de Direcção, Chefia e Confiança em vigor no Aparelho do Estado, que reúnam os níveis de formação 
pretendida, nomeação definitiva, informação de desempenho não inferior a bom nos últimos dois anos e 
Registo Bibliográfico abonatório.

O Requerimento a ser submetido deverá conter os dados relativos a identificação do funcionário, bem como 
a categoria para a qual concorre, devendo-se juntar além dos documentos necessários para aferição dos 
requisitos referidos no número anterior, a seguinte documentação:

a) Despacho de nomeação definitiva;
b) Título de provimento da actual carreira/categoria visado ou anotado pelo Tribunal Administrativo;
c) Cópia autenticada do Bilhete de Identificação;
d) Número Unido de Identificação Tributária;
e) Despacho favorável para apresentação da candidatura emitido pelo dirigente com competência para 

nomear na instituição onde o funcionário se encontra a exercer as suas actividades; e
f) Curriculum Vitae.

3. Método de Selecção
O Processo de recrutamento e selecção dos candidatos no presente concurso seguirá o método de avaliação 
curricular, seguida de entrevista profissional, com a excepção dos candidatos para as vagas de motoristas 
que, para além da avaliação curricular e entrevista profissional serão submetidos a testes práticos de 
condução de automóveis.

4. Prazo e Local de Entrega das Candidaturas
3.1 Prazo

•	 As candidaturas têm validade de 10 dias, a partir da data da primeira publicação do anúncio no 
Jornal Notícias;

3.2 Local e Forma de Entrega das Candidaturas
•	 Electronicamente: concurso.mobilidade2via@intic.gov.mz; os documentos deverão ser enviados 

no em único ficheiro em formato PDF; 
•	 Upload na página do INTIC: www.intic.gov.mz, os documentos deverão estar em formato PDF; 
•	 Forma Física: na Secretaria Geral do INTIC, IP, sita na Rua José Mateus, nº 437, R/C, em envelope 

fechado, com menção ‘’ Concurso para Selecção de Administradores Executivos do INTIC, IP, 
nas horas normais de expediente, devendo ficar com o comprovativo de entrega/ recepção da 
candidatura.

SEDE: RUA DO PORTO, Nº 39, NACALA-PORTO
Nº DE MATRÍCULA NA CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADOS DE NACALA – PORTO: 100335999                                                               

CAPITAL SOCIAL: 20.000.000,00 MT

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 17° dos Estatutos Sociais é convocada 
a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade PORTOS DO NORTE S.A., a realizar-se 
no dia 26 de Maio de 2022, às 10.30 horas , no Hotel Radisson Blu & Residence, em 
Maputo, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas de resultados 
relativos ao exercício de 2021, bem como apreciar o parecer do Conselho 
Fiscal sobre os referidos documentos.

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 
2021.

Ponto Três: Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022.

Ponto Quatro: Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Informa-se ainda que os Relatórios de Contas e de Gestão do Exercício, findo a 31 
de Dezembro de 2021 encontrar-se-ão à disposição dos accionistas, na sucursal da 
sociedade, sita na Av. Kim II Sung, nº 1118, em Maputo.

Maputo, aos 22 de Abril de 2022

Luciano André de Castro
(Presidente da Mesa de Assembleia Geral)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março,comunica-se as Adjudicações dos concursos abaixo 
indicados:

Nº do Concurso Modalidade Objecto Empresa 
Adjudicada

Valor da 
Proposta

62A000141/
CP/01/2021 Concurso Público Contratação de Serviços de 

Fornecimento de 3 Viaturas RONIL, LDA 9.010.000,00MT

62A000141/
CL/02/2021 Concurso Limitado Fornecimento de Refeições PALACE COMPLEXO, 

LDA 779.220,00MT

62A000141/
CC/00/2021

Concurso Por 
Cotações

Fornecimento de Água 
Mineral 

HYPER MARKET 
MOC,LDA 36.480,00MT

62A000141/
CP/01/2021 Concurso Público Contratação de Serviços de 

Fornecimento de 2 Viaturas
CEFAO MOTORS 

MOZAMBIQUE, LDA 5.761.994,00MT

62A000141/
CC/00/2021

Concurso Por 
Cotações

Fornecimento de Água 
potável para Bebedouros GES 20 24.000,00MT

62A000141/
CL/04/2021 Concurso Limitado Manutenção/Reabilitação do 

Edifício
CIDADELA 

CONSTRUÇÕES, LDA 596.992,50MT

62A000141/
CL/03/2021 Concurso Limitado Fornecimento de Material de 

Escritório PREMIUM, EI 827.270,00MT

62A000141/
CL/05/2021 Concurso Limitado Serviços de Limpeza OLDEN CLEAN 

SERVICES 603.720,00MT

Maputo, Abril de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

Aviso
Concurso para Provimento de Vagas no Quadro de Pessoal do 

Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, IP, por via de Mobilidade.

Rua José Mateus, No. 437;  (258) 21498786/7
E-mail: info@intic.gov.mz; URL: www.intic.gov.mz

Maputo, Moçambique
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CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos conjugados dos números 3 dos artigos 132, 137, 
317 e alínea a) do n ° 1 do artigo 229, todos do Código Comer-
cial, bem como nos termos dos números 1, 2, e 3 do artigo 
8 dos Estatutos, da FASHION CLUB LDA, e tendo em conta o 
pedido formulado pelo sócio Ismael Daia, convocam-se os só-
cios da sociedade FASHION CLUB LDA, com sede em Maputo, 
Avenida da Marginal, Shopping Baia Mall, loja G31/32/regis-
tada na Conservatória do Registo das Entidades Legais, para 
se reunirem em Assembleia Geral extraordinária a realizar no 
próximo dia 9 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, na cidade 
de Maputo, Av. 24 Julho, nr. 1741, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem de trabalho:

Agenda

Ponto único: Dissolução da sociedade.

Mais, se informa aos sócios que caso a Assembleia Geral 
não possa reunir-se na data acima agendada por falta de 
representação do capital social exigido por lei ou pelos 
Estatutos da Sociedade, a Assembleia Geral acima referida será 
realizada no dia 23 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, na sua 
sede, com a mesma ordem de trabalho, sendo aplicadas nesta 
reunião, as regras relativas à Assembleia Geral da segunda 
convocação, conforme o disposto no número 4 do artigo 136 
do Código Comercial.

Maputo, aos 22 de Abril de 2022
O sócio

________________________
Ismael Daia

MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI
CONSELHO MUNICIPAL

---------- ¨¨¨ ----------
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº.3 do artigo 33 conjugado com nº.2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de Março, comunica-se a 
adjudicação do objecto abaixo indicado.

Nº de 
Ordem

Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor da Adjudicação 
Incluindo IVA

01 
MALIMU, E.I 

&
ARCUS CONSULTORES, LDA

Concurso n.º 90J000141/SBQP/01/2021: Contratação de 
Serviços de Consultoria para a Actualização do Plano de 
Estrutura Urbana do Município da Cidade de Xai-Xai

9.898.195,38MT

Xai-Xai, aos 20 de Abril de 2022
O Presidente

–––––––––––––––––––––––––––
Emídio Benjamim Xavier

/Técnico Superior N1/

3855

JOBA INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, E.I

 Prestamos os seguintes serviços:
•	 Registo de empresas (sociedades e empresas 

individuais);

•	 Tratamos licenças de ouro, pedras e outros; 

•	 Tratamos certidões,duats,plantas topográficas  
e outros.

   CONTACTO: 833213971/ 869410114
3862
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PEUGEOT
PARTNER E BOXER
AJUDAMOS O SEU NEGÓCIO A CRESCER

AMBULÂNCIA

843 304 465
Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo

www.peugeot-mz.com

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E ENSINO SUPERIOR

AVISO
LISTA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS 
E EXCLUÍDOS DO CONCURSO PÚBLI-
CO PARA A SELECÇÃO DE ADMINIS-
TRADORES EXECUTIVOS DO INSTI-
TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 

INSTITUTO PÚBLICO 

Nos termos do artigo 35 do Estatu-
to Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado, conjugado com o Diplo-
ma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de 
Julho, torna-se público que estão 
disponíveis na página web do Insti-
tuto Nacional de Tecnologias de In-
formação e Comunicação, Instituto 
Público – INTIC, IP (www.intic.gov.
mz), a lista dos candidatos admiti-
dos e excluídos do concurso para 
a selecção de dois (2) Administra-
dores Executivos para os Pelouros 
Corporativo, Técnico e Operacional 
do Conselho de Administração do 
INTIC, IP, a que se refere o aviso pu-
blicado no Jornal “Notícias” do dia 
30 de Julho de 2021.

Maputo, aos 25 de Abril de 2022  

O Presidente do Júri

(Ilegível ) 
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES - DA

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Autoridade Reguladora de Energia – ARENE convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade 
a apresentarem propostas em carta fechada, para os concursos abaixo discriminados: 

Número do Concurso Objecto da Contratação 
Modalidade de   

Contratação

Entrega e abertura das 
propostas

Garantia 
PróvisóriaData Hora

39A002441/CP/01/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios e Material de 
Higiene e Limpeza Concurso Público 20 de Maio 10.00 horas Aplicável

39A002441/CP/02/2022 Fornecimento de Material de Consumo Corrente de 
Escritório e Tinteiros  Concurso Público 20 de Maio 10.30 horas Aplicável

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, levantar os Termos de Referência nas instalações da ARENE, situadas na Rua dos Desportistas, n°480, 
Edifício do Maputo Business Tower (MBT), 5°andar ou através do endereço electrónico: departamento-aquisicoes@arene.org.mz;

2. As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados, com a indicação do objecto do concurso no endereço acima referido;

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

Maputo, aos 21 de Abril de 2022
 A Autoridade Competente

(Ilegível)

3518

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Promoção de Leilões de Energias Renováveis

Projecto de Produção Independente de energia solar fotovoltaico em Moçambique

SELECÇÃO DE UM PRODUTOR INDEPENDENTE PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE UM PROJECTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30/40MWP

Nos termos do n°2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016, de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação do objecto do Concurso com 
Prévia Qualificação, conforme abaixo indicado:

NÚMERO DO CONCURSO OBJECTO DO CONCURSO CONCORRENTE VENCEDOR

IPC: 39A000141/CP/03/2020
Implementação do Projecto de Construção de uma 

Central Solar Fotovoltaica em Dondo
TOTAL EREN, S. A

Maputo, aos 25 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

3518

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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COOP - Sociedade de Moçambique Para o Fomento de Construção de Casas
Av. Vladimir Lenine, nº 2404, Telef:21414787/8 e Fax: 21417489
Nuit: 0700065163
Maputo

Anúncio de Abate
A COOP- Sociedade de Moçambique Para o Fomento 
de Construção de Casas torna público que dispõe de 
bens obsoletos para o abate, constituidos por viaturas e 
equipamento informático.

Assim, convida-se a todos interessados a apresentarem 
propostas em carta fechada, indicando o bem e o valor que 
propõe a oferecer.

As propostas deverão ser entregues nos escritórios da COOP, 
no período das 7.30 às 15.30 horas, a partir do dia 25 de 
Abril a 16 de Maio de 2022. 
A abertura das propostas será no dia 26 de Maio de 2022, 
pelas 10.00 horas na Sala de Reuniões da COOP.

A apreciação dos bens poderá ser feita nas horas normais de 
expediente, conforme o seguinte:

Ø	Viaturas - na Carpintaria da COOP;
Ø	Equipamento informático - no Escritório da COOP.

Maputo, aos 25 de Abril de 2022
A Comissão Administrativa

Assinatura
(Ilegível)

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE 
TERMO DE REFERÊCIA

SELECÇÃO DE DOCENTES Nº 01/2022

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO 
(DOCENTES A TEMPO INTEIRO) 

1. Havendo necessidade de ADMISSÃO de docentes a tempo inteiro para o Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria 
de Moçambique (ISCAM) está aberto o concurso de avaliação curricular e entrevista profissional por um prazo de 30 dias, a 
contar a partir da data da publicação do presente aviso, para o provimento de vagas criadas no quadro do pessoal do ISCAM 
nas áreas que abaixo se indicam, para indivíduos habilitados com o nível de mestrado e ou doutorado com idade não inferior 
a 18 anos. 

2. O pedido de admissão ao concurso é feito ao Exmo Senhor Director-Geral do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria 
de Moçambique por meio de um requerimento reconhecido e acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocopia reconhecida de Certidão de nascimento ou BI; 
b) Fotocopia reconhecida de Certidão de habilitações literárias; 
c) Certidão de registo criminal; 
d) Mapa de junta de saúde; 
e) Duas fotografias tipo-passe; 
f) Documento militar e; 
g) Declaração de Número Único de Identificação Tributária (NUIT). 

3. Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega de documentos mencionados nas alíneas c) d) e), f) e g), devendo 
os candidatos declarar no requerimento e em alíneas separadas e sob compromisso de honra a situação em que se encontram 
relativamente a um daqueles requisitos. 

4. As entrevistas versarão sobre as seguintes matérias: 
a) Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado aprovado pela Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto; 
b) Regulamento Geral dos Funcionários e Agentes do Estado aprovado pelo Decreto n° 5/2018, de 26 de Fevereiro; 
c) Decreto n° 30/2001, de 15 de Outubro (Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração Pública); 
d) Decreto n° 53/2016, de 28 de Novembro (Estatuto Orgânico do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de 
Moçambique); 
e) Constituição da República de Moçambique, 
f) Divisão Administrativa do País;
g) Avaliação do grau de conhecimento da área/carreira em que o candidato concorre, h) Regulamento Pedagógico do ISCAM; e 
i) Colectânea de legislação do Ensino Superior.

5. O requerimento pedindo admissão ao concurso deve dar entrada na Secretaria Geral do Instituto Superior de Contabilidade 
e Auditoria de Moçambique, sita Rua John Issa, n° 93, Maputo, até ao último dia do prazo afixado, sem o qual não será 
considerado. 

6. O concurso é valido por 3 anos, contando a partir da data da publicação das listas de classificação final no Boletim da 
República. 

Nº Área de 
Formação Disciplina Necessidades Nível 

Académico

01
Contabilidade, 

Auditoria, Fiscalidade, 
Finanças e áreas afins.

Auditoria Assistida por Computadores e Contabilidade 
Assistida por Computadores 1

Mestrado e
 Doutorado

Contabilidade Avançada 1

Contabilidade Financeira III e IV 1

Perícia Contabilística 1

Fiscalidade I, II e Internacional 2

Total 6

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE 
TERMO DE REFERÊCIA

SELECÇÃO DE DOCENTES Nº 01/2022

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO 
(DOCENTES A TEMPO PARCIAL) 

1. Havendo necessidade de contratação de docentes a tempo parcial para o Instituto Superior de 
Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM) está aberto o concurso de avaliação curricular e 
entrevista profissional por um prazo de 30 dias, a contar a partir da data da publicação do presente aviso, 
para o provimento de vagas criadas no quadro do pessoal do ISCAM nas áreas que abaixo se indicam, para 
indivíduos habilitados com o nível de Mestrado e ou Doutorado com idade não inferior a 18 anos. 

2. O pedido de contratação ao concurso é feito ao Exmo Senhor Director-Geral do Instituto Superior de 
Contabilidade e Auditoria de Moçambique por meio de um requerimento reconhecido e acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Fotocopia reconhecida de Certidão de nascimento ou BI; 

b) Fotocopia reconhecida de Certidão de habilitações literárias; 

c) Certidão de registo criminal; 

d) Mapa de junta de saúde; 

e) Duas fotografias tipo-passe; 

f) Documento militar e; 

g) Declaração de Número Único de Identificação Tributaria (NUIT). 

3. Na fase de contrataç ão ao concurso é dispensada a entrega de documentos mencionados nas alíneas c) 
d) e), f) e g), devendo os candidatos declarar no requerimento, e em alíneas separadas e sob compromisso 
de honra a situação em que se encontra relativamente a um daqueles requisitos.

4. As entrevistas versarão sobre as seguintes matérias: 
a) Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado aprovado pela Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto; 

b) Regulamento Geral dos Funcionários e Agentes do Estado aprovado pelo Decreto n° 5/2018, de 26 de 
Fevereiro; 

c) Decreto n° 30/2001, de 15 de Outubro (Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração 
Pública); 

d) Decreto n° 53/2016, de 28 de Novembro (Estatuto Orgânico do Instituto Superior de Contabilidade e 
Auditoria de Moçambique); 

e) Constituição da República de Moçambique, 

f) Divisão Administrativa do País;

g) Avaliação do grau de conhecimento da área/carreira em que o candidato concorre, h) Regulamento 
Pedagógico do ISCAM; e 

i) Colectânea de legislação do Ensino Superior.

5. O requerimento pedindo contratação ao concurso deve dar entrada na Secretaria Geral do Instituto 
Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique, sita Rua John Issa, n° 93, Maputo, até ao último dia 
do prazo afixado, sem o qual não será considerado. 

6. O concurso é valido por 3 anos, contando a partir da data da publicação das listas de classificação final no 
Boletim da República. 
Necessidade de docentes – 1º Semestre (Laboral)

Nº Área de 
Formação Disciplina Necessidades Nível 

Académico

01 Contabilidade, Auditoria, 
Finanças e áreas afins.

Auditoria Assistida por Computadores 1

Mestrado e
 Doutorado

Auditoria Externa I 1
Planeamento e Controlo de Auditoria 1
Contabilidade Básica 1
Contabilidade e Relato do Sector Público 1
Contabilidade Financeira II e IV; Contabilidade 
Avançada 5

Contabilidade Internacional 2
Contabilidade Pública 2
Contabilidade Pública e Autárquica II 1
Perícia Contabilística 1
Matemática Financeira 1

02 Contabilidade e auditoria Ética e Deontologia Profissional 1
03 Fiscalidade Fiscalidade I 1
04 Gestão e Economia Gestão Pública e Poder Local 1
05 Informática Informática 2

Total 22

Necessidade de docentes – 2º Semestre (Laboral)

Nº Área de 
Formação Disciplina Necessidades Nível 

Académico

01 Contabilidade, Auditoria, 
Finanças e áreas afins.

Auditoria Externa II e Auditoria Interna 2

Mestrado e
 Doutorado

Auditoria Interna Pública 1

Contabilidade Assistida por Computadores 1
Contabilidade Financeira  I e III 3
Contabilidade Pública e Autárquica I 1
Contabilidade Sectorial 2

02 Estatística Estatística I 1
03 Finanças Públicas Finanças Públicas 2

04 Fiscalidade
Fiscalidade II 3

Fiscalidade Internacional 2

Total 18

ISCAM – Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 
Rua John Issa, nº 93 * Tel: +258 21328657 * Fax: +258 21328657 * Cel : +258 823053873 * www.iscam.ac.mz 

Email: info@iscam.ac.mz * O FUTURO COM EXCELENCIA

ISCAM – Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 
Rua John Issa, nº 93 * Tel: +258 21328657 * Fax: +258 21328657 * Cel : +258 823053873 * www.iscam.ac.mz 

Email: info@iscam.ac.mz * O FUTURO COM EXCELENCIA
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REVOGAÇÃO DE MANDATO
No dia vinte de Maio de dois mil e vinte e um, nesta cidade da Matola e 
no Balcão de Atendimento Único da Província de Maputo, perante mim, 
ERMELINDA JOSÉ ZERO, Conservadora e Notária Técnica, compareceu 
como outorgante:
- Paulo Manuel da Silva Caldeira, casado, de nacionalidade moçambicana, 
natural de Johannesburg, África do Sul e residente no Bairro Triunfo, cidade 
de Maputo, portador do Bilhete de Identidade número 110101211187S, 
emitido aos quinze de Junho de dois mil e onze, pela Direcção de Identificação 
Civil da Cidade de Maputo, que outorga neste acto em representação da 
ÓLEOS MOÇAMBIQUE, LDA, com sede na Avenida das Indústrias, cidade 
da Matola, com NUEL: 100018071, com poderes suficientes para este acto.

E por ele foi dito:
Que pelo presente instrumento, REVOGAM E CONSIDERAM NULA E 
DE NENHUM EFEITO, a procuração de treze de Novembro de dois mil e 
quinze, outorgada e assinada neste Balcão, perante Elsa Fernando Daniel 
Venhereque Machacame, Conservadora e Notária Superior, a favor de 
PAULO SÉRGIO HENRIQUES FERRÃO, advogado com Carteira Profissional 
número 311, domicílio profissional na porta número 19, da Praça Judite 
Tembe, número 12046, Matola-sede, cidade da Matola, província de Maputo.

Assim o disse e outorgou
Foi este instrumento lido em voz alta, explicado o seu conteúdo e efeitos legais 
aos mandantes na sua presença, ao que vão assinar comigo seguidamente.

3578

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – EMPRESAS) 

 
País: MOÇAMBIQUE 
Projecto: PROJECTO DE MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DE ENERGIA (PERIP) 
Concessão No.: IDA-D2380 
Nome do Contrato: IT Infosec Baseline Assessment, Plan, Strategy and Licenses for EDM. 
Referência No.: MZ-EDM-289905-CS-QCBS 
 

 
1.O Governo de Moçambique (GdM) obteve fundos da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) 
para financiar o custo do Projecto de Melhoria da Qualidade e Eficiência de Energia (PERIP). Os fundos fo-
ram canalizados através da Empresa Nacional de Energia, Electricidade de Moçambique, E.P (EDM) como 
Agência de Implementação do Projecto e a EDM, E.P pretende aplicar parte dos fundos para pagamentos no 
âmbito do contrato de consultoria; 
 
2.Os serviços de consultoria (“Os Serviços”) incluem um contrato de valor global para Testar a Segurança do 
Sistema de Informação, Planificar, Definir Estratégias e Licenças de segurança para EDM, cujo nível total 
estimado de esforço de um Director de Projecto e de um Especialista de Segurança é de 10 homem-mês, du-
rante um período de seis (6) meses; 
 
3.Os Termos de Referência (TOR) detalhados para os serviços de consultoria em referência podem ser en-
contrados nas seguinte Link:  
https://drive.google.com/drive/folders/1gI7WdPwJxLmTWCmglYNhzygSXKnhK9jy; 
 
4.A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM), convida empresas de consultoria (“Consultores”) para mani-
festarem seu interesse em fornecer os Serviços. As Empresas de Consultoria interessadas devem fornecer 
informações demonstrando que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar 
os serviços. Os critérios de pré-selecção são os seguintes: (i) No mínimo de (8) oito anos de experiência em 
gestão de projectos de cibersegurança; (ii) Treinado e certificado na realização de testes de penetração de Ci-
bersegurança e no mínimo duas cartas de recomendação de empresas que se beneficiaram ou estejam a se 
beneficiar dos trabalhos similares do consultor (iii) Execução de trabalhos similares em África nos últimos 5 
anos. Os Especialistas principais não serão avaliados nesta fase de pré-seleção. 
 
5.Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, durante o horário laboral, das 07:30 às 
15:30 horas. 
 
6. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo (Formato fisico ou por 
endereço electrónico) até dia 13 de Maio de 2022, 14:00 horas locais. 

 
Electricidade de Moçambique, EP. (EDM) 
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 
Av. Filipe Samuel Magaia, 368, 1o Andar, Maputo 
Telefone: (+258)21353642 
E-mail: infosec@edm.co.mz   
www.edm.co.mz  
Maputo – Moçambique 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 

  
 
Country: MOZAMBIQUE 
Project: POWER EFFICIENCY AND RELIABILITY IMPROVEMENT PROJECT (PERIP) 
Grant No.: IDA-D2380  
Assignment Title: IT Infosec Baseline Assessment, Plan, Strategy and Licenses for EDM. 
Reference No. MZ-EDM-289905-CS-QCBS  
  
1. The Government of Mozambique (GoM) hereinafter referred to as “the Borrower” have received the Grant funds 

from International Development Association (IDA) towards the cost of the Power Efficiency and Reliability Impro-
vement Project (PERIP). The funds have been channeled through the national Power Utility, Electricidade de 
Moçambique, E.P. (EDM) as the Project Implementation Agency and EDM intends to apply part of the proceeds for 
consulting services; 

 
2. The consulting services (“the Services”) include a lump-sum contract for IT Infosec baseline assessment, plan, strate-

gy and licenses for EDM, whose total estimated level of effort of One Project Director and One Security Specialist is 
10 person-months, over a period of six (6) months; 

 
3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be found at the following link:https://

drive.google.com/drive/folders/1gI7WdPwJxLmTWCmglYNhzygSXKnhK9jy; 
 
4. The Electricidade de Moçambique now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in 

providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the requi-
red qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are: (i) at least eight (8) 
years of experience in Cybersecurity Project management (ii) Certified in conducting Cybersecurity Penetration 
Tests and at least two recommendation letters from the organizations that have used or are using similar services 
from the Consultant (iii) Provided similar services within African context in the last five (5) years (iv) Key Experts 
will not be evaluated at the shortlisting stage; 

 
5. The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Em-

ployment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, November 2020 
(“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

6. Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications but should indicate clearly whether the 
association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners 
in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected; 

 
7. A Consultant will be selected in accordance with the QCBS – Quality and Cost-Based Selection method set out in the 

Procurement Regulations; 
 
8. Further information can be obtained at the address below during office hours 07:30 to 15:30 hours; 
 
9. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by e-mail) by 13th 

May 2022, 14:00, Local time. 
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. (EDM) 
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 
Av. Filipe Samuel Magaia, 368, 1o Andar, Maputo 
Telefone: (+258)21353642 
E-mail: infosec@edm.co.mz   
www.edm.co.mz  
Maputo – Moçambique 

ELECTRIFICATION AND PROJECTS DIRECTORATE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 133 do Código Comercial e do n.º 1 do artigo décimo nono dos Estatutos da Sociedade, 
convoca-se os senhores Accionistas da HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA, S.A., com sede na Vila do Songo, 
matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Tete, sob o número 100073889, com o capital social 
de 27.475.492.580,00 MT (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, 
quinhentos e setenta e nove meticais e noventa e dois centavos), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
no próximo dia 27 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, no Hotel Radisson Blu, em Maputo, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

Ponto Um:  Deliberar sobre o Relatório e Contas do exercício de 2021, incluindo o relatório e parecer do 
conselho fiscal; 

Ponto Dois:  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados referente ao exercício de 2021; 
Ponto Três:   Deliberar sobre os instrumentos de gestão previstos nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo trigésimo 

terceiro dos Estatutos da Sociedade, nomeadamente: 
a) Política Anti-Corrupção; 
b) Código de Ética e Conduta. 

Ponto Quarto:  Deliberar sobre outros instrumentos relevantes para a Sociedade, nomeadamente:
a) Manual de Governação Corporativa;
b) Manual de Procurement.

Ponto Quinto:       Deliberar sobre qualquer outro assunto do interesse da Sociedade.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício do direito de voto constam do artigo décimo 
sexto dos Estatutos da Sociedade, de modo particular, o número dois do citado artigo.
Os Documentos listados acima encontrar-se-ão disponíveis nos Escritórios da Sociedade em Maputo ou através de um 
pedido pelo e-mail hcb-ag@hcb.co.mz.

O número de participantes está condicionado às regras que estiverem em vigor, no contexto da Pandemia da Covid-19.

  
Maputo, 25 de Abril de 2022

ANÚNCIO DE VAGA

Conceituada Organização na área da Saúde está a recrutar profissionais Médicos e 
Enfermeiros para diversas zonas como Maputo, Beira, Pemba, Nacala e Quelimane 
para as seguintes especialidades: 

Ginecologia, Fisioterapia, Dentista, Pediatria
Serão responsáveis por avaliar e diagnosticar as doenças e suas causas para 
posteriormente combatê-las e curá-las. Trabalhando para a manutenção e a 
restauração da saúde de forma excelente, de acordo com os valores da Instituição.

Requisitos e Perfil de Competências:
	Estar inscrito na Ordem dos Médicos de Moçambique;
	Formação Superior (Especialização), na área em que se candidata;
	Certificado de Habilitações Literárias;
	Disponibilidade para trabalhar por turnos;
	Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; 
	Fluente em Português e Inglês intermédio.

Enfermeiros (Médio, Especializado e Licenciado)
Serão Responsáveis por prestar os cuidados de Enfermagem, administrando a 
terapêutica médica e os tratamentos prescritos pelo Médico de forma excelente, de 
acordo com os valores da Instituição.

Requisitos e Perfil de Competências
	Estar inscrito na Ordem dos Enfermeiros, com carteira profissional válida;
	Formação na área para a qual se candidata;
	Disponibilidade para trabalhar por turnos;
	Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
	Fluente em Português e  Inglês Intermédio.

Envio de Candidaturas:
Os (as) interessados (as) devem enviar o seu CV, bem como a carta de apresentação 
para o email sergia.fonseca01@gmail.com até ao dia 3 de Maio de 2022, indicando 
a Especialidade para a qual se candidatam. Apenas os candidatos seleccionados serão 
contactados.  
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Mudança de escritório
A Oxfam vem através desta comunicar aos 
seus parceiros, fornecedores, sociedade civil 
em geral e demais entidades que os seus 
escritórios deixam de funcionar no actual 
endereço: Bairro Sommershield I, rua General 
Oswaldo Tanzama, n°16/B, 2° e 3° Andares 
para o seguinte: Bairro sommershield II, 
rua das Rosas, n° 91, com efeitos a partir 
do próximo dia 25 de Abril do corrente mês.

3517

República de Moçambique
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Procuradoria – Geral da República, nos termos do art. 45 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, convida todas as empresas interessadas e elegíveis a apresentarem 
propostas fechadas para os seguintes Concursos:

	Concurso Limitado 13A000141/CL/Nº50/2022 Consultoria para Avaliação de Meio-Termo, garantia provisória não é exigível, entrega de 
propostas 9.00 horas e abertura de propostas até 9.30 horas do dia 6 de Maio de 2022;

Os Concorrentes poderão obter os documentos do concurso na Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) da PGR, mediante apresentação do 
talão de depósito da importância não reembolsável de 5.000,00MT (cinco mil meticais) a ser depositada na conta nº004733519003, do Banco de 
Moçambique, durante as horas normais de expediente. 

O período de validade das propostas é de 90 dias, a contar da data da abertura das propostas.
As propostas deverão ser entregues na Unidade Gestora Executora das Aquisições da PGR, sita na Av.Vladimir Lenine, n° 121, 2˚ andar, onde em seguida 
serão abertas.

Maputo, aos 19 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 
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CONCURSO PARA MELHORIA DOS SISTEMAS, 
PROCEDIMENTOS E MANUAIS DA FUNDAÇÃO MASC

CONCURSO Nº3/2022

A Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, abreviadamente designada por Fundação 
MASC, é uma Organização da Sociedade Civil empenhada em promover a boa governação e um 
desenvolvimento equitativo, justo e inclusivo, em Moçambique.

Anteriormente, o MASC era um projecto que durante o período de 2007-2015 teve financiamento 
do Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID), Cooperação Irlandesa 
(Irish Aid) e da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Com a transformação em Fundação, implementou o seu Plano Estratégico (PE) 2015-2020, com 
suporte da Agência Dinamarquesa de Desenvolvimento Internacional (DANIDA), Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional (DFID), Ajuda Irlandesa (IA), Cooperação de Desenvolvimento 
Suíço (SDC) e a Embaixada Real da Noruega através de um modelo de fundo comum.

Durante o ano de 2020, lançou seu PE 2020-2030, mas, a dinâmica actual obrigou que a forma de 
financiamento passasse de alocação directa à participação em concursos lançados pelos parceiros 
de cooperação. Essa grande mudança na forma de trabalhar implica que a Fundação faça uma 
auditoria interna dos seus sistemas, procedimentos e manuais. 

Para mais Informações (termos de referência) 
entre em contacto pelo seguinte endereço:
propostas@masc.org.mz

25 de Maio de 2022 (16hrs)

Av. da Marginal 1251, 2˚ Andar, Bloco “A”,
Edifício Jardim Centenário; Contacto: 
(+258) 20300 377

OBJECTIVOS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS
Os objectivos dos serviços solicitados são: melhorar os sistemas, procedimentos e manuais que 
gerem a Fundação MASC. 

PRAZO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS

CONCURSO PARA MELHORIA DOS SISTEMAS, 
PROCEDIMENTOS E MANUAIS DA FUNDAÇÃO MASC

CONCURSO Nº3/2022

A Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, abreviadamente designada por Fundação 
MASC, é uma Organização da Sociedade Civil empenhada em promover a boa governação e um 
desenvolvimento equitativo, justo e inclusivo, em Moçambique.

Anteriormente, o MASC era um projecto que durante o período de 2007-2015 teve financiamento 
do Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID), Cooperação Irlandesa 
(Irish Aid) e da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Com a transformação em Fundação, implementou o seu Plano Estratégico (PE) 2015-2020, com 
suporte da Agência Dinamarquesa de Desenvolvimento Internacional (DANIDA), Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional (DFID), Ajuda Irlandesa (IA), Cooperação de Desenvolvimento 
Suíço (SDC) e a Embaixada Real da Noruega através de um modelo de fundo comum.

Durante o ano de 2020, lançou seu PE 2020-2030, mas, a dinâmica actual obrigou que a forma de 
financiamento passasse de alocação directa à participação em concursos lançados pelos parceiros 
de cooperação. Essa grande mudança na forma de trabalhar implica que a Fundação faça uma 
auditoria interna dos seus sistemas, procedimentos e manuais. 

Para mais Informações (termos de referência) 
entre em contacto pelo seguinte endereço:
propostas@masc.org.mz

25 de Maio de 2022 (16hrs)

Av. da Marginal 1251, 2˚ Andar, Bloco “A”,
Edifício Jardim Centenário; Contacto: 
(+258) 20300 377

OBJECTIVOS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS
Os objectivos dos serviços solicitados são: melhorar os sistemas, procedimentos e manuais que 
gerem a Fundação MASC. 

PRAZO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
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Av. Vladimir Lénine nº 121, Tel: Geral- (+258) 21303303/4; DAF: (+258) 21 490946 , Fax.(+258) 21 304297;
Web-site: pgr.gov.mz - E-mail: pgr@pgr.gov.mz

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial do Instituto Nacional de Estatística da Província de Inhambane convida pessoas colectivas ou singulares, 

nacionais ou estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas e que reúnam requisitos de qualificação para os 
concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº de ordem Objecto do concurso Data e hora-limite para 
entrega das propostas

Data e hora de abertu-
ra de Propostas

Validade das 
Propostas

Concurso Público n° 
27I003041/CP/03/2022 Aquisição de Material de Consumíveis Informáticos 16/5/2022 às

8.00 horas
16/5/2022 às

8.30 horas 90 dias

Concurso Limitado n° 
27I003041/CL/04/2022 Aquisição de Combustível e Lubrificantes 6/5/2022 às

10.00 horas
6/5/2022 às
10.30 horas 90 dias

Concurso Por cotação n° 
27I003041/CC/05/2022 Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene 2/5/2022 às

10.00 horas
2/5/2022 às
10. 30 horas 90 dias

Concurso Por cotação n° 
27I003041/C C/06/2022  Fornecimento de Géneros Alimentícios 2/5/2022 às

10.00 horas
2/5/2022 às
10.30 horas 90 dias

Concurso Público n° 
27I003041/CP/07/2022

 Aquisição de Bens para Manutenção e Reparação de 
Imóveis

16/5/2022 às
9.30 horas

16/5/2022 às
10.00 horas 90 dias

Concurso Público n° 
27I003041/CP/08/2022 Manutenção e Reparação de Veículos

16/5/2022 às
9.30 horas

16/5/2022 às
10.00 horas 90 dias

Concurso Por cotação n° 
27I003041/CC/09/2022

Representação (Serviços de Fornecimento de 
Refeições)

2/5/2022 às
9.00 horas

2/5/2022 às
9.30 horas 90 dias

Concurso Público n° 
27I003041/CP/10/2022

Serviços de Manutenção e Reparação de Bens 
Imóveis

16/5/2022 às
11.00 horas

16/5/2022 às
11.30 horas 90 dias

Concurso Público n° 
27I003041/CP/11/2022 Passagens Dentro do País 16/5/2022 às

11.00 horas

16/5/2022 às
11.30horas 90 dias

Concurso Público n° 
27I003041/CP/12/2022 Limpeza e Conservação 16/5/2022 às

8.00 horas

16/5/2022 às
8. 30 horas 90 dias

Concurso Por cotação n° 
27I003041/CC/13/2022 Serviços Gráficos 2/5/2022 às

8.00 horas
2/5/2022 às

8.30 horas 90 dias

Concurso Por cotação n° 
27I003041/CC/14/2022 Fardamento e Calçado 2/5/2022 às

11.30 horas
2/5/2022 às
12.00 horas 90 dias

Concurso Por cotação n° 
27I003041/CC/15/2022 Material de Cama, Banho e Mesa 2/5/2022 às

8. horas
2/5/2022 às

8.30 horas 90 dias

Concurso Por cotação n° 
27I003041/CC/16/2022 Material de Consumo para Copa Cozinha 2/5/2022 às

9.00 horas
2/5/2022 às

9.30 horas 90 dias

Concurso Público n° 
27I003041/CP/17/2022

Aquisição de Material para Manutenção e Reparação 
de Bens Móveis (Sobressalentes).

16/5/2022 às
8.00 horas 16/5/2022 às

8.30 horas 90 dias

Concurso Público n° 
27I003041/CP/18/2022 Aquisição de Material para Escritório 16/5/2022 às

9.00 horas
16/5/2022 às

9.30 horas 90 dias

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los na 
Delegação Provincial do Instituto Nacional de Estatística de Inhambane na sala da UGEA, sita na Av. da Independência, nº115, 
Bairro- Balane 2, telefone nº 293-20142, durante as horas normais de expediente.

3.  As propostas serão válidas por um período de 90 dias e devem ser entregues no endereço referenciado no número anterior e 
as mesmas serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4.  O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública na presença dos que desejarem. Caso haja alguma 
alteração os concorrentes serão comunicados por carta com antecedência.

5.  Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo decreto nº 5/2016 de 8 de Março.

Inhambane, aos 25 de Abril de 2022
A autoridade competente

(Ilegível)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTIVA DAS AQUISIÇÕES

Av. da independência  nº 115, Caixa Postal 41, Inhambane, República de Moçambique 
Telef.: + 258 29320142, - Fax: + 258 29320142;

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
10ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O DOUTOR ZITO FELISBERTO NHATAVE, JUIZ 
DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

Faz saber que por esta Secção correm 
termos processuais uns Autos de Acção 
Declarativa de Condenação sob a Forma 
de Processo Ordinário, registados sob 
o nº 39/21/SP, em que é autor Benedito 
Felizardo Alberto, representado pelo seu 
advogado, o Dr. Luís José Jobe Fazenda e 
réu Zumeid Mahomed Iquibal.

É desta forma citado o réu Zumeid 
Mahomed Iquibal, com último domicílio 
na cidade da Matola, sem mais dados da sua 
identificação, actualmente em parte incerta, 
para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, com 
dilação de 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data da publicação do segundo número 
do presente anúncio, contestar, querendo, os 
autos que lhe move o autor acima referido, 
pelos fundamentos constantes da petição 
inicial. A cópia da petição inicial encontra-
se à sua disposição no Cartório desta 
Secção. Advertindo-se-lhe de que a falta de 
contestação serão tidos como confessados 
os factos articulados pelo autor.

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

A Escrivã de Direito
Marisa Rafael Guioche

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Zito Felisberto Nhatave

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO
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ANÚNCIO DE VAGAS

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE REGISTO ACADÉMICO 

Posto: Técnico Administrativo de Registo Acádémico

Local: ISCTEM, Cidade de Maputo

Tipo de Contrato: Tempo Inteiro

I. DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES

Tendo em vista o alcance da visão e missão do ISCTEM, a Direcção Pedagógica pretende recrutar para o seu 

quadro pessoal a tempo inteiro, um Técnico Administrativo para realizar actividades de natureza administrativa, 

nomeadamente assegurar o atendimento  e responder às solicitações dos docentes, proceder à recepção, análise 

e encaminhamento do expediente, emitir e conferir documentos relacionados com os estudantes, organizar o 

arquivo, validar pautas e executar outras actividades compatíveis com a sua função no Registo Académico do 

ISCTEM.

II. QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS

Habilitações literárias: 12ª Classe.

III. EXPERIÊNCIA DE TRABALHO

• Mínimo de um ano de experiência em funções similares ou outras afins.

IV. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

• Conhecimento básicos em relações públicas; 

• Capacidade de comunicação;

• Trabalho em equipa e sob pressão;

• Domínio das ferramentas básicas de informática (Microsoft Office: Word, Excel, Correio Eletrónico e Internet). 

V. LÍNGUAS

Fluente em Português.

VI. PROCESSO DE SELECÇÃO E RECRUTAMENTO

O ISCTEM promove a inclusão no processo de recrutamento de pessoal.

• Os candidatos devem submeter uma carta de apresentação, Curriculum Vitae, Certificado de Habilitações 

Literárias e outros documentos de suporte de candidatura através do email: drhisctem@isctem.ac.mz ou na 

Secretaria do ISCTEM.

• Todas as candidaturas serão objecto de análise prévia por uma comissão de avaliação criada para o efeito.

• Apenas os candidatos apurados na primeira fase serão chamados para a entrevista.

ENVIO DE PROCESSO DE CANDIDATURA – Até 30 de Abril de 2022 para:

Direcção dos Recursos Humanos ou Secretaria do ISCTEM

Rua 1.194, nº 332, Bairro Central “C” – Distrito Municipal KaMpfumo – Cidade de Maputo – Moçambique
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ANÚNCIO DE VAGAS

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 

ENVIO DE PROCESSO DE CANDIDATURA – Até 30 de Abril de 2022 para:

Direcção dos Recursos Humanos ou Secretaria do ISCTEM

Rua 1.194, nº 332, Bairro Central “C” – Distrito Municipal KaMpfumo – Cidade de Maputo – Moçambique

Posto: Técnico Administrativo da Secretaria

Local: ISCTEM, Cidade de Maputo

Tipo de Contrato: Tempo Inteiro

I. DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO

Tendo em vista o alcance da visão e missão do ISCTEM, a Direcção Pedagógica pretende recrutar para o seu 

quadro pessoal a tempo inteiro, um Técnico Administrativo para realizar actividades de natureza administrativa, 

nomeadamente assegurar o atendimento e responder às solicitações de informação por parte de estudantes e 

do público em Geral, proceder ao registo de dados biográficos dos estudantes, e executar outras actividades 

compatíveis com a sua função na Secretaria do ISCTEM.

II. QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS

Habilitações literárias: 12ª Classe.

III. EXPERIÊNCIA DE TRABALHO

• Mínimo de um ano de experiência em funções similares ou outras afins.

IV. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

• Conhecimento básicos em relações públicas; 

• Capacidade de comunicação;

• Trabalho em equipa e sob pressão;

• Domínio das ferramentas básicas de informática (Microsoft Office: Word, Excel, Correio Eletrónico e Internet). 

V. LÍNGUAS

Fluente em Português.

VI. PROCESSO DE SELECÇÃO E RECRUTAMENTO

O ISCTEM promove a inclusão no processo de recrutamento de pessoal.

• Os candidatos devem submeter uma carta de apresentação, Curriculum Vitae, Certificado de Habilitações 

Literárias e outros documentos de suporte de candidatura através do email: drhisctem@isctem.ac.mz ou na 

Secretaria do ISCTEM.

•Todas as candidaturas serão objecto de análise prévia por uma comissão de avaliação criada para o efeito.

• Apenas os candidatos apurados na primeira fase serão chamados para a entrevista.
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PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE INHAMBANE

SECRETARIA DISTRITAL

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO Nº 04I145641/CL/0001/2022

1. A Unidade Gestora Executora de Aquisições da Secretaria Distrital de Inhambane convida pessoas 
singulares, micro, pequenas e médias empresas escritas no cadastro único, a apresentarem 
propostas fechas para Empreitadas de Obras de Melhoramentos Localizados de Estrada N/C Cruz 
N242 Salela-Mahila, numa extensão de 800m.

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar, adquirir o documento de concurso ou obter mais 
informações, na Secretaria Distrital de Inhambane - UGEA, sita na Rua da Vigilância, no357, telefone 
nº 293 20749, por um valor não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) 
durante as horas normais de expediente.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias a contar da data de abertura das mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues até 10.00 horas do dia 9 de Maio de 2022 e serão abertas 
pelas 10.15 horas do mesmo dia, em sessão pública na sala de Sessões da Secretaria Distrital de 
Inhambane, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. A visita ao local da obra será no dia 28 de Abril, pelas 10.00 horas e a mesma é de carácter 
obrigatório.

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

Inhambane, aos 25 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível) 107

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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AVISO
1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 50 da Lei n.º 10/2013, 

de 11 de Abril (Lei da Concorrência), torna-se público que a Autoridade Reguladora 
da Concorrência (ARC) recebeu, a 14-04-2022, uma notificação de uma operação de 
concentração de empresas, apresentada ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 24 do 
referido diploma. 

2. A operação de concentração que ora se notifica consiste na aquisição pela Heineken 
International B.V. (“Heineken”) de uma participação adicional na Namibia Breweries 
Limited (“NBL”), e a combinação dos actuais negócios da Heineken na África do Sul 
na sua subsidiária integralmente detida Sunside Acquisitions Limited (“Newco”), 
juntamente com a sua participação adicional na NBL, e os negócios de bebidas 
alcoólicas aromatizadas, vinhos e bebidas espirituosas da Distell Group Holdings 
Limited (“Distell”, e juntamente com a Heineken e NBL, as “Partes”) (“Transacção 
Projectada”), para efeitos dos artigos 23 e 24 da Lei n.º 10/2013, de 11 de Abril.

As actividades das empresas participantes são as seguintes:
- A Heineken desenvolve a sua actividade de produção, comercialização e distribuição 

de cerveja e outras bebidas a nível mundial através das suas filiais e empresas 
associadas, incluindo em Moçambique.

- A NBL é uma empresa com sede na Namíbia que fabrica, comercializa e distribui 
cerveja.

- A Distell  é uma empresa sediada na África do Sul que fabrica, comercializa e 
distribui vinhos, bebidas espirituosas e bebidas alcoólicas aromatizadas, incluindo 
em Moçambique.

3. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa, devem ser 
remetidas à Autoridade Reguladora da Concorrência, no prazo de 15 dias contados 
da publicação do presente Aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 50 da Lei supracitada, 
indicando a referência Ccent. n.º6/2022 – Heineken/NBL*Distell, para o seguinte 
endereço: Av. 25 de Setembro, 1502, 2º Andar, Maputo – Moçambique.

4. As observações acima referidas devem identificar o interessado e indicar o respectivo 
endereço postal, e-mail e n.º de telefone. Se aplicável, as observações devem ser 
acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da respectiva fundamentação 
do seu carácter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas.

Maputo, 25 de Abril de 2022
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

“7 DE ABRIL”

Guijá quer regadio pronto
antes da campanha 2022-23

O 
DISTRITO de Guijá 
espera ter o regadio 
7 de Abril pronto 
antes do arranque, 
dentro de me-

ses, da campanha agrícola 
2022-2023. Para o efei-
to, retomaram, há dias, as 
obras de reabilitação desta 
infra-estrutura cuja inter-
venção é feita em coorde-
nação com o Programa de 

Desenvolvimento da Cadeia 
de Valor Agro-Alimentar 
Inclusivo (PROCAVA). 

Esta informação foi fa-
cultada por Jaime Mugabe, 
administrador de Guijá, 
tendo assegurado que nes-
te momento já se procedeu 
à abertura de 10 furos para 
viabilizar este regadio que 
ocupa cerca 138 hectares. 

A nossa fonte espera que 

após a conclusão das obras, 
a infra-estrutura beneficie 
cerca de 250 famílias, o que 
se vai reflectir nos ganhos 
sociais e económicos de 
maior impacto para as po-
pulações.

“Estamos a concentrar 
as nossas atenções na cons-
trução e/ou reabilitação de 
infra-estruturas que esti-
mulem a produção agríco-

a construir infra-estruturas 
que estimulem a produ-
ção. Há uma negociação em 
curso para a construção de 
um assudo para aproveita-
mento das águas do baixo 
de Incoluane porque somos 
um distrito propenso às 
inundações. Assim preten-
demos fazer melhor apro-
veitamento da água das 
chuvas”.

Entretanto, enquanto 
estas soluções não trazerem 
resultados, o distrito regis-
ta bolsas de fome. “A nossa 
população tem como base 
a agricultura de sequeiro. 
Infelizmente não choveu o 
suficiente na fase em que 
era necessário e actualmen-
te temos bolsas de fome 
na zona alta como Nalazi, 
também em Mubanguene e 
Chivonguene”, disse.

O dirigente não avan-
çou o número de pessoas 
em risco de fome. “Ainda 
não sabemos o universo da 
população afectada, mas 
possivelmente cerca de 50 
por cento poderá enfrentar 
fome, excepto os que usam 
motobomba para a irriga-
ção. Estamos a acompanhar 
a situação”, finalizou. A vida de cerca de 250 famílias depende da reabilitação deste regadio

N.
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DO ANO 2021

Reduz execução
orçamental em Gaza
OS órgãos de governação des-
centralizada na província de 
Gaza executaram no exercício 
económico do ano passado 
cerca de 557 milhões de me-
ticais, valor muito aquém das 
reais necessidades para o fun-
cionamento normal da má-
quina administrativa. 

Face a este cenário de re-
dução orçamental, a gover-
nadora de Gaza, Margarida 
Mapandzene Chongo, expli-
cou que o seu executivo tem 
primado por uma política de 
criatividade e racionaliza-
ção dos recursos financeiros 
existentes com o intuito de 
continuar a contribuir para a 
melhoria na prestação de ser-
viços. 

Margarida Chongo que fa-
lava durante a oitava sessão 
ordinária da Assembleia Pro-
vincial de Gaza, que serviu 
para analisar questões ligadas à 
Conta de Gerência dos Órgãos 
de Governação Descentraliza-
da Provincial (OGD) referente 
ao exercício económico do 
ano 2021, lembrou que a redu-
ção de recursos financeiros em 
consequência da conjuntura 
internacional ditada pela pan-
demia da Covi-19 bem como 
factores naturais, influencia-
ram negativamente na con-
cretização de vários projectos 
traçados pelo seu executivo. 

A dirigente revelou que 
maior parte do orçamento 

dos OGD foi para as despesas 
com funcionários, sobretudo 
para o pagamento de salários 
e remunerações. Mas, apesar 
desta situação, a governadora 
reconheceu os esforços que 
tem sido feitos no sentido de 
inverter o cenário.  

A governadora considerou 
fundamental que tudo seja 
feito para ajudar o país a ultra-
passar esta fase difícil da eco-
nomia, sendo que “o actual 
momento de escassez de re-
cursos deve servir de estímulo 
à criatividade dos gestores pú-
blicos, visando a concretiza-
ção do plano quinquenal dos 
órgãos de governação descen-

tralizada provincial 2020-24”. 
Refira-se que durante a 

gerência de 2021, os OGD pro-
vincial funcionaram com um 
orçamento de 572.079.284,35 
meticais, do qual executa-
ram 556.689.873,68 meti-
cais, correspondente a 97,31 
por cento, com um saldo de 
15.380.410,67 meticais. Estes 
valores tiveram como origem 
as receitas próprias, con-
signadas e não consignadas, 
fundos do Orçamento do Es-
tado e donativos atribuídos a 
várias instituições que com-
põem o órgão executivo de 
governação descentralizada 
provincial.

Governadora falando da execução orçamental do ano passado

Brigadas móveis esperam
emitir cinco mil passaportes
A DIRECÇÃO Provincial de 
Migração de Gaza iniciou 
semana finda a promoção 
de serviços de atendimen-
to personalizado para cap-
tação de dados visando a 
emissão de passaportes, 

através de brigadas mó-
veis.

Com este projecto pre-
tende-se atender cerca de 
cinco mil utentes nos dis-
tritos de Xai-Xai, Chókwè, 
Chibuto, Manjacaze e Bile-

ne Macia. 
Abeldo Nhanombe, 

porta-voz da Direcção de 
Migração de Gaza, disse 
esperar uma participação 
massiva dos cidadãos. 

Segundo o porta-voz 

as autoridades estão a in-
tensificar o controlo da 
imigração, o que levou ao 
repatriamento de cerca de 
40 cidadãos estrangeiros 
que entraram ilegalmente 
no país.

MESTRADO EM EDUCAÇÃO CURRICULUM

Trinta estudantes em formação

TRINTA estudantes estão 
em formação na Universi-
dade Save (UniSave), para a 
obtenção do nível de mes-
trado em educação curricu-
lum. Com esta formação que 
iniciou na semana passada, 
a UniSave pretende formar 

técnicos superiores capazes 
de responder às exigências 
actuais no que diz respeito 
às reformas curriculares em 
curso no sector da Educa-
ção, segundo deu a conhe-
cer Manuel Morais, reitor 
deste estabelecimento de 

ensino.
Morais destacou o facto 

de o mestrado ser também 
uma das principais exigên-
cias para os docentes do 
ensino superior, pelo que se 
mostra satisfeito pela adesão 
dos professores à iniciativa.

“Pretendemos, com esta 
oferta de mestrado, formar 
quadros que respondam 
de uma forma expressiva 
a questão do conteúdo lo-
cal, quer na Administração 
Pública quer no sector pri-
vado. Após a conclusão do 
curso, o graduado deverá 
ser capaz de demonstrar 
competências a nível de co-
nhecimento, experiência e 
trazer soluções para os pro-
blemas da educação,” refe-
riu o académico.

Dos trinta mestrandos 
admitidos, 26 por cento 
são docentes da UniSave, 
70 por cento professores 
provenientes de diferentes 
subsistemas de educação 
e quatro vindos de outras 
áreas.

Refira-se que, a UniSave 
para além do mestrado em 
Educação Curriculum con-
ta com mais dois mestra-
dos, nomeadamente Gestão 
Ambiental e Agro-química.

UniSave introduz mestrado em Educação Curriculum

SERNIC apresenta
ladrões de viaturas
O SERVIÇO Nacional de Inves-
tigação Criminal (SERNIC) em 
Gaza, apresentou dois indiví-
duos de 25 e 32 anos suspeitos 
de furto de duas viaturas do 
tipo “mini-bus”.

Na ocasião, Zaqueu Muca-
nhe, porta-voz do SERNIC em 
Gaza, explicou que as referidas 

viaturas foram furtadas nos 
dias 29 de Dezembro e 25 de 
Fevereiro no posto adminis-
trativo Patrice Lumumba, em 
Xai-Xai.

Uma das viaturas, com ca-
racterísticas modificadas, foi 
identificada pelo respectivo 
proprietário já a fazer o serviço 

de transporte de passageiros, 
pelo que imediatamente con-
tactou a Polícia para os passos 
subsequentes. Entretanto, a 
outra viatura recuperada pela 
Polícia foi totalmente vandali-
zada e abandonada na via pú-
blica.

Mucanhe anunciou ainda a 

recuperação, em Inhambane, 
de uma viatura da marca Toyo-
ta Corolla que tinha sido furta-
da no dia 7 de Abril, na cidade 
de Xai-Xai.

O porta-voz do SERNIC em 
Gaza referiu que só este ano fo-
ram furtadas 13 viaturas, tendo 
sido recuperadas oito.

“Patrice Lumumba”
pede patrulhamento policial

MORADORES do posto ad-
ministrativo municipal Pa-
trice Lumumba, na cidade de 
Xai-Xai, consideram que as 
autoridades policiais devem 
intensificar os trabalhos de 
patrulhamento visando a re-
posição da ordem e tranqui-
lidade públicas.

Acontece que os larápios 
roubam um pouco de tudo, 
desde electrodomésticos, as-
sessórios de viaturas até ca-
bos eléctricos. 

Mevisse Chissano, mora-
dora do Bairro 24, descreve 

a situação como sendo alar-
mante porque “os malfei-
tores vandalizam e roubam 
contadores metálicos de 
água e pilham outros bens 
como electrodomésticos. 
Estas preocupações já foram 
apresentadas às autoridades 
competentes para que, pelo 
menos, se destaque uma 
equipa de patrulha, mas ain-
da não tivemos resposta sa-
tisfatória. Nós é que fazemos 
a patrulha nocturna, o que 
implica pouco tempo de des-
canso,” frisou.

Teresa Sambo já foi ví-
tima dos amigos do alheio. 
“Roubaram-me contador 
de água e sobressalentes do 
carro. Aqui até viaturas rou-
bam. O que nos entristece é 
que estes crimes são pratica-
dos por jovens residentes no 
bairro”, referiu.

José Nhampimbe afirma 
que o índice de bandidagem 
é inaceitável. “Eles arrom-
bam as casas e furtam bens. 
Quando são neutralizados 
não demoram na cadeia e 
voltam a atormentar a zona. 

Pedimos patrulhamento de 
modo que os criminosos se-
jam neutralizados e penali-
zados pelos seus actos”, fri-
sou. 

Por sua vez, Félix Nhan-
tumbo, entende que os 
problemas de roubo são 
influenciados por falta de 
iluminação pública. “Para 
além de contadores metá-
licos, os larápios roubam 
cabos eléctricos para ven-
der no mercado informal, 
deixando assim o bairro às 
escuras”, disse.
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Mevisse Chissano Teresa Sambo José Nhampimbe Felix Nhantumbo

la”, disse o administrador 
de Guijá.

O administrador con-
sidera fundamental esta 
intervenção por ser uma 
alternativa à seca que 
tem afectado a produção, 
uma vez que os produto-
res apostam na agricultura 
de sequeiro, impraticável 
quando não há chuva. Por 
isso, acrescenta, as inter-
venções do governo têm 
em consideração este facto, 
tendo em conta os cerca de 
12 hectares de terra arável 
que precisam de ser explo-
rados. 

Num outro desenvol-
vimento referiu que “nas 
nossas acções não nos es-
quecemos do gado, que é 
igualmente uma das apos-
tas do distrito, particular-
mente nesta altura em que 
o efectivo tende a reduzir, 
por conta dos surtos recen-
temente registados”.

Jaime Mugabe referiu-
-se igualmente ao Regadio 
de Donga, com cerca de 230 
hectares que aguarda por 
investidores para a conclu-
são da reparação da electro-
bomba para que esteja no-
vamente activo e beneficie 
perto de 250 famílias. Re-
feriu-se igualmente ao Re-
gadio de Maguiguane cujo 
projecto está sendo lento 
por causa das discussões 
com o empreiteiro. Tem 100 
hectares e poderá benefi-
ciar cerca 182 pessoas.

O nosso interlocutor 
considera aquele distrito do 
sul de Gaza com potencial, 
do ponto de vista agrícola, 
que deve ser explorado, daí 
que assegura que “estamos 
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TONY GOMBE

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode par-
tilhar as suas reflexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 palavras, po-
dendo ir até 500 quando sejam de análise. A Redac-
ção 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 endereço 
cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome comple-
to, 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

BELAS MEMÓRIAS
Anabela  Massingue

anmassingue@gmail.com

ERNESTO VICENTE

NO transporte público convergem pessoas de diferentes formas 
de ser e estar. Aliás, nem todos temos a mesma forma de pensar 
e agir, daí que existem normas de boa convivência para se esta-
belecer harmonia.

Viajar no transporte público, nas condições actuais, exige que 
o passageiro tenha dinheiro vivo pois, os sistemas electrónicos 
ainda não são funcionais. A empresa rodoviária municipal de 
Transporte Público de Maputo em tempos esteve organizado no 
sentido de o passageiro pagar atempadamente pelas viagens que 
for a efectuar. Mas, nos últimos tempos é necessário que o utente 
tenha dinheiro no bolso.

Assim sendo, algumas vezes os cobradores entram em con-
tradição com os passageiros devido ao troco. Pois, acontece que 
existem passageiros que aparecem com uma nota com o valor 
facial de quinhentos ou mil meticais, logo nas primeiras horas 

da manhã. Perante esta situação, o cobrador fica contrariado ao 
ponto de entrar em discussões com o passageiro.

Mas, o passageiro alega que é a única nota que tem e nada 
pode fazer. Perante esta situação, vezes há que surge um benevo-
lente para pagar pela passagem. Mas, nem sempre acontece, pois 
a vida não está fácil para todos nós.

Em algum momento cheguei a dar razão ao passageiro alega-
damente porque é da responsabilidade do cobrador procurar notas 
pequenas, as que usam com frequência nas suas transacções, sen-
do que os bancos me parecem acessíveis para flexibilizar o troco.

Todavia, pensei no valor das receitas que os transportadores 
conseguem e o facto de ter esse dinheiro disponível logo pela 
manhã. Aí também cheguei a dar razão ao cobrador pelo facto de 
se mostrar contrariado e até levantar a voz contra o passageiro.

Pois, existe aquilo que reúne consenso entre os membros de 
uma comunidade e neste caso entre os passageiros. Se o passagei-
ro não tem dinheiro trocado, pelo menos que informe o cobrador 

antes de embarcar no transporte para que, havendo sensibilidade 
o mesmo o deixe viajar na condição de passar por um local pos-
sível de arranjar troco. Ou ainda, provavelmente os sistemas de 
pagamento electrónicos o podem ajudar.

Mas, a verdade é que existem notas difíceis de encontrar tro-
co. Duzentos, quinhentos e mil meticais são valores difíceis de 
encontrar troco logo pela manhã. Por exemplo, as cinco da manhã 
será possível satisfazer este passageiro com nota facial de mil? 
Que haja bom senso.

Na verdade, existem situações críticas que obrigam o cidadão 
a usar essas notas, mas que tenha a atenção de informar. O que é 
consensual é que os passageiros devem procurar notas fáceis de 
trocar para permitir harmonia na viagem.

Situações desta natureza geram confusão. E vezes há que 
ninguém quer reconhecer o erro ou pedir ajuda. Deste modo, o 
passageiro não perde nada em ajudar o cobrador facilitando os 
trocos. 

CARLOS NHACULE*

CLARAMENTE, o mercado de seguros fornece uma escala de 
produtos e serviços que têm implicações significativas para a 
vida quotidiana das pessoas, empresas e  economia. 

Além de proteger quantidade substancial de activos e vidas 
no país e participar de todos os sectores da economia nacio-
nal, a indústria seguradora ajuda na gestão dos riscos, mobili-
za poupanças e, sobretudo, facilita investimentos estratégicos. 
A indústria de seguros fornece cobertura de riscos contra todos 
os aspectos da vida moderna, desde perdas relacionadas ao exer-
cício de actividades profissionais, morte, invalidez até perdas 
referentes a desastres naturais e à propriedade pessoal.

Sem seguro, muitos negócios não existiriam, empregos se-
riam perdidos e famílias não teriam protecção nos momentos de 
adversidade. Um dos pontos mais importantes, é a contribuição 
da indústria de seguro na gestão de riscos. Diversas seguradoras 
ao assumirem determinados riscos apresentam diversas suges-
tões de melhorias de riscos e processos (a partir da inspecção dos 
locais segurados), visando evitar a ocorrência de sinistros e seus 
impactos – tanto em termos de perdas materiais como financei-
ras (redução do facturamento, por exemplo). 

As seguradoras são o “olho externo” que com base na ex-
periência de diversos sectores ajudam aconselhar na gestão dos 
riscos.

Os contratos de seguros impõem regras de controlo dos 
riscos e desta forma contribuem para a segurança das pes-
soas e empresas e isso dá maior tranquilidade à economia em 
sua plena actividade, tendo em conta as obrigações e direi-
tos do seguro, a cumprir por ambas partes, pois não basta fa-
zer seguro sem ter o mínimo de cuidado do bem a segurar. 
A actividade de seguro facilita investimentos estratégicos. O 
investimento (capital fixo em formação), que é particularmente 
importante para o crescimento económico, é tipicamente acom-
panhado de riscos ainda maiores. A incerteza e o risco acompa-
nham a maioria das actividades económicas. 

Os seguros obrigatórios, assim como os facultativos, jogam 
um papel muito importante para economia e sociedade, porque 

visam proteger os interesses patrimoniais e não patrimoniais dos 
cidadãos e empresas, em caso de sinistros. 

Também contribuem para a arrecadação de receitas para o 
Estado, geram estabilidade social por parte dos vários agentes, 
são fontes de geração de emprego, preservam o investimento 
mediante a reestruturação das perdas do bem, em caso de ocor-
rência do sinistro. 

Os seguros são motores de desenvolvimento económico e 
social, garantem a sobrevivência das empresas e tranquilidade 
ao empresariado, impulsionam a economia, atraem novos inves-
timentos e investidores.

O seguro é a ferramenta mais eficiente de protecção da so-
ciedade, desenvolvida pelo homem. 

O seguro implica em solidariedade, união de forças, acção 
conjunta, em repartir as perdas e preservar a integridade do gru-
po, através dos esforços conjuntos na defesa do indivíduo.

Nada pode ser mais emblemático do que o acto de dividir os 
prejuízos de uma pessoa, decorrentes da ocorrência de eventos 
aleatórios, entre dezenas de milhares de outras pessoas desco-
nhecidas, que não sofreram qualquer prejuízo.

Ver pessoas que poderiam ter sua qualidade de vida, pa-
trimónio e dignidade ameaçados por eventos invariavelmente 
fora de seu controle e serem ressarcidos pela indemnização paga 
por uma seguradora é muito bom.

E isso vale para os seguros de vida, nos quais a falta do ar-
rimo/encosto/amparo/apoio da família é minimizada por uma 
quantia em dinheiro suficiente para fazer frente, pelo menos aos 
primeiros tempos após a morte da pessoa segura.

Vale para o cidadão que, enfrentando dificuldades, compra 
seu veículo e o perde destruído em um acidente ou roubado. A 
indemnização paga pelo seguro minimiza a perda patrimonial e 
permite que a pessoa recomponha seu património.

E o que dizer da indemnização paga pelos danos sofridos por 
uma empresa atingida por um incêndio? 

Lembremo-nos do caso do incêndio que ocorreu na Matola, 
na madrugada do dia 23 de Fevereiro do ano em curso. Do refe-
rido incêndio resultou em explosões e chamas de grande propor-
ção, tendo atingido cerca de 6 armazéns de diferentes empresas.

Imaginemos/suponhamos que esses armazéns e o respecti-
vo recheio tenham seguro, não restam dúvidas de que podem se 
beneficiar do ressarcimento/indemnização/reparação do sinistro 
ocorrido, mitigando desta maneira o investimento que teriam 
que fazer para erguerem aquelas infra-estruturas. Não só as em-
presas poderiam ser reconstruídas, os empregos seriam mantidos 
e a produção retomada, permitindo que várias outras pessoas, 
além dos accionistas, tenham directa ou indirectamente sua con-
dição de vida preservada.

Recentemente, a EMOSE na voz do seu (PCA)-Presidente 
do Conselho de Administração, referiu-se das indemnizaçãoes 
que serão pagas às instituições, como bancos comerciais, empre-
sas do sector de transporte, armazéns de comércio geral, agentes 
económicos entre outros que tiveram impacto negativo com a 
passagem dos fenómenos climatéricos, designadamente Idai e 
Kenneth, nas províncias das regiões Centro e Norte do País, es-
tamos a falar de cerca de 380 milhões de meticais. Vide Jornal 
Notícias do dia 12 de Abril do ano ora em curso. 

Este artigo veio à tona, por causa da Educação Financeira 
que está sendo dada pelo ISSM e Banco de Moçambique aos 
alunos das Escolas Secundárias ao nível de todo País, por oca-
sião da semana internacional do dinheiro, para que estes tomem 
conhecimento sobre a matéria financeira. Afinal de contas o pou-
par dinheiro no banco, também serve para o Seguro. Ao fazer 
seguro, é uma forma de poupança para proteger os interesses pa-
trimoniais e não patrimoniais dos cidadãos e das empresas, em 
caso de ocorrência de sinistros que como sabemos causam danos 
materiais e humanos em que é preciso repará-los ou repô-los.

Julgo eu, que é de suma importância o trabalho levado a 
cabo por estas duas instituições, BM e ISSM e que o mesmo 
seja complementado pelos outros actores da indústria segurado-
ra, refiro-me concretamente da Associação das Seguradoras de 
Moçambique, das próprias seguradoras, duma forma isolada ou 
coordenada e correctoras. É que estes actores podem de certa 
maneira virem a contribuir na disseminação da matéria financei-
ra, pelo que as duas instituições, ISSM e BM estão de parabéns.

*Profissional de seguros

NA verdade, a máxima é do idealizador do 
comunismo, Karl Marx que classificava 
a religião como o ópio do povo, num dos 
seus escritos. Mas é no futebol, uma das 
modalidades desportivas que consomem a 
agenda de muita gente que é frequente se 
ouvir esta frase.

Uns assim o consideram por fazer a po-
pulação alienar-se, deixando de lutar pela 
solução dos problemas que a aflige, quando 
em causa estiverem os resultados em torno 
deste ou daquele jogo, a preferência por um 
ou pelo outro clube, o mesmo sendo válido 
em relação aos jogadores mais famosos do 
planeta.

Vem este intróito a propósito de certos 
episódios que tenho estado a vivenciar, 
depois de uma partida de futebol pois, dia 
seguinte, quer as manchetes das notícias do 
dia, quer as conversas de esquina gravitam 
em torno dessa grande partida.

Reparo que se alimentam as amizades 
onde elas já existem e se fazem novas. Tam-
bém pode haver espaço para crispações ou 
troca de mimos como se diz comummente, 
sobretudo quando não há controlo nas de-
clarações que se fazem em torno de um ou 
do outro clube, falo do caso de adversários 
sem fairplay.

A simples vestimenta  (com cores do 
clube) pode ser motivo mais que suficien-
te para uma aliança entre pessoas e fazer 
emergir afinidades escondidas. Desconhe-
cidos tornam-se conhecidos e até amigos 
ainda que seja de forma temporária.

Mas quero aqui salientar um acto que 
presenciei há dias e no meu ponto de vis-
ta interessante,trata se de um debate inter-
-geracional. A conversa envolvia um ado-

lescente e um sexagenário que me arrisco 
a afirmar que nunca se tinham saudado na 
vida e muito menos se conheciam.

O adolescente pediu licença na casa do 
homem para pedir emprestado um instru-
mento que o ajudaria a terraplanar uma par-
te da rua danificada, depois de uma viatura 
ter se enterrado e revolvido o solo solto.

Depois de um trabalho árduo, num dia 
quente, o jovem nada mais queria senão sair 
daquele lugar e ter algo para matar a sede e 
fome que sentia. 

Tinha perdido paciência com todos 
quanto o acompanhavam e a única coisa 
que queria era mesmo ir embora.

Mas na hora da devolução do instru-
mento emprestado lá estava o dono do mes-
mo, um  sexagenário, e foi quem o recebeu. 
Porque o adolescente envergava camisete 
de um emblemático clube europeu, ai nas-
cia o debate, sobre as tendências na liga eu-
ropeia, as movimentações deste e daquele 
craque de um para o outro clube, as prefe-
rências de ambos interlocutores.

 Não faltaram histórias dos grandes 
clubes dos anos idos, em que um dos per-
sonagens deste diálogo nem sequer tinha 
nascido.

Foi um momento bonito, não restam 
dúvidas. Interessante foi ver o nível de 
atenção que o adolescente dispensava por 
se tratar de uma história por ele desconhe-
cida. Por alguns minutos deu para ouvir e 
assimilar algo. 

Aos demais espantava como cordial-
mente fluía a conversa de quem estava con-
trariado com todos e consigo mesmo, tudo 
graças ao futebol, esse ópio do povo que 
elimina barreiras de toda a natureza.

CÉSAR NACUO 

QUANDO numa linguagem meteorológica se 
diz chuvas e ventos fortes, por vezes com raja-
das, parece faltar outro qualificador, que seja ca-
paz de convalescer, especialmente, o trauma de 
concidadãos do Posto Administrativo de Lunga, 
em Nampula, provocado pelo último ciclone.  

Aceite-se que, gente há com mais de 60 
anos de idade que jura nunca ter visto maldade 
de um fenómeno que se assemelhe àquele fatí-
dico que amarrotou a vida humana em Lunga, 
que a ironia viria a designá-lo simplesmente por 
“Gombe”. 

Se hoje em dia viver na costa (não só), é ter 
que aguardar sempre por essas impiedosas chu-
vas e ventos fortes, então o horror é asfixiante. 
Se a conjuntura das alterações climáticas conti-
nuar a apontar as nossas construções e riquezas, 
então a realidade sugere que mesmo essa “re-
siliência” vocabulizada seja discutida para Lei. 

Depois daquele mortífero “Gombe”, os resi-
dentes de Lunga transpõem um espanto que não 
cessa, em forma de pergunta obstinada, a seu ní-
vel: “esse clima que não quer ver pessoas a viver 
em harmonia vem donde…”?  

Portanto, assombradas, as vítimas tentam 
personificar a acção das chuvas e ventos, como 
se fosse mais uma investida de alguém contra a 
nossa soberania. Mas a resposta tem sido a mes-
ma: é clima [em permanente alteração]. 

No auge da situação, o Governador da pro-
víncia de Nampula, Manuel Rodrigues Alberto, 
no dia 8 de Abril ofereceu-se às ondas do mar. 
Fazia ligação Ilha de Moçambique /Lunga, de 
um barco baptizado com nome SANCULO, a 
fim de viver de perto o reerguer, ainda que lento, 
da vida económica e social da população.   

SANCULO era alternativa, naturalmente, 
assim que a ligação via terrestre para Lunga 
continuava impossível, devido ao corte dos dois 

“encontros” das margens esquerda e direita da 
ponte sobre o rio Ampuesse, há poucos dias res-
tabelecida. A situação manteve isolada e por lon-
gos dias, aquela região do distrito de Mossuril 
do resto da província de Nampula, recorde-se.   

Em Lunga, o governador embaraçou-se com 
os efeitos severos e incríveis do ciclone. Por ve-
zes abanava a cabeça, vi, quando na boleia de 
uma motorizada calcorreava artérias distantes 
daquela comunidade em luto, hoje coberta pelo 
silêncio satírico. É mesmo típico de um lugar 
por onde o diabo entrou, para depois espalhar-se 
para o resto da zona continental.  

Só em Lunga morreram 32 pessoas vítimas 
do “Gombe”. Os registos apontam ainda 23.546 
casas destruídas totalmente e 11. 707 parcial-
mente, segundo registos do Instituto Nacional 
de Gestão de Desastres, INGD. Aliás, não há 
infra-estrutura que tenha ficado ilesa com a pas-
sagem do último ciclone. 

Não se fale de escolas, hospital, mercado, 
muito menos de culturas agrícolas; uma vez que 
até os arbustos só agora é que regeneram as fo-
lhas intensamente sacudidas. 

A população de Lunga necessita ainda de 
muitos apoios, desde a comida essencial, água, 
medicamentos, material de construção, apoio 
psicossocial, etc.

Foi na interacção com as vítimas, que o go-
vernador desatou os braços cruzados dos habi-
tantes, desde os líderes comunitários, passando 
pelas autoridades administrativas, comunidade 
escolar até à reunião geral com população. 

Ele dirigiu mensagem de esperança aos resi-
dentes, apelando a contribuírem para a restaura-
ção das suas próprias vidas, como a retoma das 
actividades económicas. “Nós como Governo 
faremos a nossa parte, mas temos que confiar pri-
meiro nas nossas capacidades, não nos apoios”, 
- dizia Rodrigues em língua Emakhuwa, ceden-
do um olhar afectivo aos afectados.

O ópio que 
elimina barreiras

Manuel Rodrigues 
e o drama de Lunga

Importância do seguro 
na vida de pessoas e empresas

Facilitar o troco no transporte público

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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PUBLICIDADE

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Adjudicação
Concurso Público n˚01/PAVE/CMVM/UGEA/311/2022 – Pavimentação da Av. Marginal no Município de 
Mandlakazi (Lote 1e Lote 2)

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

Designação Nome do concorrente Objecto do Concurso Valor da Adjudicação 
incluindo IVA (Mt)

 Lote 01 LERO CONSTRUÇÕES Pavimentação da Av. Marginal no Município de 
Mandlakazi (Lote 1) 8,252,802.45

Lote 02 S-SEMM CONSTRUÇÕES Pavimentação da Av. Marginal no Município de 
Mandlakazi (Lote 2) 15,039,207.27

Mandlakazi, aos 22 de Abril de 2022.
Autoridade Competente

 (Ilegível)

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

79

A 
DESCOBERTA pela 
primeira vez, em Mo-
çambique e na Zâmbia 
,de fósseis do “Dici-
nodon angielczyki”, 

um ancestral dos mamíferos, 
é um prestígio para os inves-
tigadores nacionais, tal como 
descreve Zanildo Macungo, 
que liderou a pesquisa do lado 
de Moçambique desde a fase 
preparatória à publicação, 
pela supervisão da estudante 
Keila Cumbane.

Quadro do Museu Nacio-
nal de Geologia de Moçambi-
que, Macungo justificou a sua 
satisfação pelo feito, por várias 
razões, entre as quais o avanço 
da investigação paleontológi-
ca em Moçambique, o que co-
loca o país na rota mundial em 
termos de paleontologia, e o 

facto de este trabalho ter sido 
desenvolvido especificamente 
por moçambicanos, em cola-
boração com investigadores 
estrangeiros. 

Este envolvimento de mo-
çambicanos demonstra o bom 
curso da capacitação ao nível 
internacional da primeira ge-
ração de paleontólogos mo-
çambicanos, numa altura em 
que a paleontologia no país 
está ainda na fase embrioná-
ria.

Macungo afirma ser igual-
mente motivo de orgulho o 
facto de o Museu Nacional de 
Geologia ser o hospedeiro des-
ta investigação, o que valori-
za ainda mais o trabalho dos 
cientistas nacionais e eleva 
o nome do país no campo da 
ciência.

MILHÕES de pessoas assina-
laram sexta-feira, em todo o 
mundo, o Dia da Terra, com 
um olhar no investimento em 
prol do globo terrestre, ao mes-
mo tempo que alertavam para a 
necessidade de um desenvolvi-
mento sustentável do que con-
sideram planeta doente.

O Dia da Terra deve servir 
para relembrar a importância 
de o Homem agir no sentido 
de proteger o seu planeta, afir-
ma a associação ambientalista 
portuguesa Zero a propósito da 
efeméride, lembrando ao mes-
mo tempo os desafios actuais 
que influenciam a Terra.

Um deles é o desafio do 
clima, com o último relatório 
do Painel Intergovernamental 
para as Alterações Climáticas 
a salientar o aquecimento da 
Europa e a escassez de água e 
as perdas, e danos nos ecossis-
temas.

“A vida na Terra está doen-
te. A biodiversidade à custa das 
alterações do clima mas tam-
bém da exploração de recursos 
e da destruição de muitas áreas 
naturais, das florestas aos ocea-
nos, ameaça mais de um mi-
lhão de espécies de extinção”, 
salienta a Zero sobre o outro 
desafio, o da biodiversidade.

Entrega de DUAT marca o 
dia em Manica 

Em Moçambique, as ce-
rimónias alusivas à efeméride 
tiveram lugar em Chimoio, 
província de Manica e foram 
marcadas pela atribuição de 
cinco mil documentos do Di-
reito do Uso e Aproveitamento 
de Terra (DUAT) de um univer-
so das 134 mil a serem atribuí-
dos gratuitamente até ao final 
deste ano.

De acordo com a gover-
nadora de Manica, Francisca 
Tomás, numa primeira fase, 

os documentos serão atribuí-
dos aos camponeses de sete 
distritos desta província no-
meadamente Manica, Gondo-
la, Báruè, Sussundenga, Guro, 
Vanduzi e Macate. 

A entrega destes documen-
tos visa conferir um uso seguro 
da terra pelas famílias de cam-
poneses em diversos pontos do 
país. 

A dirigente apela para 
uma exploração sustentável 
da terra, visando a prática de 
acções viradas para a garan-
tia da segurança alimentar e 
nutricional das comunidades, 
na diversificação de culturas 
agrícolas. 

O “Notícias” ouviu Chipo 
Zianai, Alberto Fole e Gonsa-
lo Fombe contemplados em 
representação de famílias de 
camponesas que trabalham 
numa área de sete hectares.

Os beneficiados não es-

conderam a sua satisfação 
porque passarão a trabalhar a 
terra de forma livre.

Este acto, insere-se no 
projecto de administração de 
terra em Moçambique que 
passa pela distribuição mas-
siva de DUAT como forma de 
combater os casos de conflitos 
de terra.

Na cerimónia central, que 
decorreu no posto adminis-
trativo de Messica, em Manica, 
houve igualmente a entrega de 
insumos agrícolas aos campo-
neses.

ONU enfatiza tríplice crise 
Em mensagem para a cele-

bração, o Secretário-geral das 
Nações Unidas, António Gu-
terres, disse que os humanos 
têm sido maus guardiões do 
seu “frágil lar”.

O chefe da ONU disse que 
hoje a Terra enfrenta uma cri-
se planetária tripla: o distúrbio 

climático e perda de biodiver-
sidade, aliada à poluição e ao 
desperdício que ameaçam o 
bem-estar e a sobrevivência 
de milhões de pessoas em todo 
o mundo.

As Nações Unidas calculam 
que a perda anual de florestas 
equivale a 4,7 milhões de hec-
tares, uma área maior que um 
território como a Dinamarca. 
A organização estima que um 
milhão de espécies animais e 
vegetais estejam ameaçadas de 
extinção.

Guterres enumera recursos 
como água limpa, ar fresco, 
clima estável e previsível como 
elementos de uma vida feliz e 
saudável que “estão em desor-
dem, colocando em risco os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.”

Em Moçambique, mais 
camponeses passam a usar a 
terra de forma segura

NOVA ESPÉCIE DE DICINODONTE

Descoberta é prestígio para
investigação feita em Moçambique

Dia da Terra mobiliza acções
para investir no planeta “doente”

Sobre a sua participação na pesquisa, 
conta que desde o primeiro momento es-
teve a supervisionar o trabalho da sua es-
tudante Keila Cumbane, até à passagem 
para a fase de publicação na prestigiada 

revista “Journal of Vertebrate Paleonto-
logy”.

Fala de várias descobertas feitas desde 
o início da investigação em paleontologia 
em Moçambique, em 2009, sendo a publi-

cação de 2022, das mais recentes. 
Segundo um artigo científico há dias 

publicado pela agência portuguesa de no-
tícias, Lusa, citando o paleontólogo por-
tuguês, Ricardo Araújo “até agora só se 

conhecia a sua presença na 
Tanzania, “mas começamos 
agora a expandir a sua distri-
buição e é a primeira vez que 
descobrimos esta espécie em 
Moçambique e na Zâmbia”, 
afirmou.

Os fósseis daquela espécie 
de dicinodonte, um ancestral 
dos mamíferos, foram encon-
trados no âmbito de uma ex-
pedição realizada em 2019 no 
Graben Metangula, na provín-
cia do Niassa, e são importantes 
para a comunidade científica.

“Conseguimos agora per-
ceber, com mais certeza, as 
idades entre as várias bacias 
sedimentares do leste africa-
no, nomeadamente as bacias 
de Moçambique, Tanzania e 
Zâmbia”, disse o investigador 
do Instituto de Plasmas e Fusão 

Nuclear do Instituto Superior 
Técnico.

Além de Zanildo Macun-
go, Keila Cumbane e Ricardo 
Araujo, o artigo científico sobre 
a matéria é ainda subscrito pe-
los norte-americanos Christian 
Kammerer do Museu de Ciên-
cias Naturais da Carolina do 
Norte e Kenneth Angielczyk, 
do Museu de História Natural 
de Chicago.

A “Journal of Vertebrate 
Paleontology” é uma revista 
científica que publica contri-
buições originais sobre todos 
os aspectos da paleontologia 
de vertebrados, incluindo a 
sua origem, evolução, mor-
fologia funcional, taxonomia, 
bioestratigrafia, paleoecologia, 
paleobiogeografia, e paleoan-
tropologia.

O INSTITUTO de Higiene e Medicina Tropical 
(IHMT) alerta para o risco de surgimento de 
novas pandemias nos países africanos lusófo-
nos, devido a fragilidades impostas pela Co-
vid-19 para dar respostas a outras doenças.

O director do instituto, Filomeno Fortes, 
exemplifica o vírus do ébola que “acabou por 
se agravar” e diz que caso não haja um trabalho 
multidisciplinar, interdisciplinar de coopera-
ção entre os vários países, nos próximos anos, 
há pandemias que podem afectar esses países .

O médico e especialista em saúde pública 
referiu que todos os Países Africanos de Lín-
gua Oficial Portuguesa (PALOP), excepto Cabo 
Verde, que tem uma cobertura sanitária “ra-
zoável”, viram as suas deficitárias estruturas 
sanitárias a serem mobilizadas, com priorida-
de a dar resposta à Covid-19.

Segundo o ESPECIALISTA, “isso teve im-
pacto em relação às coberturas vacinais de 
outras doenças. Poliomielite e sarampo, por 
exemplo, são doenças cujas provisões baixa-

ram automaticamente” com o surgimento da 
Covid-19.

O novo coronavírus teve ainda impacto no 
despiste de doentes com tuberculose e HIV/
SIDA. Ou os que estavam diagnosticados dei-
xaram de fazer o tratamento regularmente, 
refere.

Perante este cenário, Filomeno Fortes ad-
vertiu: “corremos o risco de, se nos próximos 
tempos não houver uma cobertura rápida 
destas perdas, ter situações epidémicas”.

A este propósito, revelou que o IHMT está 
actualmente a negociar com Angola, que as-
sumiu a presidência rotativa da CPLP, a rea-
lização, ainda este ano, em Outubro, de um 
seminário sobre cuidados de saúde primários, 
que envolva participantes de todos os países 
membros.

O objectivo é “actualizar indicadores sa-
nitários e estratégias para reduzir este im-
pacto” na saúde, provocado pela Covid-19.- 
(Lusa)

SEGUNDO O INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

Novas pandemias 
ameaçam PALOP

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
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PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Ser feliz é melhor do que ser rei”

- Provérbio africano

QUARTO MINGUANTE - Será no sábado, às 22:28 horas 

00:00- MUSICA

02:00- GENTE DA NOSSA TERRA

03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

11:05- O SENTIDO DAS PALA-
VRAS

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16:10- SEGURANÇA RO-
DOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- RÁDIO NOVELA”OURO 
NEGRO”

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

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

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

20:00- MOÇAMBIQUE DE LÉS 
A LÉS

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 
JORNAL

23:10- O SENTIDO DAS PALA-
VRAS

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22:00 E 23:30 HORAS.                                                                     

PREIA-MAR - Às 0.16 horas e às 
12.55, com 2.70 e 2.70 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 6.51 horas e 
às 19.11, com 1.30 e 1.20 metros, 
respectivamente

INHAMBANE

31/22

VILANKULO

30/21

TETE

34/23

QUELIMANE

29/23

NAMPULA

29/21

PEMBA

31/26
LICHINGA

26/14

BEIRA

29/23

XAI-XAI

30/21

CHIMOIO

26/16

MAPUTO

30/18

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL 
05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM LUCINDA MAR-
TINS - “AFRO DANCE”  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE  
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” EPISÓDIOS  
43 E 44

08:30  CONQUISTAS  
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS  
09:05  ASAS: EXPROPRIAÇÃO DE 

BENS  
REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”   
DIRECTO / QUELIMANE

10:00  NOTÍCIAS  
10:05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 1.ª PARTE
11:00  NOTÍCIAS  
11:05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 2.ª PARTE
12:00  NOTÍCIAS  
12:05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 24

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS  
15:05  JUNTOS À TARDE  

DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  
16:05  ENCONTROS DA MALTA  

DIRECTO
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA MAR-
TINS - “AFRO DANCE” 

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
 

19:00  SAÚDE E BEM ESTAR: NANIS-
MO  PROGRAMA 
Nº 64

19:25  CASA DO POVO 
19:50  PUB  
20:00  TELEJORNAL  

DIRECTO
21:00  FAN ZONE  

DIRECTO
22:00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM”   
CAPÍTULO 25/82

23:00  TV SURDO  
REPETIÇÃO

23:30  ANTENA DO SOLDADO   
REPETIÇÃO

00:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
 REPETIÇÃO

01:00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

02:00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

04:50  FAN ZONE  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

ELDEVINA Materula anun-
ciou, no distrito de Massin-
gir, na província de Gaza, o 
regresso a partir do próxi-
mo ano do Festival Nacional 
da Cultura, cuja realização 
foi interrompida em 2020, 
por conta das medidas de 
prevenção da Covid-19.

Segundo a governante, 
neste momento decorrem 

preparativos para que a 
realização deste evento seja 
possível, sobretudo depois 
de se ter decretado o fim do 
estado de calamidade pú-
blica no país.

A ministra revelou ainda 
que, com apoio da Organi-
zação Mundial do Turismo, 
o sector voltará a realizar a 
Feira Nacional de Turismo 

(FIKANI). 
“A nossa esperança é 

que se recupere o tempo 
perdido”, disse Eldevina 
Materula, afirmando que 
com essa abertura cabe aos 
fazedores das artes e cul-
tura “criar condições para 
que Moçambique volte a ter 
as mais variadas actividades 
culturais”.

O
S institutos Superior 
de Artes e Cultura 
(ISArC) e da Pro-
priedade Industrial 
(IPI) promovem 

hoje, na Matola, um semi-
nário de celebração do Dia 
da Propriedade Intelectual, 
mundialmente assinalado 
amanhã, 26 de Abril. 

A efeméride foi instituída 
em 2000 pela Organização 
Mundial da Propriedade In-
telectual (OMPI), para au-
mentar a consciencializa-
ção sobre como as patentes, 
direitos de autor, marcas e 
desenhos impactam o quo-
tidiano, bem como celebrar 
a criatividade e a contribui-
ção de criadores e inovado-
res para o desenvolvimento 
global.

O Dia Mundial da Pro-
priedade Intelectual também 
coincide com a data da en-
trada em vigor da conven-
ção que instituiu a OMPI, em 
1970. 

Por ocasião deste acon-
tecimento serão realizados, 
em todo o mundo, vários 
eventos tendo para este ano 
o lema central “Propriedade 
Intelectual e Juventude: Ino-
vando por Um Futuro Me-
lhor”. 

“OLHAR Feminino” é o 
título duma exposição 
que pretende celebrar a 
criatividade da mulher 
moçambicana, patente 
até 23 de Maio, na sede 
da Associação Cultu-
ral Muenda, no bairro da 
Mafalala.

Exibe obras de artistas 
filiadas à agremiação, no-
meadamente Faira Bea-
triz, Muenda, Nália Agos-
tinho, São Paixão, Bena 

Filipe, Delfina Nhatitima 
e Darda.

Para a Associação 
Muenda, organizadora da 
exposição, esta iniciativa 
procura mostrar o poder 
artístico da mulher e ce-
lebrar os processos criati-
vos, a partir de um olhar e 
uma perspectiva eminen-
temente feminina.

“A arte é aquilo que 
vemos e o nosso coração 
fica comandado. Se estava 

acelerado, ele começa a 
bater devagar”, explicou 
a associação, no cartaz da 
exposição. 

Os mentores da inicia-
tiva avançam ainda que 
a arte traz ao fazedor um 
momento incomparável, 
que é a felicidade quando 
se atinge o objectivo da 
produção da obra.

Aliás, é mesmo por isso 
que esta exposição exis-
te para segundo Muenda, 

permitir a felicidade nas 
sete artistas que se unem 
para exteriorizar glórias e 
anseios femininos, num 
momento em que em 
Moçambique se celebra o 
mês da mulher. 

“A mulher a qual cele-
bramos este mês é tão ge-
nerosa, que mesmo com 
dores e mágoas inseridas 
em si, ela só mostra os 
10 por cento e os 90 por 
cento são de generosida-

de, bondade, felicidade e 
amor que, por mais que 
esteja na sua última gota, 
exprime para dar o seu 
máximo”, comentam.

Neste “Olhar Femini-
no”, as artistas querem 
partilhar a visão dos res-
tantes 90 por cento da 
satisfação, produzindo 
e expondo estas obras. 
“Ao mesmo tempo, esta 
percentagem é de muitas 
outras coisas que não são 

permitidas ou dadas as 
oportunidades para as fa-
zer”, anota.

A mostra pode ser 
visitada na sede da 
Muend’Arte, na Rua 
do Goa, Mafalala, entre 
quarta, sexta e sábado, 
das 11.00 às 16.00 horas.

“Olhar Feminino” es-
teve patente na Casa da 
Cultura da Cidade de Ma-
puto, desde 8 deste mês 
até quinta-feira última.

Seminário reflecte sobre 
propriedade intelectual

Matilde Moucha, no centro

A ideia é reconhecer os 
esforços de muitos jovens 
que enfrentam diversos de-
safios inerentes à inovação, 
sendo este o prisma do semi-

nário organizado pelo ISArC e 
pelo IPI. 

O evento, que terá lu-
gar no Instituto Superior de 
Artes e Cultura, mostra que 

a nível interno as celebra-
ções desta data têm sido uma 
oportunidade para a promo-
ção de um conjunto de refle-
xões em torno da Proprieda-

de Intelectual (PI), conforme 
explicou a directora-geral 
adjunta para Administração 
e Finanças do ISArC, Matilde 
Moucha.

“Há um grande inves-
timento que está a ser feito 
de modo a fazer com que as 
pessoas entendam o que é a 
PI”, disse. 

Segundo Moucha, que é 
também docente e especia-
lista em indústrias culturais 
e criativas, o facto de Mo-
çambique ser um território 
cuja maioria da população é 
jovem mostra haver muito 
potencial inovador no país. 

Explicou ter constatado 
que a maioria dos jovens ain-
da não compreendeu a ne-
cessidade e importância de 
salvaguardar os seus direitos. 

“Muitos jovens têm em-
presas criadas, mas as suas 
marcas não estão registadas 
no Instituto da Propriedade 
Industrial (IPI)”, exemplifi-
cou. 

O evento contará com 
uma sessão de entrega de 
cartas de endosso para o re-
gisto grátis de marcas a es-
tudantes seleccionados para 
o efeito, bem como debates 
sobre a violação dos direitos 
da propriedade intelectual, 
introdução do sistema de PI 
versus importância das mar-
cas para Pequenas e Médias 
Empresas (PME) e o papel do 
ISArC dentro deste circuito. 

Mais de 65 milhões
de meticais para
projectos artísticos
O GOVERNO investirá mais 
de 65 milhões de meticais no 
apoio a iniciativas de revita-
lização e dinamização das in-
dústrias culturais e criativas, 
através do financiamento de 
projectos artísticos e culturais, 
bem como a defesa dos direitos 
de autor.

A informação foi avança-
da pela Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, 
numa visita de trabalho recen-
te à província de Gaza.

Segundo Materula, o valor 
que será alocado aos fazedo-
res das artes e cultura através 
do Fundo de Solidariedade de 
Projectos Inovadores é resul-

tado da cooperação entre o 
Governo francês e a Organi-
zação das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO).

A governante, que anun-
ciou este fundo durante a 
capacitação de 70 gestores e 
agentes culturais, disse que 
“o nosso desejo é que durante 
a capacitação aprimorem as 
vossas capacidades e habili-
dades de gestão de marketing 
e bens de serviços culturais e 
explorem o conhecimento so-
bre gestão e promoção de bens 
culturais”.

A província de Gaza é a 
primeira a beneficiar desta 

capacitação que se estenderá 
a Inhambane, Manica e Zam-
bézia.

A ministra procedeu ain-
da à entrega de um conjunto 
de equipamento avaliado em 
cerca de 500 mil meticais para 
a montagem de um estúdio de 
gravação na direcção provin-
cial de Cultura, em resposta à 
solicitação dos músicos locais.

O projecto é financiado 
pelo Fundo para o Desenvol-
vimento Artístico e Cultural 
(FUNDAC). “Estamos aqui 
para responder às vossas soli-
citações. Este material deve ser 
protegido e a sua manutenção 
devidamente feita”, apelou. Festival da Cultura 

regressa próximo ano

O MINISTÉRIO da Cultura 
e Turismo lança hoje, na 
cidade de Maputo, o Pré-
mio das Indústrias Cultu-
rais e Criativas (PREIIC). 

O galardão visa reco-

nhecer o trabalho dos ar-
tistas moçambicanos nas 
categorias de Carreira, 
para os mais consagrados 
e Revelação para os emer-
gentes. 

O PREIIC será apresen-
tado no Instituto Nacional 
das Indústrias Culturais e 
Criativas (INIC), pela Mi-
nistra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula.

Lançado prémio 
do sector criativo

“Olhar Feminino” na Mafalala

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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   PUBLICIDADE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

MAXWELL 
KAMULANE 
CHIPOSSE

FALECEU
O Presidente, Vice-Presidente, Juí-
zes-Conselheiros, Secretário-Geral e funcionários em 
geral do Tribunal Supremo comunicam com profundo 
pesar e consternação o falecimento de MAXWELL 
KAMULANE CHIPOSSE, irmão de Alfredo Chiposse, 
Ajudante de Escrivão de Direito, do Tribunal Supremo, 
afecto à Direcção Nacional de Administração, Patrimó-
nio e Finanças, vítima de doença, ocorrido no dia 
21/4/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/4/2022, 
pelas 10.30 horas, no Cemitério de Michafutene, an-
tecedido de velório, pelas 9.00 horas, na capela do 
mesmo cemitério. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3572

NÉRI 
FRANCISCO 

RICARDO

(2.º ano de eterna saudade)
“Não há adeus mais difícil que aquele que 
é para sempre”. Seus pais Ricardo e Rita, 
filha Maya, esposa, irmãos, familiares e 
amigos recordam com muita saudade a 
passagem do 2.º ano do desaparecimento 
físico do seu ente querido NÉRI FRANCIS-
CO RICARDO. Mais informam que rezam 
missa em sua memória, na Igreja da Comu-
nidade Santos Anjos da Matola-Rio, pelas 
18.00 horas do dia 29/4/2022 e deposição 
de flores na sua última morada, no Cemité-
rio da Texlom da Matola, no dia 30/4/2022, 
pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.     3866

MARIA ELIZABETE 
MICO VIANA

(1961-2022)

FALECEU

Sobrinhos, netos e demais familiares co-
municam o falecimento do seu ente querido 
MARIA ELIZABETE MICO VIANA (Betoca), 
ocorrido no dia 24/4/2022, na sua residên-
cia, vítima de doença, cujo funeral  se rea-
liza em data a anunciar. Paz à sua alma.

ARMANDO SILINGA 
MACUÁCUA

FALECEU
A Direcção de Finanças da Uni-
versidade Eduardo Mondlane co-
munica com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico do Sr. ARMANDO SILINGA 
MACUÁCUA, funcionário da Direcção de Finanças, 
ocorrido no dia 22/4/2022, no Hospital Central de 
Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/4/2022, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório na capela do HCM, pelas 
9.00 horas. À família enlutada, endereçam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

3590

ISABEL MARIA DA FONSECA 
PINTO LOBO

FALECEU

Seu esposo Rui Manuel Gonçalves Fernandes, filhos Pedro 
e Ana, mãe Maria Ninette Pinto Lobo, netos, sobrinhos, nora, 
genro e demais familiares comunicam com profunda dor o falecimento do seu ente 
querido ISABEL MARIA DA FONSECA PINTO LOBO, ocorrido no dia 24/4/2022, 
em Nelspruit. A data do funeral será comunicada oportunamente.

3591

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

                      Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

VENDE-SE VENDE-SE

PRECISA-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

QUINTA com dois hectares, em Mar-
racuene, vende-se. Contacto: 82-
6164945.

3850

PROPRIEDADE de 50/150, em Bobole, 
à beira da EN1, vende-se por 2 750 
000,00MT; casa tipo 3, com 2wc, de 
placa, em Magoanine-CMC por 4 100 
000,00MT; padaria, no Agostinho Neto, 
com armazém e farmácia, num espaço 
de 50/50 por 7 000 000,00MT; proprie-
dade de 62/50, na Matola-Rio, com 
infra-estruturas por 2 900 000,00MT. 
Contacto: 86/84-5926921.

3871

VIVENDA tipo 5, com 5 suites, 2wc, 
cozinha americana, dependência com-
pleta, quintal para 5 carros, piscina e 
jardim, no B. Triunfo, próximo do Super 
Marés, vende-se; geminada tipo 3, com 
wc, cozinha americana, no B. Central, 
próximo do Capuchinho por 10 500 
000,00MT, negociáveis. Contacto: 84-
6018957 ou 87-6018959.

3588

FLAT tipo 3, com 3wc, sala espaçosa, 
na P. Cimento, vende-se por 11 000 
000,00MT, negociáveis; duplex, no B. 
Coop por 22 000 000,00MT; moradia, 
no Triunfo por 450 000USD; duplex, no 
C. Marés por 800 000USD; armazém 
na baixa da cidade; terrenos na Dona 
Alice, Chiango, Matola, tudo negociável. 
Contacto: 84-2075176.

3589

FLAT tipo 2 ou 3, nos Bairros Sommers-
chield, Polana, Coop, Central, Malhanga-
lene e Alto Maé, precisa-se com muita 
urgência para comprar, pagamento cash 
de 3 000 000,00MT a 45 000 000,00MT. 
NB: Se for mais, pode-se negociar. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

3588
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE MACIA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MACIA

UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal da Vila de Macia, na Província de Gaza convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Nº do Concurso Objecto Data limite para apresentação 
das propostas Modalidade Data e hora da abertura

das propostas
Valor da garantia 

Provisória

01/CMVM/CP/
UGEA/2022

Construção da Estrada em asfalto troço 
Correios a Padaria Malibolile extensão total 
cerca de 700 metros  

17/5/2022
Hora: 9.00 Concurso 

Público 

17/5/2022
Hora: 9.30 100.000,00MT

05/CMVM/CL/
UGEA/2022 Construção de Passeios no Bairro Cimento  17/5/2022

Hora: 9.00
Concurso 
Limitado  

17/5/2022
Hora: 10.30 N/A

06/CMVM/CL/
UGEA/2022

Sinalização horizontal e vertical na Av 1º de 
Maio e ruas transversais

17/5/2022
Hora: 9.00

Concurso 
Limitado 

17/5/2022
Hora: 11.00 N/A

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de 2.000,00 
MT (dois mil meticais), para cada conjunto, assim como fazerem a entrega das suas propostas, no seguinte endereço: Bairro Cimento, Av 1° de Maio, Conselho 
Municipal da Vila de Macia, telefax 258 51 101.
O Período da validade das propostas é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data-limite para submissão das propostas;
Para as obras a visita conjunta é de caracter obrigatório ao local da obra e será efectuada no dia: 6/5/2022 ,Hora: 9.00 horas;
O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 27/5/2022, pelas 9.00 horas na Sala de Sessões do Município de Macia;
Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Macia, aos 25 de Abril de 2022
O PRESIDENTE DO MUNICÍPIO

(Ilegível)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participarem dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos 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.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de 
concurso Modalidade Objecto Preço do Documento de Concurso Data e Hora-Limite de Entrega Data e Hora da Abertura das 

Propostas
Data e Hora do Anúncio de 

Posicionamento
Local de Entrega, 

Abertura 
Valor da Garantia 

Provisória

39A002551/
CP/060/2022 Concurso Público Contratação de Empresas para Manutenção de Equipamentos da 

Fábrica de Painéis Solares de Moçambique 1000,00MT 16/5/2022
10.00 horas

16/5/2022
10.30 horas

27/5/2022
14.00 horas FUNAE -Sede 87.500,00MT

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos 
abaixo indicados

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

39A002552/CP/037/2022 Concurso Público Fornecimento de contadores pré-pagos para centrais fotovoltaicos (Lote 1) CILMAL – CENTRO DE ILUMINAÇÃO DE MOÇAMBIQUE 15.302.000,00

39A002552/CP/037/2022 Concurso Público Fornecimento de contadores pré-pagos para centrais fotovoltaicos (Lote 2) CONSÓRCIO GOBLUE SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA E IEM-INSTALAÇÕES 
ELECTROMECÂNICAS DE MOÇAMBIQUE LDA 20.083.618,55

39A002552/CP/037/2022 Concurso Público Fornecimento de contadores pré-pagos para centrais fotovoltaicos (Lote 3) ENGCO ELECTRICA LDA 22.568.131,40

39A002552/CP/020/2022 Concurso Público Electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save em Manica e Nioce em Nampula, através da rede Nacional – Lote 1 
(Meluluca) CONSÓRCIO MOZAGO LDA, SDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA E ELECTRO CUAMBA 103.240.962,99

39A002552/CP/020/2022 Concurso Público Electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save em Manica e Nioce em Nampula, através da rede Nacional – Lote 2 
(Muaquia) CONSÓRCIO MOZAGO LDA, SDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA E ELECTRO CUAMBA 185.816.081,98

39A002552/CP/020/2022 Concurso Público Electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save em Manica e Nioce em Nampula, através da rede Nacional – Lote 3 
(Mpengo) MPI – MOZAMBIQUE POWER INDUSTRIES SA 76.613.172,60

39A002552/CP/020/2022 Concurso Público Electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save em Manica e Nioce em Nampula, através da rede Nacional – Lote 4 (Save) MPI – MOZAMBIQUE POWER INDUSTRIES SA 173.891.840,70

39A002552/CP/020/2022 Concurso Público Electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save em Manica e Nioce em Nampula, através da rede Nacional – Lote 5 
(Nioce) CONSÓRCIO APETEL-APTOS EM ELECTRICIDADE LDA E RECOBA ENGENHARIA CIVIL LDA 73.845.027,68

39A002552/CP/019/2022 Concurso Público Construção de mini-central fotovoltaica em Mawayela, no Distrito de Panda, na Província de Inhambane CONSÓRCIO MOZAGO LDA E SDS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA 17.734.224,61

39A002551/AD/163/2021 Ajuste Directo Fornecimento de equipamentos para centrais fotovoltaicas de Mavago, Mecula e Muembe, na Província do Niassa CILMAL – CENTRO DE ILUMINAÇÃO DE MOÇAMBIQUE, LDA 4.086.225,00

39A002551/AD/047/2021 Ajuste Directo Arrendamento de imóvel para a delegação do FUNAE, FP de Nampula MBOH MADY KABA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 1.128.600,00

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO
De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :

Nº Concurso Modalidade OBJECTO Motivo

39A002551/CL/026/2022 Concurso Limitado Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte para a Delegação do Niassa Desclassificação de todos concorrentes

39A002551/CL/027/2022 Concurso Limitado Contratação de empresa para prestação de Lavagem de viaturas, Fornecimento de Combustível e lubrificantes à Delegação do FUNAE no Niassa Falta de Concorrentes

39A002551/CL/028/2022 Concurso Limitado Contratação de empresa para prestação de fornecimento de Material de escritório para a Delegação do Niassa das Mini-centrais Fotovoltaicas de Mavago, Mecula, Muembe e Matchedje Desclassificação de todos concorrentes

39A002552/CP/001/2022 Concurso Público Obras de construção do edifício da mini-central de Matondovela, no Distrito de Mecula, Província do Niassa Desclassificação de todos concorrentes

39A002552/CP/048/2022 Concurso Público Construção de Mini-Redes de Distribuição em Nalazi Sede, Distrito de Guijá, Província de Gaza – Lote I Desclassificação de todos concorrentes

39A002552/CP/048/2022 Concurso Público Construção de Mini Redes de Distribuição em Mavue Sede, Distrito de Massangena, Província de Gaza – Lote II Desclassificação de todos concorrentes

De acordo com o artigo 62 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que a invalidação do concurso abaixo

Nº de concurso Modalidade Objecto Motivos da Invalidação

39A002552/CP/023/2022 Concurso Público Construção da Mini-Central Fotovoltaica no Posto Administrativo de Mualidzi, distrito de Chifunde, Província de Tete Incumprimento dos nº 4 do artigo 33 do decreto nº 5/2016, de 8 de Março 

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.
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no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...
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PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
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SED confirma 
CAN de praia em 
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COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Pague os Jornais Impressos
e ganhe subscrição do Digital

Aproveite já esta oportunidade 
Campanha válida até 31 de Janeiro

MORADIA super luxuosa, tipo 3, com 
sala espaçosa, área de serviço, 2wc 
modernas, cozinha americana, copa, 
garagem coberta de placa, próximo da 
estrada, no Bairro Tchumene, vende-se 
por 3 500 000,00MT, negociáveis. Con-
tacto: 84-2075176.

3589

FLAT tipo 3, com suite, 2wc, cozinha 
americana, no B. Polana, próximo da 
Polana Shopping, vende-se por 12 500 
000,00MT, negociáveis; flat tipo 3, com 
wc, cozinha moderna e garagem, no B. 
Central, próximo da Padaria Lafões por 6 
700 000,00MT, negociáveis; flat tipo 2, no 
Alto Maé por 4 200 000,00MT. Contacto: 
87-6018959 ou 84-6018957.

3588

PROPRIEDADE de 100x100m², ao 
longo da EN1, no Bairro Tchumene, 
vende-se por 100 000USD. Contacto: 
84-2075176.

3589

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0



DESPORTO Segunda-feira, 25 de Abril de 202242

O 
PETRO de Luanda 
apurou-se para as 
meias-finais da Liga 
dos Campeões Africa-
nos, depois do empate 

a uma bola no reduto do Ma-
melodi Sundowns em jogo da 
segunda “mão” dos quartos-
-de-final. 

Bryan Onyango, aos 49 mi-
nutos, abriu o marcador para 
os sul-africanos, que minutos 
antes, tinham falhado um pe-
nalte, mas a formação angolana 
restabeleceu a igualdade, por 
intermédio do avançado brasi-
leiro Tiago Azulão, na conver-
são do castigo máximo, aos 64 
minutos.

Na primeira “mão” os pe-
trolíferos ganharam em Luan-
da, por 2-1.

O Petro garantiu a qualifi-
cação para as “meias” da Liga 
dos Campeões pela segunda 
vez na sua história, após a pre-
sença em 2001, na altura caindo 
precisamente diante do Mame-
lodi Sundowns, em Luanda.

Nas meias-finais, o Petro 
vai defrontar o Wydad de Ca-
sablanca de Marrocos, após se 
terem defrontado na fase de 
grupos com vitória dos ango-
lanos em casa (2-1) e goleada 
dos marroquinos (5-1) em Ca-
sablanca. 

O jogo da primeira “mão” 
disputa-se a 6 de Maio, a par-
tir das 18:00 horas, no estádio 

LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS DE FUTEBOL

Petro nas meias-finais

11 de Novembro, em Luanda, 
enquanto o segundo jogo, em 
território marroquino, aconte-
ce em 13 do mesmo mês.

Refira-se que o avança-
do do brasileiro, do Petro de 
Luanda, Tiago Azulão, é o arti-

lheiro da Liga, com sete golos.

ESPÉRANCE 
SURPREENDIDO
O gigante Espérance Tunis 

foi eliminado pelo ES Sétif da 
Argélia ao perder em casa, por 

1-0, numa partida em que pre-
cisava de ganhar pela margem 
mínima para seguir em frente 
após o empate na primeira par-
te no campo dos argelinos.

Mas o que aconteceu foi ao 
contrário.  O ES Sétif conseguiu 

marcar na Tunísia, desfecho 
que causou enorme surpresa. 

O Wydad afastou o Belou-
izdad da Argélia mesmo tendo 
empatado em casa a zero. Aos 
marroquinos valeu a vitória, 
por 1-0, em solo argelino.

 Petro ao ataque

EM ambiente de festa, Neymar foi claro ao dizer 
que vai continuar no PSG, e deixou recado aos 
adeptos, que mesmo campeões franceses, estão 
insatisfeitos.

Neymar teve uma temporada complicada, 
com lesões que o afastaram da competição por 
várias semanas, mas com o título na mão, res-
pondeu às críticas.

“Os assobios? Vão-se cansar de fazer isso, 
ainda tenho três anos de contrato. Estou espe-
cialmente feliz por esta noite e pelo título. Foi 
uma temporada longa e difícil por causa de tudo 
o que aconteceu. Era muito importante para 
nós, agora temos de respirar e acalmar a men-
te, que é o mais importante”, garantiu Neymar 
à ESPN.

Parisienses e bávaros confirmados campeões

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

PSG e Bayern campeões
O PARIS SAINT-GERMAN e o 
Bayern de Munique sagraram-
-se campeões da França e Ale-
manha no pretérito fim-de-
-semana. 

Os parisienses conquista-
ram o 10.º título da sua história, 
sábado, no Parque dos Prínci-
pes, em encontro da 34.ª jor-
nada da Ligue 1, após empatar 
diante do Lens a uma bola.

O Lens, apesar de ter ficado 
reduzido a dez unidades (ex-
pulsão de Kévin Danso aos 67’), 
conseguiu ainda chegar ao em-
pate, por Corentin Jean (88), 
depois de, também na segunda 
parte, Lionel Messi ter inaugu-
rado o marcador (68).

O Bayern Munique, por sua 
vez, sagrou-se campeão pela 
10ª vez consecutiva e arreca-
dou o 32º título do seu historial, 
depois de vencer o Borussia 
Dortmund por 3-1, no “clássi-
co” da 31.ª jornada.

Serge Gnabry (15 minutos), 

Robert Lewandowski (34) e 
Jamal Musiala (83) marcaram 
os golos da formação bávara, 
que, a três rondas do final da 
Bundesliga, passou a somar 
75 pontos, mais 12 do que o 
segundo classificado, precisa-
mente o Dortmund, que ainda 
reduziu por Emre Can (52), de 
grande penalidade.

Na história da competição, 
que se disputa desde 1902/03, 
o Bayern tem agora mais 23 
“canecões” do que o Nurem-
berga, segundo do “ranking”, 
com nove.

ARSENAL SUPERA 
UNITED
O Arsenal recebeu e venceu 

o Manchester United, por 3-1, 
em jogo da 34.ª jornada. 

Com esta vitória, os lon-
drinos subiram ao quarto lugar 
de acesso à “Champions”, en-
quanto o United, com segunda 
derrota seguida, vê a liga milio-

nária mais longe. Este era um 
jogo crucial para os lugares de 
Liga dos Campeões, pois as 
equipas estavam separadas por 
três pontos.

Com três minutos de jogo 
no Emirates, Nuno Tavares 
colocou o Arsenal em vanta-
gem, aproveitando um res-
salto numa defesa de De Gea 
a remate de Saka. Mal fica a 
defesa no United, com a bola 
a passar por Varane e Lindelof. 
O 2-0 surgiu de forma confusa, 
aos 32: Nketiah marcou, mas 
o lance é marcado por falta de 
Alex Telles sobre Saka – o árbi-
tro vai ao VAR e marca penalty, 
com o próprio Saka a marcar. 
Dois minutos depois Ronaldo 
reduziu, antecipando-se aos 
centrais do Arsenal. Dado o 
momento que atravessa, com 
a perda de um bebé, os festejos 
foram discretos, ainda que o 
tento merecesse: foi o seu cen-
tésimo na Premier League.

NEYMAR REAGE

Vão se cansar 
de assobiar-me

O BÉTIS conquistou pela terceira vez a Taça do 
Rei, ao bater o Valência nos penaltes (5-4), de-
pois de uma igualdade a uma bola ao fim de 120 
minutos. 

A decisão chegou pelo pontapé certeiro de 
Miranda, levando ao rubro os adeptos da sua 
equipa que marcaram presença no Estádio La 
Cartuja, em Sevilha.

A formação da Andaluzia inaugurou o marca-

dor aos 11 minutos, por intermédio de Borja Igle-
sias. A resposta foi dada aos 30 minutos, com golo 
de Hugo Duro.

Nos penaltes, os jogadores do Bétis foram 
mais competentes e não desperdiçaram qualquer 
tentativa. O valenciano Musah, médio norte-
-americano que entrou já no prolongamento, 
não conseguiu transformar em golo o seu ponta-
pé, enviando a bola por cima da barra.

Taça do Rei é do Bétis
Bétis ergue pela terceira vez a Taça do Rei

OS Boston Celtics estão a uma 
vitória de eliminar os Brooklyn 
Nets, de Kevin Durant e Kyrie 
Irving, dos “play-offs”, ao 
vencerem em Nova Iorque por 
109-103, somando o terceiro 
triunfo em igual número de 
jogos.

Jayson Tatum foi o grande 
destaque, mais uma vez, com 

39 pontos, 14 deles no último 
quarto. Do outro lado, Kevin 
Durant e Kyrie Irving não pas-
saram dos 16 pontos cada. O 
melhor marcador dos Nets foi 
Bruce Brown, com 26 pontos.

Os Raptors evitaram a eli-
minação ao baterem os 76ers 
(agora 1-3) e os Jazz e os Tim-
berwolves venceram e empa-

taram a eliminatória 2-2.  
Resultados:
Brooklyn Nets-Boston Cel-

tics, 103-109
Toronto Raptors- Philadel-

phia 76ers, 110-102
Utah Jazz-Dallas Maveri-

cks, 100-99
Minnesota Timberwolves-

-Memphis Grizzlies, 119-118

NBA

Celtics a um triunfo 
do apuramento

MAX Verstappen venceu on-
tem de forma confortável o 
Grande Prémio da Emilia Ro-
magna, quarta corrida da época 
da Fórmula 1.

Sergio Pérez, colega do 
neerlandês na Red Bull, foi se-
gundo, ao passo que o McLaren 
de Lando Norris terminou em 
terceiro, num domingo para 
esquecer para a Ferrari.

Desde logo, porque Car-
los Sainz terminou a prova na 
primeira curva, depois de um 
toque de Ricciardo que o dei-
xou preso na gravilha. Antes, já 
Leclerc – a partir da zona mais 
molhada da pista – tinha perdi-
do posição para Pérez e Norris.

O monegasco não demo-
rou a ultrapassar Norris, mas 
passou depois quase toda a 
corrida toda a tentar chegar ao 

segundo lugar de Pérez, mas 
deitou tudo a perder à volta 54, 
quando foi demasiado agressi-
vo numa curva e foi ao muro.

Com o carro fragilizado, o 
líder do “Mundial” teve de ir 
às boxes trocar a asa dianteira 
e caiu para nono lugar, conse-
guindo ainda acabar em sexto.

Verstappen conseguiu, as-
sim, um fim de semana per-
feito, já que tinha vencido no 
sábado a corrida de sprint e 
conseguiu ainda a volta mais 
rápida, reduzindo assim a des-
vantagem no “Mundial” de pi-
lotos para o líder Leclerc para 
27 pontos.

Fora dos pontos ficou mais 
uma vez Lewis Hamilton, ele 
que foi até dobrado por... Vers-
tappen.

Verstappen 
vence em Imola

Jayson Tatum continua a ser o grande destaque na equipa dos Celtics

O FERROVIÁRIO da Beira e mais quatro 
equipas transitaram da primeira elimi-
natória da Taça de Moçambique em fu-
tebol, que arrancou na sexta-feira, com 

os “locomotivas” a golearem a União 
Desportiva de Inhaminga, por 8-0. 

Na companhia do Ferroviário estão 
Estrela Vermelha e FC da Beira, estes que 

afastaram Sporting também da capital 
de Sofala e Caia FC, respectivamente por 
2-0 e 3-2. 

A Liga Desportiva de Sofala também 

transitou, ao eliminar o Matchedje da 
Beira por 3-1. Por último, a Juventus de 
Muxúnguè afastou Beira Sport Center 
por 2-1. 

O RUSSO Andrey Rublev, se-
gundo cabeça-de-série e oitavo 
do ‘ranking’ mundial ATP, con-
quistou ontem o torneio de ténis 
de Belgrado, ao vencer na final o 
sérvio Novak Djokovic, em três 
‘sets’.

Rublev bateu o primeiro fa-
vorito e líder mundial, por 6-2, 

6-7 (4-7) e 6-0, após duas horas 
e meia de jogo.

Esta foi a primeira final do 
ano para Djokovic, que no iní-
cio de 2022 se viu envolvido na 
polémica no Open da Austrália, 
de onde foi deportado, depois de 
ter prestado falsas declarações e 
por não estar vacinado contra a 

Covid-19.
Djokovic chegou a perder a 

liderança mundial para Daniil 
Medvedev, entretanto recupe-
rada, enquanto Rublev é oitavo 
na hierarquia mundial e ontem 
conquistou o 11.º título da car-
reira, depois de neste ano já ter 
vencido em Marselha e no Dubai.

Fer. Beira e mais quatro passam da 1ª eliminatória  

Rublev conquista Torneio de Belgrado

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Lega-
do no 

hóquei!   

Manjate passa
testemunho a 

Comiche SÓ BATER JÁ 
NÃO CHEGA?

CAMPEÕES
DE FORA!

TREINADORES NACIONAIS

Organização tira título a Moçambique

UEFA desafia 
Liga e clubes do 

Moçambola

Uma
ilustre 
visita...
Patrice Motsepe, presidente

da CAF, chega amanhã
a Maputo

O que leva os clubes do principal campe-
onato de futebol de Moçambique a preterir 

treinadores nacionais, alguns dos quais 
–Mussá Osman (pelo Ferroviário de Nam-
pula), João Chissano (pelo Costa do Sol), 

Sérgio Faife (pela Liga Desportiva) e Uzaras 
Mahomed (pelo Desportivo de Maputo) – já 

foram campeões nacionais?
Não sendo uma metáfora xenófoba, esta é a 
apresentação do painel dos treinadores das 
12 equipas do Moçambola-2022, cinco dos 

quais estrangeiros.

Sem xenofobia…

Reportagem
Páginas 4-5
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PUBLICIDADE

O AL ALHY, com Luís Miquis-
sone na condição de suplente 
não utilizado, qualificou-se 
para as meias-finais da Liga dos 
Campeões Africanos em fute-
bol. 

Para tal bastou o empate a 
um golo na casa do Raja Casa-
blanca do Marrocos, visto que 
tinha ganho na primeira “mão” 
por 2-1.

Os marroquinos entraram 
melhor, inaugurando o marca-
dor logo aos cinco minutos por 
Ngoma, mas ainda na primeira 
parte, aos 44, Monem empa-
tou. 

Na segunda parte o resul-
tado não se alterou e a festa foi 
dos egípcios, que assim con-
tinuam na luta pela defesa do 
título. 
ZAINADINE E CLÉSIO
SALVAM-SE DO DESAIRE

Depois de terem saído na 
primeira parte a perder, por 
2-0, o Marítimo, com Zainadi-
ne a titular, e Clésio a entrar na 
segunda parte, conseguiu em-
patar no reduto do Santa Clara.  
Os golos foram marcados por 
Alipour e Cláudio Wink, aos 64 
e 85 minutos, respectivamente. 

Este empate mantém os 
“insulares” no sétimo lugar da 
I Liga Portuguesa, agora com 37 
pontos.
CHAVES MAIS PERTO 
DO SEGUNDO LUGAR 

O Desportivo de Chaves, 
que contou com Bruno Langa 

JÁ foram encontrados os finalistas do 
Campeonato Provincial de Futebol de Ma-
puto, ao fim da sétima jornada. Trata-se do 
Desportivo da Matola, na Série A, e Escola 
de Sargentos de Boane (ESFA), na B. 

O Desportivo da Matola apurou-se go-
leando, no sábado, o Clube da Manhiça (3-
0). 

O ESFA derrotou, no mesmo dia, o 
Timbercity FC da Moamba, por 2-0.  

O Desportivo da Matola concluiu os 
jogos da série com 11 pontos, mais um que 
o Incomáti e dois em relação ao Amigos da 
Matola, duas formações que também con-
corriam para a final.

A ESFA, por sua vez, encerrou a disputa 
pela qualificação com 15 pontos, contra 10 
de Jeito FC de Ressano Garcia, nove de Xi-
manganine FC e oito de Corrumane FC de 
Sábiè. 

MATCHEDJE PRÓXIMO 
DO TÍTULO NA ZAMBÉZIA 

O Matchedje de Mocuba está mais 
próximo da conquista do Campeonato 
Provincial da Zambézia. Decorridas que 
foram sete jornadas, os “militares” somam 
21 pontos, contra 16 do Sporting de Que-
limane, seu mais directo perseguidor na 
prova. 

Os “militares” golearam o 1º de Maio 
de Quelimane, por 4-0, numa jornada em 
que os “leões” quelimanenses sofreram 
para derrotar a Associação Desportiva 3 de 
Fevereiro, também da capital da Zambézia, 
por 3-2. Faltam duas jornadas para o fim do 
campeonato e uma vitória do Matchedje na 
próxima ronda pode torná-lo campeão.

Enquanto isso, Sumeia de Mocuba ven-
ceu Efwua de Namacurra, por 2-0, e soma 
12 pontos, provisoriamente na terceira 
posição. Isto acontece porque o jogo que 
devia colocar frente-a-frente o Ferroviário 
de Quelimane e Sonho Real de Nicoada-
la não se realizou devido à desistência do 
campeonato da segunda equipa. Assim, 
todos pontos registados nos jogos envol-
vendo Sonho Real, que formalizou a sua 
desistência na passada quinta-feira através 
de uma carta enviada à Associação Provin-
cial de Futebol da Zambézia, serão retira-
dos da classificação. 

Os “locomotivas” de Quelimane, 
que somam 10 pontos, eram favoritos, 
já que teriam pela frente o “lanterna 
vermelha” da prova. E estavam à frente 
de Sumeia, que antes desta ronda tinha 
nove pontos.  

O jogo que colocaria frente-a-frente 
Ferroviário de Nicoadala e Djerre FC de 

Inhassunge foi adiado devido à chuva. 
 

“PROVINCIAL” DE TETE
ARRANCA EM MAIO

Arranca na segunda semana de Maio o 
Campeonato Provincial de Futebol de Tete, 
assim como foi decidido na reunião entre 
os clubes filiados à associação que gere a 
modalidade naquele ponto do país. 

O sorteio do “Provincial” de Tete terá 
lugar no dia 4 de Maio e deverá contar com 
as 10 equipas que participaram no Torneio 
de Abertura que terminou no fim-de-se-
mana, nomeadamente UD Songo, Fer-
roviário de Moatize, 3 de Janeiro, FC Ba-
gamoyo, Chingale, Desportivo, Lion FC de 
Missaua e FC de Angónia. Estarão ausentes 
Águias de Angónia e FC Nficué.

Mas antes, no dia 29 deste mês, será 
sorteada a primeira eliminatória da Taça 
de Moçambique - Fase Provincial, na qual 
estão confirmadas as 10 equipas já referen-
ciadas. Não farão parte da prova Águias de 
Angónia e FC Nficué.

Entretanto, o Ferroviário de Moatize 
conquistou o Torneio de Abertura, ao fim 
do qual fez 16 pontos, mais três que a UD 
Songo e quatro em relação ao FC Bagamoio. 
Chingale terminou em quarto lugar, com 
nove.

“AFRICANO” DE BOXE DA ZONA IV

Moçambique
termina em segundo

SÉRGIO MACUÁCUA

M
OÇAMBIQUE ter-
minou em segundo 
lugar, isto é, com 
a medalha de pra-
ta, no Campeonato 

Africano de Boxe da Zona IV, 
atrás da Zâmbia, que arreba-
tou o título de forma polémica 
devido a critérios pouco claros 
de pontuação introduzidos à 
última hora pela organização.

O certame, bem organi-
zado, terminou em grande 
confusão, pelo que ninguém 
levantou os troféus na noi-
te de sábado. Tudo começou 
quando a organização atribuiu 
título à Zâmbia ao invés de 
Moçambique, que somou sete 
medalhas de ouro contra ape-
nas cinco dos zambianos. 

O ambiente ficou quente 
e turvo no Pavilhão do Maxa-
quene logo que foi anunciada a 
classificação final, que relega-
va a África do Sul para o tercei-
ro posto. A organização justi-
ficou esta classificação com o 
facto de as medalhas obtidas 
em finais directas nalgumas 
categorias não valerem para 
as contas finais, algo que ne-
nhum participante foi avisado 
antes do início da competição, 

muito menos na reunião téc-
nica.

A Federação Moçambica-
na de Boxe (FMBoxe), o pú-
blico amante da modalidade, 
imprensa e até alguns juízes 
estrangeiros que estiveram 
na prova ficaram incrédulos. 
Procurou-se a justificação da 
situação, mas os organizado-
res foram renitentes e nega-
ram terminantemente mudar 
o quadro vigente.

A cerimónia oficial de en-
cerramento não aconteceu, 
as taças não foram entregues, 
apenas os atletas, individual-
mente, é que receberam as me-
dalhas. O secretário de Estado 
do Desporto (SED), Gilberto 
Mendes, o director-geral do 
Instituto Nacional do Desporto 
(INADE), Francisco da Con-
ceição, e o vice-presidente do 
Comité Olímpico de Moçambi-
que (COM), Francisco Mabjaia, 
saíram do agitado pavilhão sem 
terem concluído a cerimónia 
que vinham orientando no 
contexto do encerramento do 
evento de quatro dias.

Moçambique teve qua-
tro finais directas por Rady 
Gramane, Alcinda Panguana, 
Solomone Júlio e Ibraimo Us-
sene. Para a organização, as 

medalhas de ouro obtidas por 
Solomone Júlio e Rady Gra-
mane não contam, ou seja, as 
suas categorias estavam fora 
do quadro competitivo.

Assim, a Zâmbia ficou com 
o título, com 12 medalhas: 
cinco de ouro, três de prata 
e quatro de bronze. Moçam-
bique amealhou sete meda-
lhas de ouro, cinco de prata e 
quatro de bronze. São no total 
16 medalhas. Contudo, duas 
de ouro não contam, assim 
como três pratas por razões 
acima mencionadas. A África 
do Sul ficou em terceiro, com 
15 medalhas, cinco de ouro, 
cinco de prata e outras tantas 
de bronze. A África do Sul em 
condições normais ficava em 
segundo, mas viu parte das 
suas medalhas a serem invali-
dadas pelos organizadores. Os 
sul-africanos também saíram 
frustrados e desapareceram do 
palco logo que a classificação 
final foi anunciada. 

Entretanto, o regulamen-
to das competições da Asso-
ciação Internacional de Boxe 
Amador (AIBA), instrumen-
to utilizado para este tipo de 
competições, preconiza a or-
ganização da prova em várias 
categorias, dependendo do 

caso específico de cada certa-
me. Na reunião técnica desta 
prova, realizada no dia 19 de 
Abril corrente, na véspera do 
início, ficou decidido que o 
“Africano” da Zona IV Mapu-
to-2022 compreenderia 18 ca-
tegorias, sendo que Moçam-
bique conseguiu preencher 
todas, assim como a África do 
Sul, dois países que tinham as 
delegações mais numerosas.

Acontece, porém, que por 
razões financeiras muitas de-
legações vieram com poucos 
pugilistas, portanto, com mui-
tas categorias por preencher. À 
priori quem compete em me-
nos categorias tem poucas pro-
babilidades de sucesso. Foi o 
caso das Seychelles, Malawi ou 
Lesotho. Moçambique, África 
do Sul, Zâmbia ou Botswana é 
que tinham mais categorias e 
foi com toda a naturalidade que 
ocuparam os primeiros quatro 
lugares.

Tiago Muchanga e Helena 
Bagão foram considerados os 
melhores pugilistas do tor-
neio, no qual Botswana foi a 
grande decepção (de campeão 
para o quarto lugar) e Sey-
chelles tornou-se a revelação 
(uma medalha de ouro e sexto 
lugar).

Tiago Muchanga (de vermelho, ao ataque), também conhecido por Leão da Paz, foi o melhor pugilista do certame

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Al Alhy de Miquissone 
nas “meias” da “Champions” 

no onze inicial, venceu a Aca-
démica por 3-2, em partida 
da jornada 31 da II Liga, numa 
partida em que os flavienses 
jogaram reduzidos a dez desde 
o minuto 34 por expulsão de 
João Queiroz. Os golos dos fla-
vienses foram apontados por 
João Batxi (dois) e Wellington 
Carvalho.

O Chaves, 60 pontos, apro-
ximou-se do segundo classi-
ficado, o Rio Ave, 61, que em-
patou com o Mafra. O Casa Pia 

lidera com 62 pontos.
KAMBALA QUASE 
DESPROMOVIDO

Ao perder na tarde de on-
tem frente ao Moroka Swallows 
(3-2), o Baroka FC, de Kamba-
la, afundou-se ainda mais no 
último lugar do campeonato 
sul-africano e só um milagre o 
pode manter entre os maiores 
clubes do futebol no país vizi-
nho. 

Quando faltam disputar 
apenas quatro jornadas, o Ba-

roka soma 18 pontos, menos 
cinco que o Moroka Swallows 
e TS Galaxy, pelo que nas pró-
ximas rondas o Baroka precisa 
de ganhar e depender de ter-
ceiros. 

Ainda para liga sul-africa-
na, o Real Kings, que não teve 
Dominguez entre os convoca-
dos, empatou em casa com o 
Amazulu a zero.

O Real Kings segue no se-
gundo lugar com 45 pontos.

Miquissone continua a sonhar na possibilidade de se tornar no primeiro futebolista moçambicano a vencer a Liga dos 
Campeões Africanos

“PROVINCIAIS” DE FUTEBOL

Matola e ESFA disputam final

J. 
M
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L

Seis jogos no lançamento
dos “Pan-Africanos”
SEIS jogos vão marcar o lançamento, na 
tarde de amanhã, no campo do Costa do 
Sol,  de Jogos Escolares Pan-Africanos, 
numa cerimónia que será dirigida pelo 
presidente da Confederação Africana de 
Futebol (CAF), Patrice Motsepe.
O presidente da CAF chega a Moçambi-
que amanhã, num voo directo que o leva-
rá da África do Sul primeiro a Pemba, para 
confortar os refugiados vítimas do terro-
rismo no complexo desportivo da capital 
provincial de Cabo Delgado. Para além 
de dirigir mensagens de solidariedade à 
população refugiada em Pemba, Patrice 
Motsepe procederá a entrega de material 
desportivo, num gesto que visa a ocupa-
ção das vítimas do terrorismo através da 
prática do desporto.
O dirigente máximo da CAF deixará 

Pemba com destino a Maputo, onde de-
verá chegar por volta das 16.00 horas, 
dirigindo-se directamente ao campo dos 
“canarinhos” para dar o pontapé de saída 
desta que será a primeira edição dos Jogos 
Escolares Pan-Africanos, que envolvem 
adolescentes dos 13 aos 15 anos, em am-
bos sexos.
Para o efeito, estão agendados seis jogos, 
que marcarão o arranque do campeonato 
interno que numa primeira fase envol-
verá 32 equipas das escolas da cidade de 
Maputo e Matola. Esses jogos estão inseri-
dos na primeira jornada e com a seguinte 
ordem: Escola Secundária da Liberdade-
-Escola Secundária Kiss Mavota (rapari-
gas); Escola Secundária Bonifácio Gruve-
ta-Escola Secundária da Polana (rapazes); 
Escola Secundária da Matola-Escola Se-

cundária de Noroeste 2 (rapariga); Escola 
Secundária de T3-Escola da Comunidade 
Maometana (rapazes); Escola Secundá-
ria da Machava-Escola Técnica de Alba-
sine (raparigas) e Escola Secundária da 
Zona Verde-Colégio Kitabu (rapazes). 
Depois do pontapé de saída dos jogos, 
Patrice Motsepe presidirá a cerimónia 
oficial de lançamento do que também é 
tido como Campeonato Escolar Africano 
da CAF, às 17.30 horas, numa das unida-
des hoteleiras da capital. 
Os jogos Pan-Africanos são, numa pri-
meira fase, disputadas ao nível dos países 
de cada região.  Cada país apura os seus 
representantes à fase regional, em mas-
culinos e femininos.  Os vencedores re-
gionais vão, por sua vez, disputar a fase 
africana

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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O PRESIDENTE chinês, Xi Jinping, propôs 
uma nova iniciativa para “promover a segu-
rança em todo o mundo”, que “respeite tanto 
a soberania de todos os Estados como o ca-
minho de desenvolvimento que cada um es-
colhe”.

Estes pronunciamentos foram feitos por 
Xi, semana finda, na abertura do Fórum de 
Boao para Ásia 2022, que se realiza na ilha de 
Hainan, com intervenções internacionais via 
videoconferência devido às restrições impos-
tas devido à Covid-19.

“Respeitamos a soberania e a integrida-
de territorial de todos os países. Aderimos à 
não interferência nos assuntos internos dos 
outros e também respeitamos o caminho de 
desenvolvimento que cada país escolhe”, 
afirmou.

O governante sublinhou que Beijing con-
tinua “comprometida com os princípios da 
Carta das Nações Unidas” e opõe-se a “men-
talidades de guerra fria, unilateralismo e 

confrontação em bloco”, declarações que os 
políticos chineses usam frequentemente para 
criticar a política externa dos Estados Unidos.

“Levamos muito a sério as legítimas preo-
cupações de segurança de todos os países e 
procuramos uma arquitectura de segurança 
equilibrada, eficaz e sustentável, em vez de 
cada um procurar a sua própria segurança à 
custa dos outros”, acrescentou.

Xi referia-se à posição da China sobre a 
guerra na Ucrânia, tendo apelado ao respeito 
pela integridade territorial de todos os países 
e evitado utilizar a palavra “invasão” para se 
referir à ofensiva russa, reiterando ao mesmo 
tempo a sua oposição às sanções contra Mos-
covo.

“As diferenças e disputas devem ser re-
solvidas através do diálogo. A China apoia to-
dos os esforços que conduzam a uma solução 
pacífica das crises, opondo-se simultanea-
mente à imposição de sanções unilaterais”, 
salientou o estadista chinês. (LUSA)

U
MA reforma no Con-
selho de Segurança 
das Nações Unidas 
não deverá acontecer 
a curto prazo, devi-

do à “falta de consenso” e ao 
“bloqueio existente” na estru-
tura do órgão, disse na quar-
ta-feira à Lusa o investigador 
Pedro Seabra.

Para Seabra, investigador 
no Centro de Estudos Inter-
nacionais do Instituto Univer-

sitário de Lisboa (CEI-Iscte) e 
professor auxiliar convidado 
do Iscte-IUL, o bloqueio den-
tro do Conselho de Segurança 
levará a que a Assembleia-Ge-
ral das Nações Unidas (AGNU) 
passe a ser o palco preferencial 
para debater “questões geopo-
líticas sensíveis”.

“Em virtude da situação 
de bloqueio existente no Con-
selho de Segurança e à falta de 
consenso para qualquer refor-

ma significativa, não se pers-
pectiva qualquer possibilidade 
no curto prazo de se conseguir 
alterar o actual ‘status quo’ em 
termos do processo de decisão 
e funcionamento dos princi-
pais órgãos da ONU”, disse o 
docente. “O que iremos muito 
provavelmente assistir, é uma 
crescente utilização da AGNU 
como o fórum por defeito para 
vocalizar posições antagónicas 
face a questões geopolíticas 

sensíveis, uma vez que cada 
país possui um voto em pé de 
igualdade com os restantes e 
os poderes de veto dos cinco 
membros permanentes não se 
aplicam neste âmbito”, acres-
centou Seabra. 

Uma reforma e a expansão 
do Conselho de Segurança, 
frequentemente considerado 
obsoleto, já vêm sendo pedi-
das há vários anos, sempre sem 
sucesso, por falta de consenso. 

Aos membros permanentes - 
Estados Unidos, França, Reino 
Unido, Rússia e China - pre-
tendem juntar-se países emer-
gentes como a Índia, África do 
Sul e Brasil.

Uma das vozes que se le-
vantou recentemente a favor 
dessa mudança foi o Presi-
dente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, que apelou a uma 
reforma que permita ao orga-
nismo ser “realmente eficaz” e 

“garantir a paz”, sublinhando 
que “é hora de transformar a 
estrutura das Nações Unidas”.

Ao longo dos anos, o po-
der de veto tem sido uma das 
questões mais polémicas e alvo 
de vários pedidos de modifica-
ção. Esse tem sido, aliás, o me-
canismo usado pela Rússia para 
impedir que o Conselho de Se-
gurança actue contra si face à 
guerra na Ucrânia. (LUSA)

O LÍDER do MPLA e Presidente angolano, João 
Lourenço, usou no fim-de-semana, em Ca-
binda, metáforas futebolísticas para aludir aos 
seus adversários na corrida eleitoral, avisando 
os partidos que têm de estar preparados para 
marcar golo.

Num discurso que durou uma hora e meia, 
sob um calor intenso que provocou alguns 
desmaios entre os muitos que acorreram ao 
Estádio Municipal do Tafe, o presidente do 
MPLA e cabeça-de-lista do partido às eleições 
previstas para Agosto apregoou obras e êxitos 
e reiterou o empenho do Executivo angola-
no, que lidera desde 2017, em “corrigir o que 
está mal”, deixando também alguns recados à 
oposição.

“Vamos ter eleições agora em Agosto. Os 
partidos políticos que se preparem, nós es-
tamos a preparar-nos, fizemos um primeiro 
treino para o jogo na cidade de Ondjiva (Cune-
ne) e continuamos a treinar aqui em Cabinda. 
Quem não está a preparar-se que não diga 
depois que quem ganhou ganhou porque o 
árbitro facilitou. Os árbitros não marcam golo, 
quem marca golo são os jogadores, se o joga-
dor não marca golo o árbitro não pode inven-
tar”, disse na parte final do discurso.

“Que cada partido faça o seu trabalho e 
que ganhe o melhor”, complementou.

Durante a longa intervenção, João Lou-
renço deu números e detalhes exaustivos 
sobre as obras realizadas no actual mandato, 

focando os recentes trabalhos no hospital e 
terminal marítimo em Cabinda, cidade onde 
se encontra desde quinta-feira, e onde fez vá-
rias inaugurações.

As deslocações do Presidente angolano às 
províncias, onde tem promovido também ac-
ções de pré-campanha na qualidade de líder 
do MPLA, têm sido alvo de críticas por parte 
do principal partido da oposição, a UNITA, 
que acusa o chefe de Estado de usar as inaugu-
rações para promover o partido.

João Lourenço concentrou a parte ini-
cial do seu discurso no desenvolvimento de 
Cabinda, que disse encontrar-se “em franco 
desenvolvimento”, elogiando o facto de ter as 
ruas asfaltadas e não ter encontrado “nenhum 
buraco” durante o passeio noturno que fez na 
sexta-feira. Justificou que por vezes o avanço 
das obras está condicionado pela negociação 
“nem sempre fácil” de linhas de crédito, já 
que nem todas são suportadas com recursos 
ordinários do Tesouro.

Realçou que ao longo do seu mandato tra-
vou um combate sem tréguas contra a corrup-
ção e chamou o sector privado para investir na 
economia para que o Estado deixasse de ser 
“o actor principal”, insistindo na melhoria 
do ambiente de negócios e na diversificação 
da economia para acabar com a dependência 
das receitas do petróleo, prometendo para um 
próximo mandato maior “ambição” e mais 
“audácia”. - (LUSA)

Emmanuel Macron reeleito 
Presidente da França
EMMANUEL Macron venceu ontem a segunda volta das elei-
ções francesas, ao derrotar a sua concorrente, Marine Le Pen, e 
voltará a dirigir a segunda maior economia da União Europeia 
por mais cinco anos. Macron é o primeiro presidente francês a 
conquistar a reeleição em 20 anos, quebrando um ciclo que se 
instalou em 2002. Segundo as primeiras estimativas – baseadas 
em amostras dos primeiros boletins eleitorais –, Macron venceu 
com cerca de 58,2% dos votos.  Marine Le Pen recebeu 41,8% 
dos votos. Apesar da derrota, esse foi o maior resultado já obtido 
por um candidato de extrema direita na história da França.

Alpha Condé em liberdade
O PRESIDENTE destituído da Guiné-Conacri, Alpha Condé, foi 
libertado e pode receber visitas, anunciou a Junta Militar que o 
depôs. A Junta refere que “a opinião nacional e internacional 
[está informada] de que o antigo Presidente da República está 
finalmente livre”. Embora continue a beneficiar de protecção 
adequada, ele pode receber a pedido de membros da sua família 
biológica e política, amigos e próximos”. A declaração diz que 
Conde permanecerá na casa da sua esposa, na capital Conacri, 
até que a sua própria casa privada seja construída no subúrbio de 
Kipe. A dignidade e integralidade do professor Alpha Condé será 
sempre preservada, afiançou a Junta.

RD Congo confirma 
novo caso de ébola
AS autoridades da República Democrática do Congo (RD Congo) 
confirmaram neste sábado um novo caso de ébola na cidade de 
Mbandaka, capital da província de Équateur, no norte do país. O 
coordenador de programas contra a ébola na RD Congo, Steave 
Ahuka, disse que se está testemunhar um novo ressurgimento 
do vírus na província, tendo pedido à população que não entre 
em pânico, pois as autoridades congolesas enviaram imediata-
mente uma equipa de especialistas para a área para gerir o surto.

Kagamé defende acordo 
com Reino Unido
O PRESIDENTE ruandês, Paul Kagamé, disse que o seu país não 
está a negociar seres humanos, nas suas primeiras declarações 
sobre o acordo com o Reino Unido para enviar requerentes de asi-
lo para o Ruanda. “Na realidade estamos a ajudar”, disse o chefe 
de Estado do Ruanda, num seminário virtual com a Universidade 
Brown, nos Estados Unidos. Kagamé disse ainda que seria erra-
do pensar que o Ruanda está a receber dinheiro pelos migran-
tes. O Presidente ruandês explicou que o Reino Unido abordou 
o seu país por causa da forma como Kigali lidou com a crise dos 
migrantes na Líbia. Disse que em 2018, quando liderava a União 
Africana, decidiu oferecer abrigo aos migrantes bloqueados na 
Líbia quando tentavam chegar à Europa.

Naufrágio fatal no Japão
DEZ pessoas morreram e 16 continuam desaparecidas na se-
quência do naufrágio de um barco turístico no norte do Japão, 
ao largo da península de Shiretoko, anunciou ontem a guarda 
costeira. O barco que naufragou na tarde de sábado transporta-
va 26 pessoas, sendo dois tripulantes e 24 passageiros, incluin-
do duas crianças. As 10 vítimas mortais confirmadas são sete 
homens e três mulheres. Suspeita-se que as mortes sejam cau-
sadas pelas baixas temperaturas das águas na região, sendo que 
todos os passageiros usavam coletes salva-vidas.

A SECRETÁRIA executiva da 
Comissão Económica das Na-
ções Unidas para África (UNE-
CA) acusou o presidente do 
Banco Mundial de “falta de 
brilho”, defendendo que a ins-
tituição “tem de desembolsar 
mais rápido e em muito maior 
quantidade”.

No artigo publicado recen-
temente no jornal britânico 
Financial Times, Vera Songwe 
vai longe na crítica a David 
Malpass, o presidente do Ban-
co Mundial, e escreve que “a 
secretária do Tesouro dos Es-
tados Unidos tem de liderar 
os esforços e forçar a liderança 
sem brilho do Banco Mundial 
a estar à altura destes desafios 
simultâneos e desembolsar 
[financiamento aos países afri-
canos] mais rápido e em muito 
maior quantidade”.

O artigo de Songwe, que 
é, por inerência, vice-secre-
tária-geral das Nações Unidas, 
surge durante os Encontros da 
Primavera do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do Banco 
Mundial, que decorrem esta 
semana em Washington, e ex-
prime a gravidade da situação 

que os países africanos enfren-
tam, com várias crises ao mes-
mo tempo.

“As economias africanas 
estão a ser atingidas de todos 
os lados pelo impacto da Co-
vid-19, alteração climática, 
conflito e pelos seus cruéis im-
pactos: terroristas, gafanhotos, 
inundações e, tragicamente, 
até fome”, lê-se no artigo.

Para Vera Songwe, a inter-
venção da secretária de Estado 
do Tesouro, Janet Yellen, será 
essencial em vários temas, 
desde logo para forçar mudan-
ças na arquitectura financeira 
internacional.

“[Yellen] tem de não ape-
nas persuadir os seus pares a 
pararem de cortar ajuda, mas 
aumentar essa ajuda devido à 
crescente insegurança alimen-
tar e alargar o alívio do serviço 
da dívida e aprofundar drama-
ticamente o Enquadramento 
Comum do G20 sobre a dívi-
da”, disse Songwe.

Defendendo que as ins-
tituições de Bretton Woods, 
criadas depois da Segunda 
Guerra Mundial, já não são 
adequadas ao mundo actual, a 

vice-secretária-geral das Na-
ções Unidas deixou um cader-
no de encargos, que funciona 
como um roteiro para a mu-
dança.

“Eis o que é o roteiro, da 
perspectiva africana: mais voz 
nas administrações dos grupos 
financeiros e nos fóruns de de-
cisão, e mais velocidade e vo-
lume nos fluxos financeiros”, 
apontou.

África “é resiliente, mas 
essa resiliência precisa de in-
vestimento e garantias”, con-
tinuou, lembrando a promessa 
de canalização de 100 mil mi-
lhões de dólares provenientes 
dos Direitos Especiais de Saque 
(DES) emitidos no ano passa-
do, e deixando vários pedidos, 
entre os quais uma nova emis-
são de DES em mecanismos 
“que os ministros das Finanças 
realmente utilizem, e reduzir 
os custos de capital em inves-
timentos sustentáveis de infra-
-estruturas”.

É preciso, concluiu, “uma 
reforma e financiamento am-
biciosos, porque ainda não é 
demasiado tarde, mas em bre-
ve será”. - (LUSA)

O FUNDO Nações Unidas para 
Infância (UNICEF) alerta que 
nos últimos dois meses houve 
um rápido aumento de crian-
ças em situação de insegu-
rança alimentar no Corno da 
África, o que eleva as necessi-
dades orçamentárias em 52 por 
cento.

Em comunicado, o UNI-
CEF afirma que entre Fevereiro 
e Abril o número de crianças 
que enfrentam o impacto da 
seca, incluindo fome aguda, 
desnutrição e sede, aumentou 
de 7,25 milhões para pelo me-
nos 10 milhões.

Assim, aquela agência das 
Nações Unidas precisa de 3,75 
mil milhões em vez para ajudar 
as crianças em necessidade. 
Por enquanto apenas 20 por 
cento foram financiados, disse 
a agência de ajuda.

As principais áreas afecta-
das no Corno de África são a 

Etiópia, o Quénia e a Somália, 
tendo como factores negati-
vos maiores e mais imediatas 
as mudanças climáticas. Sem 
chuva nas próximas semanas 
pode piorar.

“Se as chuvas falharem nas 
próximas semanas esse núme-
ro subirá para dois milhões”, 
disse o UNICEF.

Mohamed Fall, director re-
gional do UNICEF para a África 
Oriental e Austral, acrescentou 
que “a fome está a chegar”.

De acordo com as agências 
da ONU, a emergência indu-
zida pelo clima na região foi a 
pior seca que a região viu em 
40 anos.

Três estações secas conse-
cutivas expulsaram centenas 
de milhares de pessoas das 
suas casas, mataram gado, di-
zimaram plantações, alimen-
taram a desnutrição e aumen-
taram o risco de doenças.

Na Somália mais de 81.000 
pessoas correm o risco de pas-
sar fome até o final de Junho se 
a quarta estação chuvosa con-
secutiva falhar. Os preços dos 
alimentos continuarem a subir 
acentuadamente e a assistên-
cia humanitária não é intensi-
ficada.

Enquanto isso, o Progra-
ma Mundial para Alimentação 
(PMA) também tenta levan-
tar fundos necessários para 
as suas operações. A entidade 
apelou por 7 mil milhões por 
um período de pelo menos seis 
meses, mas apenas amealhou 
menos de 4 por cento do valor 
exigido.

“Nossa capacidade de lan-
çar a resposta foi limitada de-
vido à falta de financiamento 
até o momento”, disse Michael 
Dunford, director regional do 
PMA para a África Oriental. - 
(NEWS24)

O SECRETÁRIO-GERAL da Organização das Nações Unidas (ONU), 
António Guterres, visita hoje a Turquia, antes dos encontros agen-
dados com os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Vo-
lodymyr Zelensky.

António Guterres reúne-se em Ancara com o chefe de Estado 
turco, Recep Tayyip Erdogan, e amanhã viaja a Moscovo, onde irá 
reunir-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei La-
vrov, e depois será recebido pelo Presidente Vladimir Putin, infor-
mou o porta-voz do líder da ONU. 

Na quinta-feira o secretário-geral trabalha em Kiev, onde tam-
bém prevê-se uma reunião de trabalho com o Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, e com o Presidente Volodymyr 
Zelenskyy. Esta é a primeira visita de Guterres aos dois países desde 
o início do conflito entre a Rússia e Ucrânia para tentar pôr fim as 
hostilidades.

A demora de Guterres em agir face à informação que dispunha 
sobre a eminência da guerra foi criticada pelo ex-secretário-geral-
-adjunto da organização, Franz Baumann, admitindo que o secre-
tário-geral está sendo mal aconselhado.

Para Baumann, Guterres devia ter sido “muito mais activo” em 
Janeiro, antes da guerra começar. “A Passividade de Guterres face à 
iminência da guerra foi inacreditável”. 

De acordo com Baumann, o secretário-geral, ao abrigo da Carta 
das Nações Unidas, tem o direito e o dever de levar ameaças à segu-
rança internacional à atenção do Conselho de Segurança. 

“Eu esperava que ele tivesse viajado para Moscovo em Janeiro, 
escalando Beijing, Nova Deli e a África do Sul (países que se têm 
colocado ao lado da Rússia), mas certamente para Moscovo e para 
Kiev”, reforçou. Baumann avaliou ainda que esta deslocação à 
Rússia não irá pôr um fim à guerra, mas Guterres “poderá conse-
guir acesso humanitário para que as pessoas não morram à fome 
em Mariupol”. - (LUSA)

Guterres 
reúne-se com 
Putin e Zelensky

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

Falta de consenso 
não permite reforma 

ELEIÇÕES EM ANGOLA SEGUNDO A ONU

João Lourenço diz a 
adversários que têm 
de treinar para ganhar

Banco Mundial deve 
desembolsar mais 
rápido para África

Fome afecta 
Corno da África

Beijing propõe 
iniciativa de segurança
e soberania dos Estados
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