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PUBLICIDADE

À COMUNIDADE CRISTÃ

PR apela à divulgação
de mensagens de paz

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
apela à comunidade 
cristã moçambicana 
para difundir men-

sagens de paz, harmonia e re-
conciliação nacional, sobretu-
do neste período em que o país 
ainda enfrenta o desafio do 
terrorismo em Cabo Delgado.

O apelo foi feito na manhã 
de ontem, na inauguração de 
uma capela da Igreja Velha 
Apostólica de Moçambique, 
localizada no bairro de Sikwa-

ma, município da Matola, 
província de Maputo.

Na ocasião, o Chefe do 
Estado lembrou que, em Ou-
tubro, o país assinala 30 anos 
do fim da guerra civil, sim-
bolizado pelo Acordo Geral de 
Paz (AGP) assinado na capital 
italiana, Roma. 

Assim, segundo  Nyusi, há 
a necessidade de a igreja con-
tinuar, tal como sempre foi seu 
apanágio, a transmitir à socie-
dade os mais nobres valores 
de comunhão, solidariedade e 

amor ao próximo, elementos 
que considera indispensáveis 
para a edificação de um Mo-
çambique cada vez mais justo 
e harmonioso.

“Encorajamos-vos a pros-
seguirem nesta caminhada, 
colaborando nos esforços que 
temos vindo a desenvolver 
para a consolidação da paz 
efectiva e duradoura, da uni-
dade nacional e também da 
reconciliação entre os mo-
çambicanos, bem como no re-
forço do espírito de trabalho”, 

disse.
Na sua intervenção, o 

Chefe do Estado referiu ainda 
ser papel das confissões re-
ligiosas a sublime missão de 
promover o bem-estar espi-
ritual e material dos cidadãos, 
incentivando-os a investirem 
todas as suas energias e co-
nhecimento no desenvolvi-
mento económico e social de 
Moçambique.

É neste contexto que, se-
gundo Filipe Nyusi, o Gover-
no tem vindo a consolidar o 

relacionamento com as con-
fissões religiosas no país, es-
timulando-as a criarem mais 
condições ideais para as suas 
actividades.

Ainda na sua intervenção, 
o estadista moçambicano des-
tacou que cada cidadão tem 
papel preponderante na mo-
ralização da sociedade, tendo 
lamentando  a ocorrência de 
fenómenos sociais que tiram 
sossego, como os acidentes de 
viação, violação de menores, 
abandono de idosos e assassi-
nato de pessoas com albinis-
mo. 

Sobre os sinistros, Nyusi 
convidou a uma conduta res-
ponsável dos automobilistas, 
tendo em conta que os aciden-
tes ceifam vidas de milhares de 
cidadãos, gerando dor e luto 
nas famílias.

Lembrou o recente caso de 
cidadãos que perderam a vida 
depois de terem sido enterra-
dos vivos no distrito da Manhi-
ça, acusados do roubo de gado, 
afirmando que o facto exige 
reflexão colectiva e tomada de 
medidas legais adequadas para 
desencorajar actos idênticos.

Falando concretamente da 
capela de Sikwama, o Chefe 
de Estado disse tratar-se da 
maior obra construída por esta 
congregação religiosa em Mo-
çambique, que existe há mais 
de meio século, e agradeceu o 
apoio material dado pela “Ve-
lha Apostólica” aos deslocados 
de Cabo Delgado vítimas de 
actos terroristas.

Nyusi saudando os crentes após inaugurar a capela da Igreja Velha Apostólica de Moçambique no município da Matola

COM FÁBRICAS EM XINAVANE E MAFAMBISSE

Reestruturação da Tongaat
concluída até Setembro

“Mambas” empatam 
com Zâmbia

O GRUPO Tongaat Hulett, que 
em Moçambique opera as fábri-
cas de açúcar de Xinavane, pro-
víncia de Maputo, e de Mafam-
bisse, em Sofala, anunciou que 
continua focado no plano de 
reestruturação financeira, que 
deverá ser apresentado ao Con-
selho de Administração até 30 
de Setembro deste ano.

Acredita-se que a aprovação 
deste plano abra caminho para a 
melhoria dos níveis de liquidez e 
reduza a dívida da Tongaat para 
patamares sustentáveis. 

Numa nota tornada pública 
semana passada, a administra-
ção deste grupo, que é o maior 
produtor de açúcar em Moçam-
bique, não adianta números, 
porém deixa claro que tanto os 
gestores como os auditores ne-
cessitam de mais certezas em 
torno do refinanciamento da 
dívida e da reestruturação do 
balancete.

Este facto faz com que a 
Tongaat não possa divulgar os 
seus resultados referentes ao 
exercício financeiro que come-
çou a 31 de Março e termina a 31 
de Julho corrente, conforme re-
querido pela Bolsa de Valores de 
Joanesburgo (JSE).

“Assim, é necessária uma 

A SELECÇÃO Nacional de Fu-
tebol, os “Mambas”, empatou 
ontem sem golos com a sua 
congénere da Zâmbia em par-
tida disputada no Estádio Na-
cional do Zimpeto, inserida nas 
eliminatórias de apuramento à 
fase final do Campeonato Afri-
cano de Futebol para jogadores 
internos (CHAN), a ter lugar 
próximo ano, na Argélia.

Apesar do entrosamento 
evidenciado durante a partida, 
os jogadores moçambicanos 
não conseguiram traduzir as 
oportunidades criadas em go-
los. Assim, Moçambique vai en-

carar próximo sábado a partida 
decisiva na capital zambiana, 
Lusaka, sem a vantagem que 
pretendia ganhar em Maputo.

Todavia, tal como afirma-
ram os atletas e o seleccionador 
nacional, Chiquinho Conde, 
os “Mambas” demonstraram 
capacidade e qualidade para 
vencer no terreno adversário, e 
terão a vantagem de já conhecer 
ao pormenor os “Chipolopo-
los”.

O desafio de ontem assi-
nalou o regresso do futebol e 
do público ao Estádio Nacional 
do Zimpeto, após interdição 

determinada em Setembro do 
ano passado pela Confedera-
ção Africana de Futebol (CAF) 
devido a problemas no relvado 
e outras áreas do recinto. E os 
adeptos responderam positiva-
mente preenchendo parte con-
siderável das bancadas. 

Os “Mambas” retomam 
amanhã a preparação do jogo da 
segunda “mão” e têm a viagem 
para Lusaka marcada para sex-
ta-feira.

Refira-se que a única parti-
cipação dos “Mambas” na fase 
final do CHAN foi em 2014, sob 
batuta técnica de João Chissano.

solução financeira de longo 
prazo para que os resultados 
anuais auditados da Tongaat 
Hulett sejam finalizados, o que 
depende, em grande medida, 
dos elementos-chave do plano 
de reestruturação”, observa.

O grupo açucareiro expli-
ca que, há duas semanas, tinha 
solicitado voluntariamente a 
suspensão da cotação dos seus 
títulos à Bolsa de Valores de Joa-
nesburgo, pedido que na altura 
foi indeferido.

Entretanto, semana pas-

sada, a Bolsa de Joanesburgo 
notificou a Tongaat da sua deci-
são de suspender a cotação dos 
títulos com base no facto de os 
prazos, em termos dos requisi-
tos de cotação à bolsa, não te-
rem sido cumpridos.

Na nota a que o “Notícias” 
teve acesso, a Tongaat assegura 
que a suspensão da negociação 
dos seus títulos na bolsa não 
tem qualquer impacto na esta-
bilidade financeira da empresa 
e a sua relação com os clientes 
continua a ser a mesma.

São Tomé quer cooperação
económica com Moçambique

SÃO Tomé e Príncipe está in-
teressado na cooperação eco-
nómica com Moçambique, 
incluindo o marketing inter-
nacional do café produzido 
neste país insular da África 
Central. 

Esta pretensão foi mani-
festada pela ministra dos Ne-
gócios Estrangeiros e Coope-
ração de São Tomé e Príncipe, 
Edite Ramos, em entrevista 
exclusiva ao “Notícias”, cujos 
detalhes podem ser lidos na 
página dois da presente edi-
ção.

Moçambique iniciou, nos 
últimos anos, a produção do 
café nas províncias de Sofa-
la e Manica, mas em pequena 
escala. Embora não seja gran-

de produtor, Edite Ramos 
está confiante que a força do 
marketing moçambicano po-
derá ser útil para São Tomé e 
Príncipe.

“Nós produzimos café, mas 
é necessário também pensar 
na indústria transformativa. E 
aí acho que Moçambique tem 
cartas a dar, pois tem mais ex-
periência do que nós e pode 
ajudar-nos a pensar naquilo 
que é a marca São Tomé Café. 
Penso que podemos partilhar 
informações e entendimentos 
sobre esta matéria”, disse Edi-
te Ramos.

Caso o quadro de colabora-
ção avance, a governante são-
-tomense entende que o tra-
balho poderá ser desenvolvido 

conjuntamente, numa lógica 
que galvaniza ainda mais os 
pequenos agricultores do café, 
sobretudo agregados nas vá-
rias cooperativas. 

Por isso, espera que os dois 
países desenvolvam siner-
gias para alargar a produção 
do café nos dois países e se 
apoiem mutuamente na colo-
cação deste produto no mer-
cado internacional.

Sublinhou que o café afri-
cano, sobretudo o do seu país, 
é bastante apreciado interna-
cionalmente, por isso entende 
que o produto deve ser agrega-
do na cooperação que os dois 
países pretendem estabelecer 
no domínio da agricultura.

São Tomé e Príncipe pos-

Edite Ramos, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé e 
Príncipe
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Condutor morre 
carbonizado na Marginal

Aceleradas negociações
de novos projectos
com a RAS

Cerca de 14 mil deslocados
já regressaram
a Mocímboa da Praia
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Erosão ameaça casas
e estradas na Matola Sentença do “Caso DTM”

conhecida dentro de dias

UM automobilista de 28 anos morreu carboni-
zado na manhã de ontem, após a viatura que 
conduzia ter embatido no muro de vedação do 
Clube Naval, na Avenida da Marginal, cidade 
de Maputo, e pegado fogo. Uma fonte da Polí-
cia de Trânsito disse que a viatura, com matrí-
cula sul-africana, seguia no sentido Centro de 
Conferências Joaquim Chissano-Praça Robert 
Mugabe. Acrescentou que o sinistro terá sido 
causado por excesso de velocidade. 

A SENTENÇA do caso de desvio de dinheiro na 
Direcção do Trabalho Migratório (DTM) poderá 
ser conhecida até quinta-feira, conforme foi ini-
cialmente projectado pela juíza Evandra Wamus-
se. Julgado pela 10.ª Secção Criminal do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, o processo tem a 
ver com o desvio de 113 milhões de meticais dos 
cofres do Estado entre 2010 e 2014, resultantes 
dos descontos efectuados pelos mineiros mo-
çambicanos na África do Sul e taxas cobradas na 
contratação de mão-de-obra estrangeira. 

QUALIFICAÇÃO PARA O CHAN

sui grande potencial também 
no turismo e pesca. Com este 
país, Moçambique desenvol-

veu mais relações políticas e 
diplomáticas, fundadas numa 
história comum.

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

TEM uma forte ligação 
com Moçambique, onde 
residiu e trabalhou. Mas 
também tem família, 
uma vez que o irmão se 

casou com uma moçambica-
na. Edite Ramos, ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Coo-
peração de São Tomé e Prín-
cipe, concedeu uma entre-
vista exclusiva ao “Notícias”, 
na qual fala sobre as relações 
de cooperação entre Moçam-
bique e São Tomé, de África e 
do mundo. O mote foi o acor-
do de supressão de vistos para 
todos os passaportes entre os 
dois países, assinado recen-
temente. Num discurso mais 
pan-africanista, Edite Ramos 
fala da diáspora moçambicana 
em São Tomé, não esconde a 
paixão pelo seu país e olha es-
sencialmente para os desafios 
que o continente africano tem, 
descortinando ser necessá-
rio eliminar descontinuidades 
internas, apostar-se mais no 
potencial existente, investir 
na indústria transformado-
ra, pois só assim será possível 
acabar com a dependência do 
Ocidente, sobretudo em coi-
sas muito ínfimas. A seguir, as 
partes mais significativas da 
referida entrevista. 

NOTÍCIAS (Not.) - O acor-
do de supressão de vistos re-
centemente assinado entre 
Moçambique e São Tomé e 
Príncipe abre janelas. Quais 
são e em que pilares assentam?

EDITE RAMOS (ER) - A 
base de qualquer acordo entre 
duas nações é, sobretudo, o re-
lacionamento. E Moçambique 
e São Tomé e Príncipe têm uma 
relação de cooperação muito 
sólida. Mas não é uma coope-
ração comum, como se pode 
pensar entre países e em áreas 
identificadas. Aqui estou a fa-
lar de cooperação de amizade, 
de independências, dos movi-
mentos nacionalistas e da he-
rança cultural. Por isso, não há 
como não falarmos de Eduardo 
Mondlane ou ainda de Samo-

EDITE RAMOS, MNE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Eliminar barreiras geográficas
e consumir mais o “Made in Africa”

Não é possível falar de irman-
dade e de aproximação entre 
pessoas se não tivermos liber-
dade para nos movimentarmos 
nos espaços geográficos de uns 
e de outros. Portanto, os acor-

dos de supressão de vistos têm 
esta grande componente de 
aproximação e eliminar a prin-
cipal barreira, que, no nosso 
caso, é a geográfica. Estamos a 
falar de países completamente 
diferentes e, por isso, os vistos 
existem para regulamentar as 
entradas, permanências e saí-
das em determinados territó-
rios, daí que, aos suprirmos es-
ses vistos, estamos a dizer que 
queremos estar mais próximos 
uns dos outros. Queremos ter 
a capacidade de, mais rapida-
mente, chegar a São Tomé e 
também a Moçambique.

Not. - No quadro das rela-
ções de cooperação entre Mo-
çambique e São Tomé e Prín-
cipe, há o entendimento de 

te caso houve momentos em 
que a nossa cooperação esteve 
mais fervorosa e mais impac-
tante. Mas também a verdade é 
que os países passam por suas 
dinâmicas internas, naturais e 
nacionais. Os povos, os países 
passam por períodos de solidi-
ficação do seu próprio desen-
volvimento, em que dão mais 
atenção àquilo que acontece 
dentro do seu próprio país. Nas 
últimas décadas, Moçambique 
enfrentou desafios que muito 
sabiamente ultrapassou. En-
tão, compreende-se que nesse 
período estivesse muito mais 
concentrado nas questões pre-
mentes de natureza interna. 
Do mesmo modo São Tomé, ti-
nha de fazer o seu próprio pro-
cesso de desenvolvimento e 
de afirmação. Mas é óbvio que 
nunca deixamos totalmente 
de cooperar. Sempre tivemos 
proximidade. Temos relações 
diplomáticas estabelecidas. 
Mas concordo que houve mo-
mentos em que a nossa coope-
ração foi muito mais activa. 

Not. - Na cooperação com 
Moçambique, quais são as 
áreas mais activas, de maior 
evidência?

ER - A educação é desta-

mobilidade, naturalmente que 
haverá mais possibilidade en-
tre um e outro território de nos 
procurarmos para entender 
melhor as questões históricas e 
culturais...

Not. - E até mesmo para 
resgatar, recuperar ou alargar 
os laços de ordem familiar, não 
é verdade?

ER - Com certeza! Repa-
re que, decorrente do período 
colonial, nós temos muitos 
moçambicanos que lá ficaram. 
E hoje temos descendentes de 
moçambicanos ainda em São 
Tomé e Príncipe. Portanto, há 
uma parte da nossa história 
que acaba por não ser total-
mente contada e, quiçá, neste 
momento pode também criar 
algum interesse para se fazer 
essa ligação e potenciar outras 
intervenções a nível cultural. E 
isso poderá ter o envolvimento 
de artistas, produtores e es-
pecialistas deste sector muito 
importante, que geralmente 
é aquela franja de gente que 
tem sempre necessidade de se 
locomover, mas encontra bar-
reiras nos vistos, mas com este 
acordo isso fica ultrapassado. 
Penso que, do ponto de vista 
da cultura, e nas suas mais di-
versas vertentes e formas, este 
acordo também dá resposta 
para a sua dinamização.

Not. - Fala dessa relação 
histórica entremeada por um 
passado colonial comum, o 
que resultou na presença de 
moçambicanos em São Tomé e 
Príncipe, muitos dos quais saí-
ram para trabalhos forçados. 
Contudo, hoje estão lá estabe-
lecidos e cristalizados. Como 
está a diáspora moçambicana 
em São Tomé?

ER - É uma diáspora mui-
to pequena, de descendentes. 
É diferente da diáspora cabo-
-verdiana, com um número 
maior que foi levado no mes-
mo contexto que o de moçam-
bicanos, mas tantos outros 
decidiram estabelecer-se em 
São Tomé. Por isso, a comuni-
dade moçambicana é pequena, 
mas existe do ponto de vista 
de descendência. Acho que 
aqui reside o interesse de com-
preender esta diáspora que é 
jovem que resulta de muitos 
moçambicanos que lá estive-
ram no passado e que precisam 
de fazer a ponte com as suas 
raízes, suas identidade cultural 
com Moçambique.

Not. - Bilateralmente, os 
Países Africanos de Língua 
Portuguesa (PALOP) estão 
a dar passos significados de 
maior mobilidade, suprimindo 
vistos à entrada dos seus ter-
ritórios. Mas o mesmo já não 
está a acontecer na CPLP, onde 
não se consegue avançar para 

a implementação do acordo 
de mobilidade. Haverá alguma 
explicação para isso?

ER - O acordo de mobili-
dade no âmbito da CPLP é um 
legado da presidência cabo-
-verdiana e um esforço de anos 
que se conseguiu e, finalmen-
te, foi concretizado, porque 
se entendeu também que era 
impossível falarmos de rela-
ções económicas e desenvolvi-
mento social se não houvesse 
efectivamente uma mobilida-
de. O acordo quadro de mobi-
lidade é flexível e permite aos 
Estados-membros, do ponto 
de vista bilateral, renegociar 
os termos do que será a entra-
da e permanência dos cidadãos 
de uns e outros países nos seus 
territórios. Agora, devo dizer 
que, por esta altura, na CPLP, a 
maior parte dos países já fez o 
depósito dos seus instrumen-
tos de ratificação. São Tomé foi 
o segundo país a fazê-lo, per-
mitindo que o acordo entrasse 
em vigor. Mas é preciso ma-
terializá-lo. E a verdade é que 
entre nós países da CPLP temos 
estado a fazer esses acordos do 
ponto de vista bilateral, aguar-
dando, sem dúvida nenhuma, 
que haja um posicionamento 
primordial, digamos assim, de 
Portugal. 

Not. - Porque um posicio-
namento primordial de Portu-
gal, porque dessa dependên-
cia?

ER - Na medida em que é o 
país da língua portuguesa que 
também é onde giramos todos 
à volta das entradas e saídas. 
Temos segurança do que nos é 
dito pelas autoridades portu-
guesas da necessidade de ajus-
tamentos internos para que a 
mobilidade com os nossos paí-
ses possa ser uma realidade. 

Not. - É plausível esse ar-
gumento de Portugal, olhando 
para todo o conjunto de faci-
lidades e flexibilidade de mo-
bilidade dos seus cidadãos nos 
nossos territórios?

ER - E de alguma forma 
é compressível, consideran-
do que Portugal está inserido 
dentro de um outro território, 
se assim quisermos, que é o 
espaço Schengen. Portanto, 
entendemos que há, enfim, 
necessidade dessa articula-
ção interna no caso do Estado 
português. No que concerne 
aos nossos países, temos cami-
nhado, passa a passo, do ponto 
de vista bilateral. E quanto a 
São Tomé, devo dizer que tive-
mos oportunidade de assinar 
um acordo bilateral de supres-
são de vistos com Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau e agora 
com Moçambique.

Not. - A questão surge por 
olhar-se que, na CPLP, avan-
çou-se mais nos acordos de 
mobilidade bilaterais nos paí-
ses africanos e não propria-
mente na comunidade lusó-
fona. Ademais, fica claro que 
esses países africanos ainda 
estão muito ancorados aos in-
teresses, se nos permite, de 
Portugal e, até certo ponto, do 
Brasil… 

ER - Sem dúvida. Penso 

que os países africanos que fa-
zem parte da CPLP têm perfei-
tamente necessidade de maior 
mobilidade entre si. Aliás, até 
podíamos pensar não só no 
quadro da CPLP, mas no qua-
dro dos PALOP. Portanto, a 
necessidade de nos movimen-
tarmos mais dentro dos nos-
sos territórios. Nesse sentido, 
independentemente do acor-
do de mobilidade, os países 
africanos foram fazendo esse 
esforço de supressão de vistos 
entre si. Agora, não há dúvi-
das que há um impulso, uma 
maior publicidade no âmbito e 
no quadro do acordo de mobi-
lidade da CPLP.

Not. - Estes acordos, estas 
dinâmicas de cooperação têm 
reflexo no combate à pobre-
za, particularmente nos países 
africanos. Se sim, de que for-
ma?

ER - Penso que sim. A su-
pressão de vistos tem várias 
dimensões. Tem a dimensão 
do turismo, que permite e pro-
porciona visitarmo-nos. Tem a 

cia, afinal, é isso que faz girar a 
economia dos nossos próprios 
países. Portanto, essa possibi-
lidade de pessoas poderem vir 
a Moçambique ou irem a São 
Tomé e identificar eventuais 
nichos de mercado, de troca 
comerciais tem a sua vanta-
gem e importância. 

Not. - Como reforçar os 
laços económicos tendo em 
conta que os mercados afri-
canos ainda são muito inci-
pientes, volúveis e quase sem 
preparação ainda para a trans-
formação e consumo em gran-
de escala, o que os empurra 
para a contínua dependência 
do Norte?

ER - Penso que, acima de 
tudo, precisamos de uma es-
treita concertação política. E a 
partir do momento que puder-
mos circular entre as esferas 
dos nossos próprios países, nos 
apoiarmos naquelas grandes 
decisões, com impacto regio-
nal e internacional, aí estare-
mos a dar o salto. Quando os 
países sentirem que se apoiam 

zido em África tem de ser mais 
disseminado entre os países 
africanos. É claro que temos 
outros obstáculos para que isso 
possa acontecer, um dos quais 
tem a ver com as ligações den-
tro do próprio continente, so-
bretudo aéreas. Temos muitas 
descontinuidades geográficas, 
temos de encontrar uma forma 
de ter melhores ligações aé-
reas, rodoviárias e marítimas. 

Not. - Qual é o nível de de-
bate na União Africana sobre 
a questão de melhor concer-
tação de ideias, trocas comer-
ciais e necessidade de maior 
produção, tendo em conta esta 
necessidade de largar a depen-
dência externa?

ER - O próprio estabele-
cimento da Zona de Comércio 
Continental, na África Central, 
é um bom prenúncio dessa 
vontade. A possibilidade de 
supressão de algumas pautas 
aduaneiras, de circulação de 
produtos no espaço conti-
nental pretende exactamente 
potenciar aquilo que melhor 
se faz em África, reduzindo 
assim a dependência que te-
mos com o exterior. Por outro 
lado, é necessário potenciar a 
agricultura, e a União Africana 
tem-no feito, para alcançar-
mos a auto-sustentabilidade 
alimentar, tal como consoli-
dar a comercial. Portanto, é 
necessário melhorar a concer-
tação, naturalmente, a níveis 
diferentes, entre os nossos 
países, para dinamizar mais 
essas trocas comerciais. Tam-
bém é fundamental haver ple-
na noção do potencial de cada 
país e, quando reconhecermos 
que em Moçambique se pro-
duz com excelente qualidade e 
a um preço aceitável, então te-
remos de comprar. Isso signifi-
caria parar de ir procurar alter-
nativas fora do nosso próprio 
continente. Mas, para isso, te-
mos de resolver problemas bá-
sicos, como o das ligações, do 
transporte e da logística. Tudo 
isso deve ser equacionado. 

Not. - Pensa que com todo 
o potencial que o continente 
africano tem faz sentido conti-
nuar ainda a queixar-se de uma 
acção que decorre fora da sua 
esfera? Refiro-me ao conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia, que 
se diz que é responsável pela 
redução de cereais, combustí-
veis e fertilizantes no mundo. 
E o potencial agro-ecológico 
do continente africano?

ER - Costumo dizer que o 
reverso do problema é sempre 
uma oportunidade. E aqui-
lo que está a acontecer neste 
momento e nessa determinada 
região europeia do globo pode 
representar uma oportunida-
de para o continente africano. 
Se pararmos e olharmos para 
aquilo que são as commodities, 
aquilo que o continente africa-
no produz para o mundo, não 
só do ponto de vista de hidro-
carbonetos essenciais, petró-
leo, crude e gás, entre outras 
potencialidades que não estão 
ainda desenvolvidas, vamos 
perceber que algo não está 
bem. Nós somos muito depen-
dentes dos cereais. Mas por-
que é que não podemos plan-
tar e colher os nossos cereais 
em África? Falamos muito da 
questão dos óleos, do girassol, 
mas se é pelo sol, também te-
mos sol em África, e em abun-
dância. Portanto, penso que 
podemos estar diante de uma 
oportunidade para começar-
mos a olhar mais para dentro 
do nosso próprio continente, 
de vermos quais são as nos-
sas próprias oportunidades. E 
porque isso é um exercício de 
humildade, precisamos de ver 
como podemos beneficiar uns 
dos outros, porque nenhum 
país é auto-suficiente o sufi-
ciente para não depender do 
outro. 

ra Machel. Portanto, toda essa 
herança é o substrato do que é 
o nosso relacionamento entre 
os dois países. A nossa amizade 
vem de muito longe e ela soli-

difica-se, sobretudo porque se 
trata de povos irmãos.

Not. - O que determinou 
que os dois países chegassem 
ao entendimento para a su-
pressão de vistos em todos os 
passaportes?

ER - Este acordo, em parti-
cular, é necessário e inevitável. 

que se atingiu um período de 
menos intensidade, diferen-
temente do que aconteceu no 
passado, principalmente nos 
anos 1980/1990. O que terá 

determinado esta situação de 
hibernação?

ER - Acho que os relacio-
namentos entre países, como 
quaisquer outros, têm as suas 
dinâmicas naturais. Há altu-
ras em que estamos em cima 
duma montanha e também 
temos de descer o vale. E nes-

que. Temos muitos quadros 
que foram formados aqui, so-
bretudo no sector da saúde. 
Há muitos médicos nas nossas 
unidades sanitárias, particu-
larmente no nosso hospital 
central, que foram formados 
aqui.

Not. - Das leituras feitas, 
fica a impressão de que as re-
lações de cooperação entre 
países, particularmente no 
contexto africano, olham mais 
para questões de ordem políti-
ca e comercial. Isso evidencia-
-se mais nas últimas décadas. 
Até que ponto o acordo rubri-
cado com Moçambique pode 
constituir uma mais-valia no 
estreitamento da cooperação 
cultural, artística e turística?

ER - A partir do momento 
em que há esta facilidade de 

componente empresarial, na 
medida em que facilita maior 
mobilidade aos homens e mu-
lheres de negócios, e a partir 
do momento em que há su-
pressão de obstáculos é muito 
mais fácil o engajamento co-
mercial. E estes acordos de-

vem ser disseminados a vários 
níveis, sobretudo nas câmaras 
de comércio e nas agências de 
investimentos, como forma de 
mostrar que está criado mais 
um espaço onde é possível fa-
zer intervenção empresarial. 
Isso facilitará os pequenos co-
merciantes e aquela economia 
mais informal, que tem o seu 
peso, a sua grande importân-

enquanto irmãos e parceiros 
continentais, haverá mudan-
ças. África tem feito o seu per-
curso normal. Não podemos 
dizer se poderia ter sido mais 
ou menos acelerado. Não te-
mos o condão de poder mudar 
o passado, mas temos o con-

dão de poder mudar o futuro. 
E podemos fazer isso assente 
em pilares que sejam funda-
mentais.

Not. - Na sua óptica, quais 
acha que são esses pilares?

ER - O pilar económico é 
fundamental, o pilar da con-
certação política é fundamen-
tal. Só para dar um exemplo, 
Moçambique foi recentemente 
eleito membro não-perma-
nente do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas. Este 
era um desiderato não so-
mente de Moçambique, mas 
também dos países da língua 
portuguesa, dos países africa-
nos de língua portuguesa; era 
um desiderato regional, con-
tinental com impacto global. 
Portanto, a partir do momento 
em que os nossos países têm 
uma única voz no concerto in-
ternacional, mais facilmente 
podemos concertar as nossas 
posições.

Not. - Mas não se esgota 
por aí...

ER - É verdade. Tem de ha-
ver um estímulo para que pos-
samos consumir mais “Made 
in Africa”. Aquilo que é produ-

Edite Ramos, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé 

“A base de qualquer acordo entre duas nações é o relacionamento”, Edite Ramos

A ministra diz que a diáspora moçambicana é pequena, mas existe e está lá

“Há que investir mais na indústria transformadora”, ministra Edite Ramos

Penso que este acordo tem o substrato de 
dinamizar as economias domésticas e criar 
condições para o combate à pobreza, e, quiçá, 
para o melhorar a vida da população.

Temos descendentes de moçambicanos em São 
Tomé e Príncipe. Portanto, há uma parte da nossa 
história que acaba por não ser totalmente conta-
da e, quiçá, neste momento pode também criar 
algum interesse para se fazer essa ligação e po-
tenciar outras intervenções a nível cultural.

Nós somos muito dependentes dos cereais. Mas 
porque é que não podemos plantar e colher os 
nossos cereais em África? Falamos muito da 
questão dos óleos, do girassol, mas, se é pelo sol, 
também temos sol em África, e em abundância.

Quando os países sentirem que se apoiam 
enquanto irmãos e parceiros continentais, 
haverá mudanças. África tem feito o seu percurso 
normal.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 O MUNÍCIPE FALA

Deficiente manutenção 
de valas no Minkadjuíne

A FALTA de manutenção das valas de drena-
gem de águas pluviais está a tirar a tranqui-
lidade dos moradores do bairro Minkadjui-
ne, na cidade de Maputo, devido ao risco de 
eclosão de doenças.

A preocupação prende-se com o facto 
de a vala de drenagem, que devia escoar a 
água das chuvas, estar amontoada de areia, 
lama e lixo, chegando até a germinar capim 
e exalar um cheiro nauseabundo, devido a 
estagnação das águas, das areias e o lixo que 
vão caindo na vala sem a devida remoção, 
são factores que concorrem para este estágio 
da degradação de meio ambiental. Devido a 
esta situação, os moradores receiam a eclo-
são de doenças como a malária, diarreias e 
cólera.

Flávia José, residente no quarteirão 19, 
contou que o sistema de drenagem foi con-
cebido para receber água, mas passou a aco-
lher areia, lama e lixo, o que impossibilita o 
cumprimento das sua funções.

Contou que os residentes até tentaram 
desobstruir as valas fazendo limpezas e pe-
quenos trabalhos de desassoreamento, mas 
foi em vão, daí que pede a intervenção das 

autoridades municipais para um trabalho 
mais efectivo.

Fakir Saíde, outro residente, disse que 
por conta do bloqueio da vala de drenagem 
com areia e capim, toda vez que chove, as 
residências e vias de acesso ficam alagadas.  

“Trinta minutos de chuva são suficientes 
para alagar ruas e residências. Isto acontece 
desde a pavimentação da rua do Zambeze, 
que contemplou a construção de uma vala 
de drenagem, entretanto a água das chuvas 
não escoa porque a limpeza e manutenção 
da mesma não é feita”, disse.

Por sua vez Edmundo Butana, residente, 
disse que a falta de iluminação e sinalização 
transformaram a rua do Zambeze num palco 
de acidentes de viação, por isso defende me-
didas para evitar a sinistralidade rodoviária.

Arsénio Zucula, também residente é da 
opinião que as autoridades devem reforçar 
os postes de iluminação pública e envidar 
esforços para que funcione devidamente.

“Pedimos a quem de direito que colo-
que iluminação nas rua, pois indivíduos de 
má-fé aproveitam-se da escuridão da noite 
para cometer crimes”, contou. 

Arsénio Zucula

Faquir Saíde

Edmundo Butana

Flávia José
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EROSÃO PLUVIAL NA MATOLA

Casas e vias em risco 
de desaparecer

QUITÉRIA UAMUSSE

C
RATERAS e mais cra-
teras, águas estagna-
das e lama são o rosto 
da maioria das vias no 
município da Mato-

la, que vão sendo engolidas 
pela erosão pluvial. A falta de 
uma manutenção periódica 
e consistente, assim como 
a ineficiência do sistema de 
saneamento, têm concorrido 
largamente para a degradação 
ambiental que estradas como 
as avenidas Josina Machel, 
entre Machava e Nkobe, das 
Indústrias e outras que ligam 

vários bairros à Estrada Na-
cional Número Quatro (EN4) 
e a cidade de Maputo estejam 
em estado crítico.

A situação tem tornando 
a mobilidade num exercí-
cio penoso, sobretudo para 
os automobilistas, cujas via-
turas são na sua maioria de 
suspensão baixa. 

Os transportadores de 
passageiros são um outro 
grupo que acaba por enfrentar 
este dilema, pois inevitavel-
mente têm de enfrentar um 
trânsito mais lento, numa al-
tura em que o custo do com-
bustível e como consequência 

a manutenção dos carros au-
mentou, comprometendo - 
dizem eles - a arrecadação da 
receitas.

Muitos condutores optam 
por fazer manobras perigo-
sas, na tentativa de passar 
pelo buraco menos fundo no 
intuito de minimizar os da-
nos aos carros. Entretanto, há 
vezes em que “o jogo de cin-
tura” é em vão e acaba resul-
tando em acidentes de viação. 

Uma vez que os operado-
res precisam de obter lucros 
da actividade, os passageiros 
é que pagam, com a longa es-
pera pelo “chapa” ou fazendo 

Casas em iminência de ruir
A FALTA de sistemas de sanea-
mento nos bairros atravessa-
dos por caminhos de passa-
gem de águas tem propiciado 
a erosão pluvial nas vias de 
acesso e consequentemente os 
alicerces das residências fica 
exposto, o que fragiliza a es-
trutura.

O fenómeno é notório em 
toda a extensão da Rua da 
Mesquita, na Machava Bede-
ne, onde com recurso a sacos 
de areia, pedregulhos, lixo e 
capim os moradores tentam 
proteger os seus bens.

Entretanto, Fátima Ma-
tuca, residente no quarteirão 
10 há duas décadas, não teve 
muita sorte, pois nas últimas 
chuvas metade do muro de 
vedação do seu quintal foi dei-
tado abaixo.

Matuca entende que uma 
intervenção das autoridades, 
quer na terreplanagem das 
ruas e na abertura de valetas 
para escoamento da água da 
chuva, minimizaria os danos 
nas vias que em tempos foi 
corredor do transporte públi-

as famosas ligações a fim de 
chegarem atempadamente 
aos seus destinos.

Se nas estradas revestidas 
a transitabilidade “é para os 
fortes”, nas de terra-batida 
“é só esquecer”. Muitos re-
sidentes no interior de bair-
ros como Machava Bunhiça, 
Bedene, Nkobe e Liberdade 
já não sabem o que é levar o 
carro à garagem de casa, pois 
o desgaste do solo atingiu o 
nível máximo.

Aliás, o mesmo problema 
de erosão não só afecta a tran-
sitabilidade, como também os 
próprios edifícios e residên-
cias, que só ainda não ruíram, 
porque os residentes colocam 
pedregulhos ou lixo nas en-
costas das crateras e deixam o 
capim crescer, como forma de 
protecção. 

Agastados, pois o proble-
ma é do domínio do Conse-
lho Municipal da Cidade da 
Matola, muitos munícipes 
assumem a erosão como algo 
“normal” e já nem querem 
lembrar ou falar do drama da 
mobilidade à imprensa.

Entretanto, a edilidade 
aponta que várias interven-
ções, como tapamento de 
buracos na avenida Josina 
Machel executado pela Admi-
nistração Nacional de Estra-
das (ANE), a   construção de 
estradas e valas de drenagem 
estão em curso para devolver 
a transitabilidade nestas vias.

co de passageiros.
“Toda a água proveniente 

das zonas altas vem para este 
quarteirão, daí a existência 
desta enorme cratera que não 
conseguimos controlar, há 
anos. Eu vivo com medo de o 
buraco continuar a alargar-se 
até atingir a casa”, lamentou.

Albino Orlando, residen-
te há 10 anos, contou que, na 
sequência da degradação da 
estrada, há infra-estruturas 
quase suspensas, havendo ris-
co de ruírem, ferir ou matar, 
havendo maior preocupação 
com as crianças.

Acrescentou que a preo-
cupação foi apresentada às es-
truturas do bairro, mas nun-
ca se tomaram medidas para 
salvaguardar os moradores 
do perigo eminente. “Assim, 
plantamos espinhosas e a rel-
va, com vista a sua atenuação, 
pois tememos que obras com 
cimento e bloco agravem a 
nossa desgraça”, apontou.

Explicou que em tempos a 
Rua da Mesquita foi um corre-
dor dos autocarros de trans-
porte de passageiros, mas a 
erosão tirou este serviço.

Laura Mutowe, residen-
te na Machava Bunhiça, que 
também vive o mesmo dilema, 
falou da dificuldade enfrenta-
da na circulação. “Colocamos 
pedras ao longo da rua para 
facilitar a circulação. Mas não 
basta, é preciso ter equilíbrio 
para saltar de um bloco para o 
outro, pois qualquer passo em 
falso há risco de cair nas poças 
de água”, alertou. 

Por seu turno, Dércio 
Muiambo, também residen-
te no mesmo bairro, indicou 
que a colocação de lixo nas 
crateras, ao invés de resolver o 
problema da erosão, os expõe 
ao risco de contrair a malária. 
“Mas fazemos isso por deses-
pero, uma vez que o municí-
pio parece estar alheio ao nos-
so sofrimento”, frisou.

Difícil mobilidade nas estradas esburacadas
ALGUMAS estradas asfaltadas 
na Matola perderam parte do 
seu revestimento em quase 
toda sua extensão há anos. O 
município tem se esforçado 
para tapar os buracos com sai-
bro, mas tudo é sol de pouca 
dura, pois os automobilistas 
voltam a enfrentam dificulda-
des na transitabilidade.

Utentes da avenida Josi-
na Machel, que atravessa a 
Machava-Km15, têm visto os 
seus esforços irem por água 
abaixo devido à cratera que se 
transformou num depósito de 
águas estagnadas na zona da 
fábrica Socimol.

As vias adjacentes tam-
bém não oferecem segurança, 
daí que a opção dos automo-
bilistas é passar e depois la-
mentar os danos nas viaturas.

Patrick Lumbela, utente 
da “Josina Machel”, contou 
que tem de concertar cons-
tantemente a suspensão, mo-
las ou comprar novos pneus 
porque não resistem a tantos 
solavancos.

A reclamação é a mes-
ma na Rua Principal, que liga 
Nkobe à Machava-Km 15. Re-
centemente, quase uma deze-
na de automobilistas foi traída 
pela lama e acabou estagnada 
junto à esquadra do Nkobe, 
tendo sido necessário um car-
ro reboque para desconges-
tionar na via.

Para não correr riscos, al-
guns condutores viram-se 
obrigados a encontrar cami-
nhos alternativos. Segundo 
Manuel Lopes, automobilis-
ta, a colocação de saibro pelo 
Conselho Municipal está a 
agravar o problema da via, 
pelo que se devia investir na 
sua pavimentação.

Faquir Mommad, também 
condutor, contou que para 
além dos prolongados en-
garrafamentos, avarias cons-
tantes dos veículos, há um 
risco iminente da ocorrência 
de acidentes de viação, pois 
alguns automobilistas fazem 
manobras perigosas na tenta-
tiva de esquivar ou ultrapas-

sagem.
Por sua vez, Osvaldo 

Dombole, transportador da 
rota Nkobe/1.º de Maio, fa-
lou da necessidade de se abrir 
uma vala para a drenagem 

de águas pluviais, de modo a 
minimizar enchentes na Rua 
Principal, assim como na zona 
da esquadra de Nkobe que ci-
clicamente é afectada.

Dombole contou que o 

problema da mobilidade na 
Matola é mais sério nas vias de 
terra-batida, pois ficam meses 
inundadas, sendo que a água 
da chuva acelera o desgaste do 
solo e das residências.

Solução
do problema 
nas mãos
dos munícipes
A REPOSIÇÃO da vegetação no solo, aparentemente, 
não resolve o problema da erosão, mas pode minimiza-
-lo. Segundo a ambientalista Regina Charumar, é preci-
so evitar o desmatamento e sempre que possível plantar 
novas árvores.

“A erosão é um processo de desgaste do solo por vá-
rios factores naturais, como a chuva e os ventos fortes, 
ou pelo seu mau uso, como a retirada de terra e da vege-
tação ou aplicação de agrotóxicos e químicos ”, explicou 
Charumar.

Continuou esclarecendo que na Machava Bedene e 
Bunhiça ocorre a erosão pluvial, daí que surgiram os bu-
racos e crateras enormes, como também cria outros da-
nos enormes às infra-estruturas à volta. 

Alertou que para além de se priorizar a plantação de 
árvores, há que se evitar construir infra-estruturas em 
caminhos naturais das águas, pois sãos terrenos propen-
sos a erosão.   

Autoridades procuram soluções

NOS últimos anos, a zona sul do 
país regista chuvas acima do nor-
mal e até prolongadas, um desa-
fio para os bairros localizados em 
zonas baixas ou nos caminhos 
naturais das águas e sem sistemas 
de saneamento. 

Assim, as águas pluviais ficam 
estagnadas por longos períodos e 
acabam por degastar os solos dei-

xando as famílias em apuros, pois 
o problema é do conhecimento 
das autoridades, mas as soluções 
tardam a surgir.

Após o contacto com o muni-
cípio da Matola, através do por-
ta-voz adjunto, Noé Muchanga, 
a edilidade deslocou técnicos aos 
bairros visados para avaliar o pro-
blema.

Lembrou que estão em cur-
so as obras de construção de 
uma vala de drenagem no bairro 
do Fomento para minimizar as 
inundações, que concorrem para 
o deslizamento de terra e degra-
dação das estradas na Machava 
Bunhiça, Nkobe, entre outros lo-
cais.

Disse haver munícipes que 
construíram em locais de risco, 
onde é inconcebível a implanta-
ção de sistema de saneamento.

Afirmou que muitos dos 
munícipes residentes em bacias 
ou caminhos naturais de água 
têm resistido a sair desses locais 
impróprios para habitação.

“Quando os abordamos sobre 
a necessidade de abandonarem os 
locais de risco, pedem indemni-
zações avultadas, outros ainda até 
recebem os terrenos, mas depois 
‘vendem-nos’ e passada a época 
chuvosa voltam às mesmas resi-
dências”, lamentou.

Erosão engole Rua da Mesquita e ameaça ruir residências

Vegetação rasteira tem evitado o agravamento do desgaste do solo

Buracos condicionam mobilidade nas estradas da Matola

Obras de emergência na avenida Josina Machel, junto ao cruzamento da Machava 
Socimol, executadas pela ANE, longe de resolver o problema
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O
S Governos de Mo-
çambique e da África 
do Sul estão a acelerar  
negociações que irão 
permitir, o mais bre-

ve possível, a implementação 
de projectos para o aumento da 
produção de energia eléctrica 
adicional e suprir o défice que 
o país vizinho enfrenta.

“Existe  interesse no ali-
nhamento entre os Governos 

de Moçambique e da África 
do Sul para que possamos, de 
forma célere, implementar 
projectos que levem à produ-
ção de mais energia eléctrica”, 
disse Carlos Zacarias, Ministro 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia.

O governante, que falava a 
jornalistas há dias em Inham-
bane,  explicou que uma ou-
tra solução para aumentar os 

níveis de disponibilidade de 
energia eléctrica, tanto para 
Moçambique, como para  
África do Sul, é o projecto de 
hidroeléctrica de Mpanda 
Nkuwa, que prevê produzir 
1500 Megawatts e as infra-es-
truturas associadas de trans-
porte de energia.

Com um custo estimado 
em 4,5 mil milhões de dólares 
norte-americanos, o projecto 

A AUTORIDADE Tributária de Moçambi-
que (AT), na província da Zambézia, exor-
tou os operadores económicos e clientes  
para a necessidade de emissão de facturas 
justas nas relações comerciais  por forma a 
tornar o sistema tributário mais robusto.

É neste contexto que a AT  apelou 
também os clientes a exigirem a emissão 
de facturas no acto da compra para que o 
Estado possa cobrar o Imposto de Valor 
Acrescentado (IVA) e outros impostos afim 
de financiar as políticas publicas. 

O director da área Operativa de Im-
postos da ATM na Zambézia, Santos As-
sunção, explicou, sexta-feira, na cidade 
de Quelimane, que a emissão da factura no 
momento de venda  de um bem ou sreviço 

é obrigatória, porque para além de contri-
buir para a transparência do sistema tribu-
tário confere garantias e segurança sobre a 
propriedade do artigo, produto ou serviço 
pago pelo consumidor. Falando no lança-
mento de uma campanha de fiscalização à 
facturação, que a sua instituição está a le-
var a cabo à escala nacional, Assunção disse 
que a liquidação do IVA influencia o paga-
mento de outros impostos directos.

Afirmou  também que a factura é a pro-
va de que o bem foi transmitido, e quem 
tem de pagar o imposto é o comprador, e 
se este não exigir a sua emissão significa 
que a sua contribuição para financiar as ac-
tividades do Estado não ocorre, afectando 
negativamente a implementação dos pro-

gramas socioeconómicos do país.
A fonte explicou ainda que quando 

a administração tributária verifica que o 
comerciante não está emitir factura, “e 
porque é de lei, há penalizações levadas a 
cabo”. “Todos os contribuintes registados 
em sede do IVA no regime normal simplifi-
cado, bem como os impostos de pequenos 
contribuintes como comerciantes, presta-
dores de serviços, indústrias e toda activi-
dade económica estão sujeitos a emissão  
de factura, e os valores são aplicados para 
financiar actividade pública do Estado, in-
cluindo a reparação/construção de estra-
das, pontes, funcionamento de hospitais, 
salários dos funcionários públicos, entre 
outros”, disse.

EM FACE DO DÉFICE DE ENERGIA NA ÁFRICA DO SUL

Moçambique e RAS 
aceleram negociações 
de novos projectos

Moçambique investe em infra-estruturas para a superação do défice energético
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inclui o desenvolvimento de 
uma barragem, uma central 
eléctrica com capacidade de 
produzir até 1500 Megawatts 
e uma linha de transporte de 
energia de alta tensão de 1300 
quilómetros a partir da pro-
víncia de Tete para Maputo. A 
conclusão do empreendimen-
to está prevista para 2031.

O ministro, que efectuou 
recentemente uma visita de 
monitoria no quadro de im-
plementação dos projectos de 
exploração de gás e petróleo na 
província de Inhambane, disse 
ainda que o projecto da Central 
Térmica de ciclo combinado 
com recurso a gás, a constru-
ção de uma fábrica de gás de 
cozinha, bem como a linha de 
transporte de energia entre 
Temane e Maputo são infra-
-estruturas que também  serão 
mobilizadas para aumentar o 
fornecimento a África do Sul.

O projecto da Central Tér-
mica de Temane surge na se-
quência de um Contrato de 
Partilha de Produção (PSA) 
que envolve o Governo de Mo-
çambique, a Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH) e 
a multinacional sul-africana 
SASOL, orçado em cerca de 
760 milhões de dólares nor-
te-americanos e preconiza a 

produção de 4000 barris de 
petróleo leve por dia, 23 mi-
lhões de gigajoules de Gás 
Natural, por ano, para a gera-
ção de energia, bem como a 
produção de 30 mil toneladas 
de Gás de Petróleo Liquefeito 
(GPL), vulgarmente conheci-
do como gás de cozinha.

O Gás Natural para via-
bilizar o Projecto da Central 
Térmica de Temane (CTT) será 
fornecido pela ENH e a SASOL, 
na qualidade de co-vendedo-
ras do produto, no âmbito de 
um contrato firmado com a 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), em Maio de 2021.

Este plano vai garantir a 
geração de 450 Megawatts de 
energia eléctrica e resulta de 
uma parceria público-privada 
formada e liderada pela Globe-
leq, EDM e SASOL, com uma 
concessão válida por 25 anos, 
devendo, no final do Contra-
to, transferir-se o activo para o 
Estado Moçambicano. 

Com um investimento de 
652,3 milhões de dólares nor-
te-americanos, a CTT pro-
duzirá energia eléctrica, num 
modelo de geração em ciclo 
combinado à base do Gás Na-
tural, que será fornecida à EDM 
para a distribuição no mercado 
nacional e o excedente será 
exportado para a região.

STANDARD BANK REAGE À DECISÃO DO BM

Suspensão não afecta 
transacções com clientes
O STANDARD Bank Moçambique considera que o recente anúncio 
do Banco Central, de manter a sua suspensão de participar no Mer-
cado Cambial Interbancário (MCI), não afecta de forma material a 
sua capacidade de continuar a transaccionar com os seus clientes, 
bem como a de “dar um serviço de excelência”.

Numa nota de imprensa do Standard Bank Moçambique, SA, a 
que o “Notícias” teve acesso, A instituição compromete-se a par-
tilhar informação relevante com todas as partes interessadas, logo 
que disponível, e assegura aos clientes, parceiros e público em geral 
que “continua a envidar esforços para resolver acções pendentes”.

O Banco de Moçambique (BM) decidiu manter a suspensão do 
Standard Bank Moçambique, SA, de participar no Mercado Cam-
bial Interbancário (MCI) por um período de até um ano, com efeito 
desde ontem.

Em comunicado emitido sexta-feira, o Banco Central expli-
ca que a decisão decorre do facto de ter constatado, ao longo do 
acompanhamento que faz àquela instituição financeira, desde Ju-
lho de 2021, evidências de persistência de graves irregularidades 
que ditaram o seu impedimento, não obstante algumas melhorias.

O BC comunica ainda que o Standard Bank Moçambique con-
tinua autorizado a realizar actividades cambiais de conversão de 
moeda estrangeira com o público, devendo, para o efeito, “usar a 
taxa de câmbio de referência publicada pelo Banco de Moçambi-
que”.

Entretanto, o Standard Bank refere ainda que continua 
a trabalhar com o BM para resolver todas questões penden-
tes de auditoria de 2021, de forma a ser readmitido no MCI. 
“Há melhorias nos processos identificados”, lê-se no comunicado 
do Standard Bank Moçambique.

O Banco de Moçambique decidiu, na sexta-feira, manter a interdição da partici-
pação do Standard Bank no Mercado Cambial Interbancário
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ZAMBÉZIA

AT defende facturação justa
para robustecer sistema tributário

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O INFANTÁRIO Provincial de 
Sofala, na cidade da Beira, re-
cebeu esta quarta-feira um 
donativo composto por fraldas 
descartáveis, produtos alimen-
tares e material escolar.

A oferta foi entregue pelo 
secretário do Estado de Ensino 
Técnico e Profissional, Agosti-
nho Langa, que aconselhou os 
petizes no sentido de aposta-
rem seriamente na sua forma-
ção escolar para garantirem o 
seu futuro e também poderem 
contribuir no desenvolvimento 
do país.

“Temos aqui crianças com 
todo o tipo de necessidades, 
por isso estejamos mais solidá-
rios, prestando a ajuda que ne-
cessitam. Todos fomos crianças 
e hoje somos adultos, alguns 
dos quais dirigentes. Devem-
-se inspirar nisso, estudando”, 
exortou.

O governante apelou a ou-
tros segmentos da sociedade 
no sentido de seguirem o mes-
mo exemplo prestando ajuda 
possível àquelas crianças órfãs 
e vulneráveis.

Por seu turno, a directora 
daquele estabelecimento do 
ensino de infância, Maria de 

PRM capacita agentes
da Polícia Municipal

C
ENTO e dezassete 
agentes da Polícia Mu-
nicipal (PM) da Beira 
acabam de passar por 
uma acção de forma-

ção ministrada por agentes 
da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) visando 
dotá-los de uma melhor ca-
pacidade operativa.

No encerramento do cur-
so, o sexto do género realiza-
do na Escola de Sargentos da 
Polícia Tenente General Os-
valdo Tazama, em Metuchi-
ra, no distrito de Nhamatan-
da, em Sofala, o comandante 
Provincial da PRM, Joaquim 
Sive, recordou que a formação 
iniciou em Janeiro deste ano e 
teve a duração de seis meses.

Explicou ainda que com-
preendeu três fases, nomea-
damente a leccionação de 
disciplinas de natureza ad-
ministrativa, cívica e profis-
sional; práticas pré-profis-
sionais; e preparação para a 
cerimónia de encerramento 

2,5 reprovados por razões de 
saúde e baixo rendimento.

Joaquim Sive acredita as-
sim que os recém-chegados 
vão potenciar positivamente 
a capacidade interventiva da 
Polícia Municipal da Beira no 
âmbito da fiscalização e regu-
lação de todos os aspectos que 
colocam em causa as posturas 
camarárias.

“Os finalistas estão dota-
dos de conhecimentos técni-
cos e práticos, entre si sincro-
nizados, para uma actuação 
intransigente em observância 
a todos os dispositivos legais 
que norteiam o funcionamen-
to da PM. Queremos crer que 
os graduados se sentem capa-
zes de assumir os novos desa-
fios que lhes serão impostos 
respeitando a Constituição da 
República, Código de Postura 
Municipal e as demais leis em 
vigor”, manifestou.

ENQUANTO isso, o presiden-
te do Conselho Municipal da 
Beira (CMB), Albano Carige, 
recomendou aos novos agentes 
a pautarem por uma postura de 
profissionalismo. “Tornem-se 
profissionais para servirem aos 
munícipes com disciplina e re-
sponsabilidade”, sublinhou.

O autarca defendeu que 
cada agente formado tem um 
papel importante a desem-

penhar para o bem-estar da ci-
dade da Beira e mesmo do país 
devendo, por conseguinte, 
buscar a materialização dos 
conhecimentos adquiridos du-
rante o processo de formação.

Segundo Albano Carige, 
os ensinamentos alcançados 
no curso devem ser a “chave” 
para trabalharem em conjunto 
sempre na perspectiva de con-
struir uma cidade mais unida, 

fraterna mantendo a Ordem e 
Segurança Públicas com con-
sciência e competência tendo 
em mente a complexidade e 
as adversidades que vão en-
contrar no exercício das suas 
funções. 

Apelou aos novos agen-
tes da PM a estarem atentos 
e a serem capazes de tomar 
posições que não lhes deixem 
cair em actos de corrupção.

Exige-se profissionalismo
Uma nova etapa
ENTRETANTO, em representação dos seus colegas, o agen-
te Jeremias José defendeu que o encerramento do curso rep-
resenta o início de uma nova etapa na qual os conhecimen-
tos e habilidades adquiridas serão colocados à prova.

Assumiu o compromisso de materializar tais conheci-
mentos manifestando a inteira disponibilidade de cumprir 
com zelo e dedicação o código de postura municipal da 
cidade e as demais legislações que orientam as suas activ-
idades.

Jeremias José afirmou ainda que a maior expectativa dos 
agentes é deixar marcas e realizações profissionais no exer-
cício das tarefas que lhes são incumbidas procurando sem-
pre estar à altura das exigências dos munícipes e da cadeia 
do comando ao nível da polícia.

do curso.
Sobre o aproveitamento 

pedagógico dos formandos, o 

comandante da PRM em So-
fala revelou que se registaram 
97,5 por cento de aprovados e 

Infantário provincial 
recebe donativo

DESCONHECIDOS, ainda a monte, assal-
taram na madrugada de ontem as instala-
ções da Sociedade do Noticias na cidade da 
Beira.

Para lograr os seus intentos, introduzi-
ram-se arrombando as grades de uma ja-
nela pelas traseiras das instalações.

Nesta incursão, os meliantes apodera-
ram-se de um televisor e de um compu-
tador admitindo-se ainda, que possam ter 
roubado outros pertences da empresa.

A ocorrência foi imediatamente comu-
nicada à 1.ª esquadra da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique nesta urbe.

Gatunos “visitam” 
“Notícias” na Beira

Lurdes Bambo, agradeceu a 
iniciativa e reconheceu a ajuda 
prestada numa altura em que 
a instituição enfrenta sérios 
problemas na reunificação fa-
miliar.

Apontou a fruta como uma 
das principais necessidades 
para a dieta das crianças, la-
mentando, por conseguinte, 
que nas despesas da instituição 
esta componente não esteja 
prevista.

O Infantário Provincial de 
Sofala tem capacidade insta-
lada de 100 crianças, algumas 

delas igualmente portadoras 
de deficiência física e mental, 
mas neste momento acolhe 57 
assistidas por dois médicos e 
seis técnicos superiores de en-
fermagem.

Grosso modo, as crianças 
daquele estabelecimento são 
rejeitadas na sociedade, reco-
lhidas nas maternidades, ruas e 
esquadras.

Uma vez instaladas no in-
fantário, recebem um acompa-
nhamento especial em termos 
de cuidados primários de saú-
de, alimentação e educação.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
INCIDÊNCIA da vio-
lência baseada no gé-
nero (VBG) continua 
elevada no país, daí 
que as autoridades se 

vêem desafiadas a adoptar es-
tratégias para a prevenção e 
mitigação do impacto do fenó-
meno.

Segundo a directora na-
cional do Género no Ministé-
rio do Género, Criança e Acção 
Social, Lídia Chongo, uma das 
medidas adoptadas é a des-
mistificação dos mitos e tabus 
nas comunidades em torno do 

relacionamento entre homem 
e mulher.

“O Governo e a sociedade 
civil devem continuar a traba-
lhar não só na mitigação dos 
casos de violência, como tam-
bém para que dentro das fa-
mílias haja diálogo, a fim de se 
estabelecer a paz e se prevenir o 
uso da força para a resolução de 
problemas”, defendeu Chongo.

Referiu, por outro lado, que 
as estatísticas apontam para 
uma ligeira redução de casos de 
violência. A título de exemplo, 
no ano passado foram assisti-

das 21.100 pessoas nos Centros 
de Atendimento Integrado às 
Mulheres Vítimas de Violência 
contra 22.978 em 2020.

“Do total de ocorrências 
registadas em 2021, 11.918 ví-
timas foram mulheres e 6462 
crianças. Entre as formas mais 
frequentes, destacam-se as 
agressões físicas, que além de 
ferimentos chegam a provocar 
mortes, como também a psi-
cológica, embora seja de difícil 
percepção”, detalhou.

Referiu que as autoridades 
estão igualmente preocupadas 

por haver ainda cada vez mais 
crianças vítimas de abuso se-
xual.

A directora nacional do Gé-
nero entende que o fenómeno 
deve ser analisado paralela-
mente, pois é papel dos adultos 
proteger as crianças e não abu-
sar delas.

Entretanto, para Lídia 
Chongo, a redução da taxa de 
violência no ano passado pode 
não reflectir a realidade, uma 
vez que muitas pessoas conti-
nuam a não denunciar os casos 
às autoridades.

O SISTEMA de abastecimento 
de água da vila-sede do dis-
trito de Quissanga, na provín-
cia de Cabo Delgado, voltou a 
funcionar cerca de três anos 
depois de ter parado devido a 
ataques terroristas nesta par-
cela do país.

A reabertura da infra-es-
trutura, que custou perto de 
quatro milhões de meticais, 
foi testemunhada no sábado 
pela vice-ministra das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos, Cecília Chamu-
tota.

A principal fonte de forne-
cimento de água a Quissanga 
deixou de operar em Março 
de 2019, depois dos ataques 
terroristas à vila-sede, que 
destruíram parcialmente a 
infra-estrutura. A reposição 
do sistema consistiu na subs-
tituição de cerca de 20 quiló-
metros da conduta adutora, 
reequipamento de estações 
elevatórias e de tratamento.

No campo de captação, 
que dista cerca de 25 quiló-
metros da vila-sede, dos três 
furos abertos, dois estão fun-
cionais e têm capacidade de 
dar água a 8862 habitantes, 
5973 dos quais da vila-sede, 
1128 do posto administrativo 
de Mahate e 1761 da aldeia In-
dique.

A infra-estrutura está a 
servir aos residentes do bair-
ro de Quissanga-Praia, que 
retornaram recentemente 
depois de terem abandonado 
esta parcela de Cabo Delgado 

CERCA de 30 quilogramas de so-
ruma foram apreendidos pela Po-
lícia da República de Moçambique 
(PRM) no bairro Chingodzi, na 
cidade de Tete, nas mãos de três 
indivíduos, um dos quais o forne-
cedor. O porta-voz do Comando 
Provincial da PRM, Feliciano da 
Câmara, disse que a operação re-

sultou da denúncia e colaboração 
dos directores de algumas escolas 
situadas neste bairro.

“Soubemos que havia ten-
dência de consumo de droga em 
alguns estabelecimentos de en-
sino. Iniciámos um trabalho de 
desmantelamento destes focos e 
este é um deles. Vamos continuar 

com as operações para garantir 
que a comunidade estudantil não 
se envolva neste tipo de crime”, 
garantiu. Acrescentou que a soru-
ma estava armazenada numa re-
sidência abandonada nos arredo-
res do bairro Chingodzi e depois 
era empacotada em pequenas 
saquetas para a venda em várias 

partes da cidade.
O indiciado de ser fornecedor, 

de 33 anos de idade, revelou que 
encontrou a droga no distrito de 
Macanga, onde depois de consu-
mir levou para vender na cidade 
de Tete. Entretanto, recusou que 
todos os 30 quilogramas do pro-
duto sejam dele.

A POPULAÇÃO do distrito de Luabo pede a 
instalação de uma agência bancária e finan-
ciamento à agricultura mecanizada, de modo 
a explorar o potencial agro-ecológico ador-
mecido naquele ponto do Vale do Zambeze.

O pedido foi feito recentemente ao go-
vernador da Zambézia, Pio Matos, na sua 
deslocação a este distrito, onde inaugurou 
um centro de saúde moderno em Chimbazo, 
que vai assistir mais de dez mil pessoas.

Carlos Augusto, líder comunitário, disse 
que Luabo tem terras férteis que, devida-
mente exploradas, podem produzir comida 
para toda a província.

Segundo ele, o distrito de Luabo é o único 
da Zambézia que não tem parque de máqui-
nas agrícolas ou financiamento aos produto-
res no contexto do programa Sustenta.

As antigas áreas da ex-Sena Sugar Esta-
tes, apontou, estão ociosas e precisam de ser 
aproveitadas para produzir comida e cultu-

ras de rendimento. Pediu ao Governo para 
mobilizar empresários para investirem em 
Luabo, Mopeia e Chinde, onde há terras agri-
cultáveis, condições para criação de gado e 
turismo cinegético.

O entrevistado disse que o Governo deve 
criar incentivos, nomeadamente a asfal-
tagem da estrada Luabo-Mopeia e Luabo-
-Nhacatiua, instalação de uma agência ban-
cária para facilitar a vida aos funcionários 
públicos e produtores agrícolas de gergelim 
e arroz. 

Vasco Miguel, outro líder comunitário, 
disse que a estrada, agência bancária e o fi-
nanciamento à produção agrícolas são indis-
pensáveis para o distrito de Luabo recuperar 
o seu lugar na economia nacional. 

Acrescentou que há muitos produtores 
de arroz, milho, hortícolas e gergelim que 
têm dinheiro nos colchões, sob o risco de 
roubo ou perda em caso de incêndio, porque 

não há banco para depositar as poupanças. 
O governador da Zambézia, Pio Matos, 

reconheceu a legitimidade das preocupações 
da população de Luabo e disse que as crises 
actuais que o país e o mundo atravessam de-
vem ser resolvidas com o incremento e di-
versificação da produção agrícola.

Segundo Matos, Luabo já foi a terra do 
açúcar e do gado, mas a guerra civil e outros 
factores conjunturas retiraram esse estatu-
to ao distrito. Para Pio Matos, a agricultura, 
sobretudo culturas alimentares e gergelim, 
pode transformar aquela terra numa zona de 
grande importância económica.

Luabo foi elevado à categoria de distrito 
em 2014. A estrada Mopeia-Luabo é o prin-
cipal nó de estrangulamento para a sua recu-
peração e crescimento económico, além de 
debater-se com insuficiência de infra-estru-
turas básicas como escolas, centros de saúde, 
estradas e água potável. 

O ABASTECIMENTO de água potável aca-
ba de melhorar no posto administrativo de 
Mapulanguene, distrito de Magude, pro-
víncia de Maputo, com a inauguração, re-
centemente, de um sistema multiúso.

O empreendimento foi inaugurado 
pelo administrador Lázaro Mbambamba e 
foi construído com financiamento de um 
empresário local, num montante de pouco 
mais de um milhão de meticais.

Além de dar água à população, o referi-
do sistema vai servir para a irrigação de hor-
tícolas e abeberamento do gado.

“A construção da infra-estrutura vem 
responder ao pedido da população de Ma-
pulanguene e a disponibilidade de água vai 

melhorar as condições de vida das famílias. 
A criação de gado é a principal fonte de 
subsistência de muitas famílias, daí que terá 
impacto no subsector da pecuária”, disse o 
administrador.

Acrescentou que a garantia de acesso à 
água é uma das prioridades do seu Executi-
vo, daí que tem estado a trabalhar com par-
ceiros e empresários locais na construção de 
mais fontes para a provisão do recurso.

Acrescentou que a sua governação pre-
coniza o acesso universal e equitativo a este 
recurso, o que está alinhado com os Objec-
tivos do Desenvolvimento Sustentável. O 
distrito, tal como indicou, precisa de mais 
fontes de água porque ainda há residentes 

que percorrem longas distâncias para ter o 
recurso.

“Esta fonte de abastecimento de água 
foi construída para as comunidades e é fru-
to do investimento local, daí que deve ser 
valorizada. Por isso, esperamos que os be-
neficiários façam bom uso para que perdure 
no tempo”, frisou.

Acrescentou que, para garantir a sua 
sustentabilidade, é fundamental as comu-
nidades pagarem a tarifa de consumo.

Lázaro Mbambamba ainda visitou as 
obras de construção da central de ener-
gia solar financiada pelo Fundo de Energia 
(FUNAE), cujos trabalhos estão a 95 por 
cento.

O PAÍS registou 90 novas infecções de 
Covid-19 durante o fim-de-semana, 
segundo o comunicado do Ministério da 
Saúde (MISAU) de actualização dos da-
dos da doença.

Os novos casos foram detectados em 
1126 amostras de casos suspeitos testa-
das, concentradas maioritariamente na 
região sul do país, concretamente nas 
províncias de Maputo e Gaza.

Com as novas infecções, segundo 
o comunicado, a taxa de positividade e 
a proporção acumulada situam-se em 
13.83 e 16,82 por cento, respectivamen-
te.

No mesmo período, houve registo de 
novo internamento na cidade de Mapu-
to, contabilizando-se dez pessoas inter-
nadas, mas sem registo de doentes em 
cuidados intensivos.

As autoridades sanitárias notificaram 
ainda 90 casos recuperados da doença, 
concentrados na sua maioria na cidade 
de Maputo, Inhambane, Sofala e Zam-
bézia. No período em alusão, as autori-
dades sanitárias notificaram ainda duas 
altas hospitalares de 445 casos activos.

Não houve registo de óbitos relacio-
nados com a pandemia, mantendo-se 
em 2215 o número de mortes por Co-

vid-19.
Até ontem, o país tinha administrado 

pelo menos uma dose da vacina contra 
Covid-19 a 15,360,437 (quinze milhões, 
trezentas e sessenta mil, quatrocentas e 
trinta e sete), mas durante o fim-de-se-
mana nenhuma pessoa foi vacinada com 
a primeira e segunda doses. Entretanto, 
536,622 receberam a dose de reforço no 
mesmo período. 

Assim, 14,597,414 (catorze milhões, 
quinhentas e noventa e sete mil, quatro-
centas e catorze) pessoas estão comple-
tamente vacinadas. A cobertura nacio-
nal vacinal situa-se em 96 por cento. 

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO 

Defende-se foco
na prevenção

Autoridades notificaram mais de 21 mil casos de violência baseada no género no ano passado

Mais 90 casos de Covid-19

VILA DE QUISSANGA

Água volta a jorrar três anos depois 

População de Quissanga voltar a ter água potável

devido à intensificação dos 
ataques terroristas.

Amina Mijai, residente no 
bairro Quissanga Praia, disse 
que uma das coisas que fazia 
com  que muitas pessoas re-
ceassem regressar a Quissanga 
era a falta de água.

“Acredito que muita gen-
te que se deslocou para vá-
rios pontos, se ouvir a notícia 
da reabertura do sistema de 
água, vai regressar. Não foi 
fácil para nós nos primeiros 
dias, sofríamos muito por fal-
ta de água. Agora, o desafio é 
termos instrumentos de pro-
dução agrícola e retomarmos 

a nossa vida” , disse Mijai.
A vice-ministra das Obras 

Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos disse que uma das 
preocupações do Chefe do Es-
tado, Filipe Nyusi, nas sessões 
do Governo central, era o es-
tado do sistema de Quissanga.

 Chamutota anunciou que 
nos próximos dias vai arrancar 
a reabilitação total e amplia-
ção da infra-estrutura, que 
deverá incluir a sede do posto 
administrativo de Bilibiza.

“O empreiteiro foi selec-
cionado e inclusive foi assina-
do o contrato de empreitada. 
Esperamos que as obras ini-

ciem brevemente”, afirmou.
Por seu turno, o gover-

nador de Cabo Delgado, Va-
lige Tauabo, disse que, nos 
primeiros dias do retorno da 
população a Quissanga, a fal-
ta de água era o assunto mais 
referenciado pela população e 
insistia que a preocupação de-
via merecer prioridade.

“Isto é prova de que fiz 
chegar ao Governo central 
os recados que me deram. O 
nosso Governo ficou sensi-
bilizado com a falta de água, 
por isso investiu dinheiro para 
reabilitar o sistema”, disse 
Tauabo.

Mapulanguene com sistema multiúso

Barco-ambulância leva
serviços de saúde ao Ibo

OS cuidados de saúde mater-
no-infantil e aconselhamen-
to sobre sexualidade estão 
mais próximos das mulheres 
e raparigas da ilha do Ibo, na 
província de Cabo Delgado, 
com a alocação de um bar-
co-ambulância e uma clínica 
móvel.

A aquisição dos meios 
foi financiada pelo Alto-
-Comissariado Britânico em 
Moçambique, no âmbito 
do programa conjunto para 
Melhorar a Saúde Sexual, 
Reprodutiva, Materna, Neo-
natal, Infantil e Adolescente 
(SRMNIA), em parceria Fun-
do das Nações Unidas para a 

População (FNUAP).
Com duração de cinco 

anos, a iniciativa visa incre-
mentar o acesso aos serviços 
de saúde reprodutiva, ma-
terno-infantil e melhorar a 
qualidade das intervenções 
aos utentes, essencialmen-
te mulheres, adolescentes e 
crianças.

A alta-comissária bri-
tânica em Moçambique, 
NneNne Iwuji, disse que a 
prestação dos cuidados de 
saúde reprodutiva traz mui-
tos benefícios, como a redu-
ção da mortalidade materna e 
infantil e a melhoria da saúde 
da mulher. 

“Os benefícios expan-
dem-se para outros sectores, 
como a Educação, garantin-
do que a rapariga permane-
ça na escola e criando mais 
oportunidades para maior 
participação na força de tra-
balho. Cientes dos desafios 
que a insegurança traz, esta-
mos empenhados em colabo-
rar com a província de Cabo 
Delgado para que mulheres e 
adolescentes continuem a ter 
acesso aos serviços de saú-
de”, afirmou.

Acrescentou que o apoio 
servirá como referência para 
o Serviço Nacional de Saúde, 
especialmente para a popula-

ção da ilha do Ibo, onde havia 
falta de serviços adequados 
para realizar intervenções 
sanitárias que salvam vidas. 

Segundo Iwuji, o Reino 
Unido desembolsou nos últi-
mos cinco anos 24,5 milhões 
de libras (cerca de 1,8 mil 
milhões de meticais) para 
fortalecer o sistema de saúde.

O financiamento inclui 
intervenções na melho-
ria da qualidade de servi-
ços nos cuidados primários, 
formação de enfermeiras 
de saúde materno-infantil, 
apetrechamento e aquisição 
de equipamento e material 
médico-cirúrgico, aquisi-
ção de 53 ambulâncias e re-
forço das condições de hi-
giene, água e saneamento.  
A aquisição de contracep-
tivos assim como a melho-
ria de qualidade dos servi-
ços prestados pelos Agentes 
Polivalentes Elementares e 
pelas parteiras tradicionais 
fizeram também parte deste 
financiamento.

O secretário de Estado na 
província, António Supeia, 
explicou que a ambulância 
está devidamente equipada 
para a transferência de doen-
tes e prestação de cuidados 
de saúde, em especial para 
casos de partos complicados.

As clínicas móveis estão 
igualmente equipadas para 
realizar cirurgias e outros ti-
pos de assistência.

Barco-ambulância reforça acesso aos cuidados de saúde no Ibo

Luabo pede banco

Desmantelados focos de consumo de droga
CIIDADE DE TETE

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

Segunda-feira, 25 de Julho de 2022

PUBLICIDADE

UCM lança ao mercado
686 novos quadros   

A 
UNIVERSIDADE Ca-
tólica de Moçambi-
que (UCM) graduou 
no fim-de-semana 
na cidade de Nampu-

la 686 estudantes nos níveis 
de licenciatura, mestrado e 
doutoramento. A cerimónia 
foi orientada pelo ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Daniel Nivagara.

Trata-se de estudantes que 
concluíram com êxito os seus 
cursos nas Faculdades de Di-
reito, Educação e Comunica-
ção e o Instituto de Educação 
à Distância. Dados divulgados 
na ocasião pelo vice-reitor 
para área académica daquela 
instituição do ensino superior, 
Nelson Amade, dão conta que 
o Instituto de Educação à Dis-
tância é o que mais estudantes 
graduou (311), seguido da Fa-
culdade de Educação e Comu-

nicação (290) e a Faculdade de 
Direito (85).

Do total dos graduados, 
610 são licenciados, 58 mes-
tres e os restantes doutores. 
Entre os cursos de licencia-
tura, mestrado e doutora-
mento concluídos, contam-se 
as áreas de ensino da língua 
portuguesa e história, gestão 
educacional, gestão ambien-
tal, administração pública e 
educação psicopedagógica. 

Contam-se ainda os cursos 
de ciências de educação, ges-
tão de projectos de desenvol-
vimento, gestão de recursos 
humanos e relações laborais, 
contabilidade e auditoria, 
economia e gestão, gestão em 
administração educacional, 
relações públicas e marketing 
e comunicação estratégica.   

O académico salientou 
que a graduação dos 686 estu-

dantes demonstra o compro-
misso da UCM em servir cada 
vez melhor a sociedade, atra-
vés da formação de quadros 
qualificados com a missão de 
participar, à altura das capa-
cidades técnicas e científicas 
adquiridas, nos processos do 
desenvolvimento do país.

Acrescentou que a UCM 
está a trabalhar para que con-
tinue a estar mais próxima das 
comunidades e competitiva 
a nível nacional, regional e 
internacional, em vários as-
pectos, incluindo a inovação, 
investigação e formação de 
estudantes com qualidade e 
competência desejada. 

O secretário do Estado na 
província de Nampula, Mety 
Gondola, que testemunhou 
a cerimónia, disse que a gra-
duação reflecte o compromis-
so e cometimento, não só do 

Governo, como doutras en-
tidades, incluindo a UCM, na 
formação de mais quadros de 
nível superior, através da sua 
expansão e consolidação. Dis-
se que o futuro dos graduados 
depende da forma como assi-
milaram as matérias lecciona-
das, bem como da disciplina, 
entrega e responsabilidade 
perante a sociedade. 

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
afirmou, por seu turno, disse 
que a graduação tem um sig-
nificado especial, porquanto o 
país passa a contar com mais 
sujeitos activos na busca de 
soluções para os problemas 
que afectam as comunida-
des locais, através do conhe-
cimento científico, rumo ao 
progresso. 

Nivagara considerou a 
graduação como testemu-
nho do propósito da política 
do Governo para o sector da 
Educação, que apregoa a ne-
cessidade da expansão e me-
lhoria da qualidade e acesso 
ao ensino superior no país. 
Exortou a universidade a con-
tinuar apostar, cada vez mais, 
na qualificação do seu corpo 
docente, incluindo os técni-
cos administrativos, na pers-
pectiva de garantir o capital 
humano de qualidade e capaz 
de contribuir no desenvolvi-
mento.

O ministro apelou aos gra-
duados para que, no seu con-
tacto com as comunidades, 
pautem pela ética, sabedoria, 
respeito e justiça, valorizando 
a imagem e o compromisso de 
fazer a UCM uma instituição 
de ensino superior de exce-
lência.     

Ministro Daniel Nivagara dirigiu a cerimónia de graduação na UCM

EMPREENDEDORISMO JUVENIL

VACINAÇÃO CONTRA CANCRO DO ÚTERO

Apurados 15 jovens 
para a fase nacional  

Saúde refere-se à fraca  
adesão de crianças elegíveis
CINCO mil e oitocentos e dez crianças ele-
gíveis à vacinação contra o cancro do colo 
do útero em Nampula foram vacinadas no 
primeiro semestre do ano em curso, de uma 
previsão de 51 mil. O programa de imuniza-
ção foi lançado em Novembro do ano passa-
do.

O oficial de monitoria e avaliação do 
Programa Alargado de Vacinação na Direc-

ção Provincial de Saúde, Edmilson Ernesto, 
explicou que a fraca adesão deve-se ao facto 
de os pais e encarregados de educação não 
permitirem que as crianças sejam vacinadas.

Ernesto disse que poucas crianças que 
receberam a primeira dose da vacina no ano 
passado voltaram a para a segunda. O res-
ponsável lamentou a situação, numa altura 
em que a província está a registar casos posi-

tivos do vírus papiloma humano.
Contou que em algumas comunidades, 

pais e encarregados de educação recusam-
-se a levar aos postos de vacinação crianças 
de nove anos de idade, preferindo que sejam 
imunizados menores de cinco anos. O can-
cro do colo do útero continua a ser uma das 
principais causas de morte de mulheres nos 
países em desenvolvimento.

QUINZE jovens vão representar a província de 
Nampula na fase nacional do prémio Jovem Cria-
tivo nas categorias de empreendedorismo, cria-
ção artística e inovação tecnológica. Os jovens 
foram apurados sábado, na cidade de Nampula, 
na VIII edição da gala promovida pelos Serviços 
Provinciais de Justiça e Trabalho. O secretário do 
Estado na província de Nampula, Mety Gondola, 
que fez a entrega dos certificados aos apurados no 
evento, disse que o desafio do Governo é apoiar 
os jovens para que sejam provedores de serviços 
nas comunidades. Referiu, por exemplo, que na 

área da agricultura, os jovens têm-se mostrado 
inovadores, sendo que a aposta nos próximos 
tempos será tornar estas iniciativas sustentáveis. 

O dirigente disse ter anotado que as inova-
ções dos jovens têm sido uma marca na provín-
cia, congratulando-os por terem sido apurados 
para a fase nacional. Apelou-os para represen-
tarem condignamente a província, e encorajou 
aos que não foram apurados para que continuem 
a trabalhar mais na produção de conhecimento, 
visando dar resposta a várias inquietações da so-
ciedade.

SE recebendo explicações sobre a gala Jovem Criativo

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

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP

RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO

No âmbito do Concurso Público para os cargos de Directores 

de Divisão do INATRO, IP, publicado no jornal “Notícias” 

do dia 22 de Junho de 2022, serve a presente para informar 

que os resultados  do mesmo, encontram-se afixados na 
vitrina da sede da instituição, sita na Av. 25 de Setembro, 

n.º 1967 – Maputo.

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

Av. 25 de Setembro 1964 Telefone nº 21311179 Fax 21326567 Caixa Postal 4436 Email: inav@tvcabo.co.mz Av. 25 de Setembro 1964 

Telefone nº 21311179  Fax 21326567 Caixa Postal 4436 Email: inav@tvcabo.co.mz 6510

TRESPASSA-SE

TERRENO de 15x80m, 
documentado para habi-
tação / comércio, no Belo 
Horizonte III (próximo 
da N2), localizado numa 
estrada principal (80 
metros) e duas estradas 
secundárias nas duas la-
terais (15 metros).
Ideal para construção de 
complexo de lojas para 
bancos, supermercado, 
restaurante ou outras 
actividades no R/C e ha-
bitação ou guest house 
no 1o andar, trespassa-se.

APENAS POR 
1.200.000MT

Contacto: 86-5745300 / 
84-8576280

7774

AUTORIDADE REGULADORA DE ÁGUAS, INSTITUTO PÚBLICO

ANÚNCIO DE CONCURSOS
      

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

Modalidade/ nº Concurso Objecto
Data e Hora-limite 
de Submissão de 

Propostas

Data e hora de 
Abertura de 
Propostas

Garantia 
Provisória

Concurso Limitado nº 
47A002841/CL/19/

AURA/2022

Aquisição de equipamento 
informático

8/8/2022

9.00 horas

8/8/2022

9.15 horas
Não é Exigível

Concurso Limitado nº 
47A002841/CL/20/

AURA/2022

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

8/8/2022

11.00 horas

8/8/2022

11.15 horas
15.000,00MT

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

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

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

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

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

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

Maputo, Julho de 2022
(RAQUI)

6448

O EMBAIXADOR e represen-
tante permanente de Mo-
çambique nas Nações Unidas, 
Pedro Comissário, reafirma 
que a recente eleição do país a 
membro não-permanente do 
Conselho de Segurança (CS) 
da organização mundial eleva 
a imagem da política externa 
nacional no panorama global.

O diplomata reiterou esta 
posição na Escola Diplomá-
tica da Universidade Joaquim 
Chissano, em Maputo, onde foi 
convidado, sexta-feira, a pro-
ferir uma palestra que reflectiu 
sobre a política externa de Mo-
çambique e os desafios da elei-
ção ao órgão mais importante 
das Nações Unidas.

Pedro Comissário assu-
miu que estar entre os 15 paí-
ses responsáveis pela tomada 
de decisões sobre a segurança 

e paz internacionais não será 
uma missão fácil, garantindo, 
contudo, que a equipa mo-
çambicana vai trabalhar para 
cumprir a agenda que funda-
mentou a candidatura do país.

“No mandato 2023-2024, 
Moçambique vai defender a 
importância angular da segu-
rança e da paz, que é a vocação 
central do Conselho de Segu-
rança, privilegiando sempre 
o diálogo e o multilateralismo 
como mecanismos incontor-
náveis na prevenção e reso-
lução pacífica de conflitos”, 
sublinhou.

Lembrou, entretanto, que 
um dos desafios da presença 
moçambicana naquele órgão 
será procurar trazer todas as 
forças vivas da sociedade a fa-
zerem parte do trabalho diplo-
mático em curso.

“Precisamos de trabalhar 
juntos”, enfatizou Pedro Co-
missário, sublinhando depois 
que os ganhos do prestígio de 
estar no Conselho de Seguran-
ça podem ter um valor invi-
sível, mas “é preciso lembrar 
que Moçambique é um país 
ainda em desenvolvimento e 
muitos dos benefícios que te-
mos resultam da qualidade da 
nossa política externa”, acres-
centou.

A 1 de Janeiro de 2023, 
Moçambique deverá ocupar 
o assento que lhe é merecido 
depois da eleição com cem por 
cento dos votos. 

Dois meses depois, já em 
Março do mesmo ano, segun-
do fez saber o embaixador, o 
país vai assumir a presidência 
do órgão para o qual entra pela 
primeira vez.

A PRESIDENTE da Assembleia 
da República (AR), Esperança 
Bias, manifestou desejo de in-
tensificar as relações de coope-
ração parlamentar entre Mo-
çambique e Israel.

Esperança Bias manifestou 
a vontade na audiência que 
concedeu ao novo Embaixador 
Extraordinário e Plenipoten-
ciário de Israel designado para 
Moçambique, Shimon Solo-
mon.

Também enalteceu o 
apoio de Israel para a eleição 
de Moçambique a membro 
não-permanente do Conse-
lho de Segurança das Nações 
Unidas.

Por seu turno, o diplomata 
israelita garantiu levar às auto-
ridades parlamentares do seu 
país o interesse manifestado 
pela presidente do Parlamento 
moçambicano.

Solomon disse que Israel 
quer alargar as áreas de coo-
peração com Moçambique, 
tendo destacado a Agricultura 

P
ERTO de 14 mil pes-
soas já regressaram a 
Mocímboa da Praia, 
depois de terem aban-
donado o distrito à 

procura de segurança nou-
tras partes da província de 
Cabo Delgado, na sequência 
dos ataques terroristas.

O dado foi avançado pelo 
ao “Notícias” pelo secretário 

permanente do distrito, João 
Saraiva, afirmando que há 
sempre pessoas que chegam 
de vários pontos, sobretudo 
do vizinho distrito de Palma.

Saraiva apontou as al-
deias de Awasse e Diaca, 
donde já regressaram cerca 
de sete mil e seis mil pessoas, 
respectivamente. “Mas tam-
bém temos as aldeias Queli-

mane e Maputo, na estrada 
Mocímboa da Praia-Palma, 
donde as pessoas chegam 
todos os dias”, contou.

O secretário permanente 
referiu que na sede do distri-
to, além de funcionários que 
garantem serviços básicos, 
há igualmente elementos da 
população, alguns dos quais 
têm sido contratados por 

empresas que fazem a reabi-
litação e limpeza da vila.

Deu a conhecer que, an-
tes dos ataques terroristas, 
Mocímboa da Praia tinha 713 
funcionários públicos, sen-
do Educação e Saúde os sec-
tores com o maior número 
de quadros.

Porém, com os ataques 
terroristas, quase todos os 

Cerca de 14 mil deslocados  
já regressaram a Mocímboa

funcionários abandonaram o 
distrito. “Depois de restabe-
lecida a segurança, mercê do 
trabalho das Forças de Defe-
sa e Segurança, com apoio de 
tropas da SADC e do Ruanda, 
houve sensibilização para 
que os funcionários regres-
sassem ao distrito a fim de 
garantir o funcionamento 
dos serviços básicos”, disse. 

Entretanto, segundo o 
secretário permanente de 
Mocímboa da Praia, o re-
gresso massivo da popula-
ção está a desafiar o Governo 
distrital a encontrar soluções 
para as necessidades locais.

Por isso, explicou que as 
autoridades estão a trabalhar 
para a rápida reinstalação 
dos serviços básicos, bem 
como a apoiar a população 
na organização das próprias 
aldeias.

Frisou, entretanto, que 
ainda há zonas em que a pró-
pria população tem receio de 
retornar, como o posto ad-
ministrativo de Mbau, onde 
os terroristas tinham insta-
lado suas bases importantes. 
“Ainda não temos pessoas 
em Mbau”, disse. 

Outro desafio apontado 
pelo secretário permanente 
de Mocímboa da Praia tem a 
ver com as vias de acesso que 
ligam vários pontos do dis-
trito, que devido ao aban-
dono de cerca de três anos 
se encontram danificadas, 
carecendo de reabilitação.

Restabelecimento da segurança em Mocímboa da Praia anima a população
RE
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REITERA EMBAIXADOR PEDRO COMISSÁRIO

Eleição ao CS eleva
política externa do país

Embaixador Pedro Comissário

NO DOMÍNIO PARLAMENTAR

AR quer intensificar cooperação com Israel
e Saúde.

Shimon Solomon é o oi-
tavo embaixador de Israel em 
Moçambique e substitui Oren 
Rozenblat, que terminou a sua 
missão em Novembro.

Rozenblat é actualmente 
Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário de Israel em 
Angola.

Esperança Bias conferencia com o embaixador Shimon Solomon

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

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



POLÍTICA Segunda-feira, 25 de Julho de 2022 9

CONCURSO PÚBLICO Nº 91163539
Manifestação de Interesse

Fornecimento de Equipamento Informático

A GIZ – Cooperação Alemã pretende adquirir diverso equipamento informático e seus respectivos acessó-

rios, a ser entregue em Nampula e Niassa.

Quantidades estimadas: 5 celulares, 11 tablets, 33 impressoras, 2 scâneres, 18 projetores e 18 pastas, 

3 UPS, 5 flash, 44 discos externos, 53 desktops, 21 laptops e 24 pastas, 81 antivírus, 90 MS offices, 10 
headphones, 4 tripés, 18 routers, 23 modems, 8 telefones para conferencias, 8 colunas USB de som.

A GIZ convida a todos os interessados que reúnam os requisitos abaixo solicitados que manifestem seu 

interesse através de envelope fechado para: GIZ-Agência, sita na rua Francisco Orlando Magumbwe 976 
(ref.: Concurso Público nº 91163539 e Nome da Empresa Concorrente). 

Requisitos solicitados às empresas interessadas:

–    Cópia autenticada de alvará;

–    Carta abonatória de terceiros (clientes) confirmando que a empresa (concorrente) forneceu nos últi-             
      mos 2 anos, numa única encomenda, equipamento informático avaliado em 15.000.000,00MTs      
      no mínimo, observando as especificações e prazos acordados;
–    A política financeira da GIZ–Cooperação Alemã para o Desenvolvimento não permite nenhum paga-   
      mento adiantado (pagamento total min. 10 dias após entrega e aprovação do material). O concorrente  
      deve apresentar declaração informando que disporá de todos os recursos financeiros para fornecer     
      todo material requisitado em Nampula e Niassa, sem necessitar de nenhum pagamento adiantado.
A não observância de todas as orientações/requisitos acima mencionados implica a desqualificação do 
concorrente.

O prazo limite para submissão da manifestação de interesse é até dia 01 de Agosto de 2022.

Somente empresas apuradas serão contactadas.

Os ToRs / Especificações serão entregues na fase seguinte do concurso às empresas apuradas.

NB:

Em caso de dúvida por favor fazer uso do nosso contacto / endereço abaixo mencionado.

O prazo limite para submissão da manifestação de interesse é até dia 01 de Agosto de 2022.

                   Maputo, 25 de Julho de 2022
                                   GIZ-Agência
           Departamento de Procurement
           Av. Francisco Orlando Magumbwe 976, Tel.: 21 491245

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso Público
Ref: 15/G/ILEGP – FASE/22

_____________________________________

Impressão e Distribuição de Manuais de Psicopedagogia, Manual de Língua Portuguesa I e II, Manual de 
Línguas Moçambicanas I e II, Manual de Matemática e do Manual de Resolução de Problemas Matemáticos

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida empresas interessadas e elegíveis a 

apresentarem propostas, fechadas, Impressão e Distribuição de Manuais de Psicopedagogia, Manual de 
Língua Portuguesa I e II, Manual de Línguas Moçambicanas I e II, Manual de Matemática e do Manual de 
Resolução de Problemas Matemáticos

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas 

e elegíveis a apresentarem propostas fechadas para prestação dos serviços acima mencionados.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 

levantá-los no endereço abaixo, a partir do dia 25 de Julho de 2022, durante as horas normais do expediente, 

mediante o depósito de quantia não reembolsável de 1.000,00MT na seguinte conta bancária:

 Standard Bank - Conta n.º: 108-202374-100-8 -  NIB: 000301080202374100805

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 24 de Agosto de 2022 e serão 

abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes 

que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 

Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar

Telefone (+258) 21 490335 - Email:  aquisicoes.minedh@gmail.com  

6. Será exigida a apresentação de garantias provisórias com validade de 120 dias, a serem apresentadas juntamente 

com as propostas nos seguintes valores:  

- Lote 1:  18.000,00MT

- Lote 2:  24.000,00MT

- Lote 3:  30.000,00MT

- Lote 4:  25.000,00MT

- Lote 5:  26.000,00MT

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

 Maputo, aos 22 de Julho de 2022
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O 
PRINCIPAL desafio 
dos jovens moçam-
bicanos é lutar pela 
libertação económica 
do país, mas garantin-

do a unidade nacional e os mais 
altos valores do patriotismo.

A tese é defendida pelo ge-
neral na reserva Alberto Chi-
pande, que falava sábado, na 
Escola Central do Partido Fre-
limo, na Matola, província de 
Maputo, numa palestra sobre 
os “Desafios e perspectivas da 
juventude moçambicana nos 
dias de hoje”, inserida nas ce-
lebrações dos 60 anos de cria-
ção da Frente de Libertação de 
Moçambique, assinalados a 25 
de Junho, coincidindo com a 
passagem dos 47 anos da inde-
pendência nacional.

Numa audiência composta 
por jovens maioritariamente 
filiados à Organização da Ju-
ventude Moçambicana (OJM), 
o antigo combatente recuou 
no tempo e lembrou o contexto 
que ditou a fundação da Freli-
mo e consequente desencadea-
mento da luta armada de liber-
tação nacional, destacando o 
papel que sempre foi assumido 
pela juventude.

Categórico, Chipande disse 
que, desde a sua génese, o par-
tido no poder foi sempre supor-
tado por jovens, assumindo ser 
este o grupo responsável pelas 
conquistas até hoje alcançadas. 
“Sempre tivemos uma agenda 
específica para esta camada so-
cial”, justificou.

“Jovens, devem escrever 
com letras garrafais e de ouro a 
vossa participação na consoli-
dação do nosso partido e do Es-

O MEMBRO da Comissão Polí-
tica da Frelimo e chefe da bri-
gada central de assistência à 
província de Gaza, Tomaz Sa-
lomão, considera que não será 
com actos de desordem que se 
vão resolver os problemas do 
país.

Tomaz Salomão, que falava 
no distrito de Mandlakazi, pro-
víncia de Gaza, no final da reu-
nião com membros e simpa-
tizantes da Frelimo, disse que 
é preciso que se compreenda 
que “não é a desordem, não é 
desrespeito, não é queimando 
pneus que vamos resolver os 
nossos problemas… não é par-
tindo o que temos que vamos 
resolver os nosso problemas”, 
afirmou, numa reacção aos ac-
tos de vandalismo assistidos na 
cidade e província de Maputo 
no dia 14 de Julho corrente.

O político considera que só 
com o trabalho é que se podem 
ultrapassar as dificuldades en-
frentadas. 

“Será com o trabalho da 
terra, o amor ao trabalho, que 
produz riqueza para dividirmos 
entre nós, que teremos melhor 
qualidade de vida”, disse.

AFIRMA GENERAL ALBERTO CHIPANDE

Jovens devem lutar pela
independência económica

tado moçambicano. Esta é que 
deve ser a vossa preocupação”, 
exortou.

O também membro da Co-
missão Política da Frelimo re-
conheceu que os desafios que 
se colocam actualmente são 
diferentes dos do passado, de-
fendendo que agora a principal 
preocupação deve ser a unida-
de dos moçambicanos para a 
conquista da liberdade econó-
mica.

“A nossa arma principal 
para que vençamos a batalha 
pela independência económica 
é a unidade nacional, do Rovu-
ma ao Maputo e do Zumbo ao 
Índico”, apontou o veterano 
da luta de libertação nacional, 
acrescentando ser fundamen-
tal também unir-se aos outros 
povos da região e do mundo.

“Não esperem que seja al-

guém de fora a vir fazer algo por 
nós. Vamos ter orgulho daquilo 
que conquistámos como nação 
e não aceitemos ser divididos 
com base em tribos, regiões, 
seja de qualquer tipo e forma, 
porque essa nunca foi a tradi-
ção da Frelimo”, vincou Chi-
pande.

Acrescentou que a juven-
tude deve entender que ser 
patriota, no contexto de hoje, 
é apostar na educação com o 
intuito de dominar a ciência e 
tecnologia para ajudar a trans-
formar a produção nacional, 
visando reduzir a dependência 
estrangeira.

Para o general na reserva, 
um dos mais destacados na 
história da luta de libertação 
nacional e da autodetermina-
ção de Moçambique, se a actual 
geração dominar a ciência e a 

inovação, estará em condição 
privilegiada para consolidar 
o sonho de um país com altos 
níveis de desenvolvimento so-
cioeconómico e sustentável.

“Temos tudo para materia-
lizar isso e não nos falta nada. 
Depende de cada um de vocês 
não permitir que eles (grandes 
potências mundiais) venham 
tirar o que temos só para au-
mentar a nossa pobreza. Vocês 
devem dominar a transforma-
ção dos nossos recursos. Para 
isso, parem com ‘toma lá e dá 
cá’ e de aceitar qualquer miga-
lha”, sublinhou.

Chipande defende ainda 
que, para se cumprir a missão 
da libertação económica do 
país, é preciso que os inves-
tidores internacionais sejam 
orientados a transformar local-
mente os recursos nacionais.

Alberto Chipande falando aos jovens na Escola Central do Partido

DEFENDE TOMAZ SALOMÃO

Desordem não é solução
para os problemas do país

De acordo com Tomaz Sa-
lomão, a população de Man-
dlakazi transmitiu a mensagem 
de que, com trabalho árduo, os 
moçambicanos são capazes de 
vencer porque este é um país 
de lutadores. 

“Os moçambicanos devem 
continuar a valorizar o que 
de mais nobre temos, a nossa 
maior riqueza, que é a terra. 
Vamos usá-la como instru-

mento de desenvolvimento, 
produzindo o que precisamos 
para comer”, disse, lembrando 
que Mandlakazi é grande pro-
dutor de castanha de caju, que 
ao exportar pode gerar recursos 
financeiros necessários para 
ajudar a aliviar da pobreza.  

Em relação às eleições in-
ternas em curso, o membro da 
Comissão Política e chefe da 
brigada central de assistência 

à província de Gaza disse ter 
constatado que decorrem nas 
células e zonas com a tranqui-
lidade esperada, apesar de não 
faltarem desafios.

Tomaz Salomão afirmou 
ainda que durante os encontros 
havidos com os simpatizantes 
do partido no poder houve es-
paço para que se falasse dos de-
safios do país, tendo destacado 
na sua conferência de imprensa 
a renovação da Missão Militar 
da Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral para 
o combate ao terrorismo em 
Moçambique para além de 15 
de Julho. 

“Temos a consciência do 
que os nossos soldados fazem 
em defesa da paz, da soberania 
e para repor a nossa dignidade 
como nação amante da paz. 
Soubemos que aqueles que es-
tão do nosso lado, refiro-me às 
tropas do Ruanda e dos países 
da SADC, disseram que esten-
diam o apoio ao país por mais 
tempo. Ou seja, todos aqueles 
que estão connosco nesta mis-
são da defesa da paz o fazem 
para juntos repormos a paz em 
Moçambique”, destacou.

Tomaz Salomão, membro da Comissão Política da Frelimo

FRELIMO EM VILANKULO

Revitalizar órgãos olhando 
para dimensão do congresso
A PRIMEIRA secretária do Comité Dis-
trital da Frelimo em Vilankulo, Adélia 
Zaulombo, orientou há dias os membros 
deste órgão de base a realizarem as suas 
actividades olhando para a dimensão do 
XII Congresso.

Segundo explicou, mais do que uma 
reunião, o congresso do partido no poder 
é momento de reflexão e tomada de deci-
sões para resolver os problemas que o país 
enfrenta.

Disse que os membros a serem elei-
tos para os diferentes órgãos terão a res-

ponsabilidade de levar as preocupações 
da zona, do círculo local, dando a visão 
sobre que acções a realizar para desen-
volver a localidade, distrito, a provín-
cia e o país, em geral. “Na Frelimo há 
espaço para a participação de todos na 
governação. A democracia interna não é 
uma utopia, mas sim realidade”, indicou 
Zaulombo.

Na ocasião, Adélia Zaulombo 
saudou o secretariado eleito e ape-
lou a que mantenha a coesão inter-
na, a vigilância e a cultura de trabalho. 

Afirmou que o Governo da Frelimo, li-
derado pelo Presidente Filipe Nyusi, não 
mede esforços para a manutenção da paz 
no país, facto que deve ser valorizado 
pelos membros do partido e pela popu-
lação, com acções enérgicas e proactivas. 
Falou da necessidade de aumentar a 
vigilância contra o terrorismo, ob-
servância das medidas preventivas da 
Covid-19 e valorização da escolha de 
Moçambique como membro não-per-
manente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP

Departamento de Aquisições

Anúncio de Adjudicação
1. De acordo com o artigo 33, nº 3, alínea d), conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regula-

mento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Presta-

ção de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-

-se que nos concursos abaixo, foram adjudicados os concorrentes constantes da tabela 

abaixo:

Nº Nº de Concurso Objecto Concorrente 
Vencedor

Valor 
incluindo IVA 

(MT)

1 35A004941PD00012022

Fornecimento, montagem e configuração 
de uma sistema de contro de acesso, por 

impressão digital, associado ao controlo 

de assiduidade

INTEL 
CORPORATION, 

LDA 
417.924,00

2 35A004941AD00022022
Fornecimento de combustível e 

lubrificantes TOTALENERGIES 5.800.000,00

3 35A004941CL00042022

Prestação de Serviço de Vigilância e 

Segurança as instalações do FAR, FP

Lote I- Parque de Máquinas de Palmeira

Lote II- Residência do FAR, FP- Ponta de 

Ouro

Lote III- Centro de Formação e Extensão 

Agrária- Marracuene

Lote IV- Residência Protocolar e 

Armazéns no Txumene

SECURI CARE, LDA 

525.096,00

251.316,00

779.220,00

770.796,00

4 35A004941CL00052022
Fornecimento de géneros alimentícios e 

produtos de higiene e limpeza
MUZAINAH 3.050.650,58

5 35A004941CP00092022
Fornecimento de serviços gráficos e de 

serigrafia
INCENTIVA  

MOÇAMBIQUE 7.000.402,50

Maputo, aos 21 de Julho de 2022

DAQ
6501

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________________

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DO FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FUNDO PÚBLICO – FAR, FP 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Nº 35A004941SC00032022

Título dos Serviços:  Consultoria em Auditoria Externa para Área Financeira 

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) e a Agência Austríaca para o 

Desenvolvimento (ADA) assinaram um Memorando de Entendimento (MdE) no âmbito da contribuição 

desta para a implementação do Programa Nacional SUSTENTA ADA/CAD 2021-2023, nas províncias 

de Sofala e Inhambane, envolvendo 16 Distritos, sendo 7 para Sofala (Caia, Muanza, Marromeu, Beira, 

Búzi, Nhamatanda e Dondo), e 9 para Inhambane (Govuro, Panda, Vilanculos, Mabote, Funhalouro, 

Massinga, Homoíne, Zavala e Inharrime) com enfoque para mulheres rurais (chefes de famílias) e 

jovens dos 18 a 40 anos.

Nesse âmbito, está previsto a realização de uma auditoria financeira aos fundos do programa 
SUSTENTA ADA-CAD 2021, 2023, e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), 

através do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, Fundo Público (FAR, FP) convida empresas 

especializadas a submeterem a sua manifestação de interesse para prover serviços de Auditoria 

Financeira.

Cada provedor de serviços deverá fornecer informações que demonstrem que possuir as qualificações 
exigidas e a experiência relevante para realização dos serviços em alusão, devendo para tal apresentar 

provas de trabalhos e experiência em condições semelhantes, entre outros elementos relevantes. 

Os Termos de Referência detalhados (TOR) e mais informações poderão ser obtidos no seguinte 

endereço:

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
 Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, Fundo Público- FAR, FP

Av. Acordos de Lusaka - Praça dos Heróis Moçambicanos, Bloco D, 2º Andar, Caixa Postal 1406 

durante as horas normais de expediente (7.30 às 15.00 horas), de 25 de Julho a 9 de Agosto de 2022.

As Manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço acima até ao dia 9 de Agosto 
de 2022, 15.00 horas (hora local) com referência de concurso  35A004941SC00032022

Contratação de Serviços de Consultoria em Auditoria Externa na área Financeira, no âmbito do 

Projecto SUSTENTA –ADA/CAD.

A empresa para prestação destes serviços será seleccionada de acordo com o Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 22 Julho de 2022
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ANÚNCIO 

008/2022

CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS PARA O CAI

A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz) é uma organização nacional não-gover-

namental, que trabalha em Moçambique desde 1988, aliando-se as pessoas que vivem 

em situação de pobreza e exclusão. No âmbito da implementação do projecto de pro-

moção dos direitos humanos e abordagem baseada no género (SMS), urge a necessi-

dade de compra de camas para dois dormitórios (feminino e masculino) no Centro de 

Atendimento Integrado – CAI, localizado no distrito de Marracuene, em seguimento a 

construção terminada em Dezembro de 2021, conforme descrição abaixo:

1. Produtos a serem adquiridos:
•	 16 camas BOX solteiro simples (tipo base e colchão medicinal);

•	 16 jogos de lençóis brancos para cama BOX solteiro;

•	 16 almofadas.

Obs: Constitui vantagem a entrega imediata. Os concorrentes, devidamente licen-

ciados, deverão submeter suas propostas técnicas e financeiras, num prazo de 4 dias 
úteis após a publicação deste anúncio, para o seguinte endereço: Associação Actio-

nAid Moçambique, Rua Coronel Aurélio Benete Manave, n.º 208, P.O.Box 2608, Mapu-

to ou  para o email: procurement.mozambique@actionaid.org.

Nota: A Actionaid Reserva-se o direito de contactar as candidaturas selecciona-
das.

ActionAid is a national anti-poverty 

association member of the AAI 

federation working in over 40 

countries, taking sides with poor 

people to end poverty and injustice 

together

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP

Departamento de Aquisições

Anúncio de Adjudicação
1. De acordo com o Artigo 33 nº 3 alínea d), conjugado com o nº 2 do Artigo 64 do Regulamento de Con-

tratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

Aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março de 2016, comunica se que nos concursos abaixo, no 

âmbito do Projecto SUSTENTA ADA CAD 2022-2023, financiado pela Cooperação Austríaco para o 
Desenvolvimento (CAD), o Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural MADER, através da 
Fundo do Fomento de Agrária e Extensão Rural, Fundo Publica, (FAR, FP),   foi adjudicado o concor-

rentes constante da tabela.

Nº Nº de Concurso Objecto
Concorrente 

Vencedor
Valor incluindo 

IVA (Mt)

1 35A004941CL00062022

Fornecimento de Equipamento 

informático e Aparelho de Som

Lote I- Fornecimento de Equipamento 

informático

Lote II: Fornecimento de Aparelho de 

Som

Brithol Michcoma

Mia Informático

1.545.979,50

1.371.052,80   

2 35A004941CP00042022
Fornecimento de Kits de insumos 

Agrícolas. Projecto Sustenta ADA/CAD
Casa do 

Agricultor
35.851.508,13

3 35A004941AD0030202
Fornecimento de Serviços de 

comunicação- Pacote de dados
Movitel 979.200,00

4 35A004941AD00282022
Fornecimento de Serviços de 

comunicação- Pacote de dados
Vodacom 

Moçambique
808.176,00

5 35A004941CC00102022
Prestação de Serviços de Aluguer de sala 
de Reuniões e Serviços de Catering, para 

reunião dos Extensionistas
FARMAR´S Hotel 350.000,00

Maputo, aos 21 de Julho de 2022

DAQ

        (Ilegível)

Associação ActionAid Moçambique

Rua Coronel Aurélio Benete Manave, 

208 P.O.Box 2608

Maputo

Phone:+258-21-314342, 314345, 314604/5,

PriCells:+258-82-309431, 82-325358,

Fax: +258-21-314346,

E-mail: admin. maputo@actiona

id.org, Website: www.actionaid.org.
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONCURSO DE VENDA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

A Afrox Moçambique, Lda lança um concurso de venda dos seguintes veículos 
automóveis “nas condições em que estão”.

Número

de Registo

Detalhes

do Veículo

Tipo de 

Veículo

Ano de 

Fabrico

Kilometragem 

Actual

Condição 

do Veículo

AA090TT Perfection Atrelado 1993 448,056 Em 

condições

A Afrox Moçambique, Lda reserva-se o direito a seu critério de aceitar, parcial 
ou totalmente, qualquer proposta apresentada, ou de não aceitar. 

Os interessados são convidados a contactar o Coordenador de Distribuição 
através do número de telemóvel 84 190 3996 para consultas, bem como para 
informações sobre o concurso. 

Todos os protocolos de prevenção da Covid-19 deverão ser seguidos ao aceder 
as instalações da Afrox. 

As propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado, com a seguinte 
descrição Concurso n.º VEH 2022.02 e endereçadas ao:

Coordenador de Distribuição 

Afrox Moçambique, Lda

 N.º 1335/6, Av. Josina Machel

 Machava - Moçambique

Termos e condições aplicáveis estão disponíveis mediante solicitação. 

Data de encerramento do concurso: 4 de Agosto de 2022, pelas 16.30 horas. 
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UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
Centro de Desenvolvimento Académico 

 
Anúncio de cursos de formação didáctico-pedagógico para docentes 2ª Edição 

 
 
O Centro de Desenvolvimento Académico da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane 
(CDA), torna público que estão abertas inscrições para cursos de formação modular, didáctico-pedagógico 
para docentes, prioritariamente, do ensino superior. 
Para o 2º semestre de 2022 estão previstos os seguintes módulos: 
 
Nº 

Curso Datas/ dias de semana 
Total de 

horas 
Créditos 

1 Indução ao Ensino Universitário 09 a 18 de Agosto  3ª e 5ª  30 01 

2 Introdução à Psicopedagogia 
23 de Agosto a 15 de Setembro                       
3ª e 5ª 

90 03 

3 Pedagogia do Ensino Superior 
27 de Setembro a 27 de 
Outubro 3ª e 5ª 

90 03 

4 Ética e Deontologia Profissional 
01 a 10 de Novembro                          
3ª e 5ª 

30 01 

5 Educação Inclusiva 
 22 de Novembro a 01 de 
Dezembro  3ª e 5ª 

30 01 

 
Público-alvo: docentes do ensino superior de todas as áreas de conhecimento e outros interessados. 
Preço por participante por cada módulo: 3.000,00 MT (Três Mil Meticais). 

Estratégia de formação: A formação será online, o período de decurso dos módulos será de acordo com o 

número de créditos, os dias livres serão reservados para a realização de actividade independente. 

Horário: das 17:00 as 20:00 horas 

Dados bancários: NUIT- 500003545;  Nº conta BIM - 56344488;  NIB- 000100000005634448857. 

Faculdade de Educação 

 

Para mais informações contactar o centro, através do celular 824909210 ou por seguinte email: 

cda@uem.mz  

 
Maputo, 01 de 07 de 2022 

 
O Director da Faculdade 

 
(ilegível) 

Prof. Doutor António Cipriano 
(Professor Auxiliar) 

6526
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO

INSTITUTO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS

AVISO
Na sequência do aviso publicado no jornal “Notícias” do dia 8 de Junho de 2022, referente ao concurso 

público de ingresso para o provimento de vagas no quadro de pessoal do INICC, IP, torna-se público 

que as listas dos candidatos admitidos e excluídos, bem como as matérias objecto de avaliação em 

entrevista profissional, estão afixadas no átrio do edifício-sede, sito na Avenida Agostinho Neto,  n.º 

960, cidade de Maputo. 

O Presidente do Júri

6491

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
———

TRIBUNAL SUPREMO

Escriturário Judicial Distrital e 
Oficial de Diligências Distrital

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições de 12 e 13 de Julho 
de 2022 do jornal “Notícias”, publicou-se a data da realização do 

teste dos candidatos admitidos ao concurso de ingresso, aberto 

para o preenchimento de vagas, na carreira de Assistentes 

de Oficiais de Justiça, categoria de Escriturário Judicial 
Distrital e Oficial de Diligências Distrital existentes no quadro 

de pessoal dos Tribunais Judiciais de Província de Gaza, Niassa 

e Cabo Delgado. 
Avisa-se aos candidatos admitidos que o teste marcado para 
o dia 30 de Julho de 2022, pelas 8.00 horas, terá lugar nas 
seguintes escolas:

1. Gaza: 
• Escriturários – Escola Secundária de Xai-Xai e
•  Oficiais – Escola Secundária Joaquim Chissano;
2. Niassa: Escola Secundária Paulo Samuel Kankhomba, sita 

avenida Julius Nyerere, Cidade de Lichinga e

3. Cabo Delgado: Escola Secundária de Pemba, sita na avenida 
25 de Setembro, Cidade de Pemba. 
Os concorrentes deverão fazer-se presente 1 hora antes do início 
da prova e munidos do bilhete de identificação.

Maputo, aos 20 de Julho de 2022

A Presidente do Júri
Flora da Graça Adriano 6470

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

Distrito Urbano KaMaxaquene
Cidade de Maputo, Província de Maputo

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

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

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

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

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

gestões do público.

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

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

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

Cidade Local Data e Horas

Cidade de 
Maputo

Pensão 
Martins

05 de Agosto 
de 2022, 
10:00 Horas

6560

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

Av. Agostinho Neto nº 960, C.P. nº 679, Tel.: 21 43 10 68, Fax: 21 30 71 90, NUIT: 5000001562, dg.inicc@tvcabo.co.mz
Maputo – Moçambique

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE MAGUDE
 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ERRATA

O Governo do Distrito de Magude lançou um Concurso Público com 
a referência “Concurso nº 1/UGEA/GDM/SD/CL/22”, publicado no 
jornal “Notícias” do dia 15 de Julho, cujo objecto é “Contratação 
de empresa organizadora da 4ª Edição do Festival de Carne 
de Magude”.

Tendo-se constatado a existência de discrepância no valor do 
caderno de encargo, entre o algarismo e o extenso, faz-se saber ao 
público em geral que:

- Onde lê-se “Os interessados poderão... adquirí-los pela 
importância não reembolsável de 1,700.00MT (mil e quinhentos 
meticais)”, DEVE-SE LER, Os interessados poderão... adquirí-
los pela importância não reembolsável de 1,700.00MT (mil e 
setecentos meticais).

Ademais, informa-se que em virtude da ocorrência das 
circunstâncias acima mencionadas, fica também alterada a data 
da entrega e abertura das propostas, passando de 5 de Agosto 
para 15 de Agosto de 2022, no mesmo horário, mantendo-se 
inalterados os restantes termos do anúncio.

Magude, Julho de 2022

A Autoridade Competente

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO, ALUGUER DE SALA DE REUNIÕES, 
DE VIATURAS E DE EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM 

Concurso Público N.º 78/DA/ProAzul/2022
1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e 

Pescas (MIMAIP) recebeu um financiamento do Banco Mundial, para implementação 
do Programa Economia Rural Sustentável (MozRural) e o Projecto de Resiliência 
Rural do Norte de Moçambique (MozNorte).  

2. O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP – ProAzul, FP, na qualidade de 
gestor dos referidos projectos, pretende usar parte do financiamento para contratar 
serviços de alojamento, de aluguer de sala de reuniões, de viaturas e de equipamento 
de som e imagem.

3. Neste contexto, o ProAzul, FP convida empresas interessadas a apresentarem 
propostas seladas para o fornecimento dos referidos serviços.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
documentos do concurso ou adquirí-los no ProAzul, FP – Departamento de 
Aquisições, sito na Avenida Emilia Daússe, n.º 591, R/C, pelo valor não reembolsável 
de 2.000,00MT (dois mil meticais), durante o horário normal de expediente. 

5. O valor deverá ser depositado na Conta n.º 6621997101, NIB: 
0008.0000.06621997101.80, titulada Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, 
junto do BCI.

6. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 16 de Agosto de 
2022 e serão abertas pelas 10.10 horas, nas instalações do ProAzul, FP.

7. O anúncio do posicionamento será no dia 29 de Agosto, pelas 10.00 horas.

8. 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.

9. É exigida Garantia Provisória no valor de 100.000,00 MT (cem mil meticais).

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

O programa ProEducação da Cooperação Alemã implementado pela GIZ e cofinanciado pela NORAD, 
pretende contratar um empreiteiro para a construção da Biblioteca no Instituto Superior Dom Bosco (ISDB). 
O objeto de trabalho inclui amplamente a construção das instalações que inclui obras associadas com civil, 
geotecnia, estruturas, arquitetónica, interior, proteção contra incêndio, AVAC, mecânica, elétrica, etc.
Sendo assim, convida-se as empresas de construção detentoras de Alvará da VII Classe passado pelo 
MOPHRH a submeter Manifestações de Interesse (EOI) em envelopes lacrados até dia 21.08.2022 para o 

seguinte endereço:

Av. Francisco Orlando Magumbwe Nº976

Tel. 21 491245

Maputo, Moçambique

O concurso será regido pelos procedimentos da GIZ em conjugação com os nacionais. Apenas empre-
iteiros elegíveis serão convidados a submeter a proposta técnica e financeira. Para pedido de esclareci-
mento devem entrar em contacto com:

Por favor, usar a seguinte referência  “83415301 - Construção da Biblioteca ISDB”.

E ainda, os empreiteiros interessados devem preencher o questionário abaixo e fornecer as respectivas 
cópias de documentos de suporte.

Descrição Informação a ser fornecida pelo empreiteiro

1 Nome, perfil, gestores da empresa, NUIT e
endereço

2 Pessoa de contacto (nome, função, tele-
fone e email)

3 Endereço do estaleiro.

4 Registro comercial atualizado

5 Estatutos publicados no boletim da re-
publica
atualizado

6 Alvará (de sétima classe)

7
Apresentação de 3 obras acima de 
100.000.000,00
(Cem milhões de meticais) e carta 
abonatória

8 Demostração financeira e fiscal nos últi-
mos 3 anos

2021:

2020:

2019:

9 Número de Trabalhadores nos últimos 3 
anos

2021: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2020: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2019: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….

10 Capacidade de contrair crédito Valor de crédito ……………. Data …/…/… Banco …………

Solicitação de Manifestação de Interesse (EOI)

Construção da Biblioteca do Instituto Superior Dom Bosco (ISDB) Empreitada

O programa ProEducação da Cooperação Alemã implementado pela GIZ e cofinanciado pela NORAD, 
pretende contratar um empreiteiro para a construção da Biblioteca no Instituto Superior Dom Bosco (ISDB). 
O objeto de trabalho inclui amplamente a construção das instalações que inclui obras associadas com civil, 
geotecnia, estruturas, arquitetónica, interior, proteção contra incêndio, AVAC, mecânica, elétrica, etc.
Sendo assim, convida-se as empresas de construção detentoras de Alvará da VII Classe passado pelo 
MOPHRH a submeter Manifestações de Interesse (EOI) em envelopes lacrados até dia 

O concurso será regido pelos procedimentos da GIZ em conjugação com os nacionais. Apenas empre-
iteiros elegíveis serão convidados a submeter a proposta técnica e financeira. Para pedido de esclareci-

Por favor, usar a seguinte referência  .

E ainda, os empreiteiros interessados devem preencher o questionário abaixo e fornecer as respectivas 
cópias de documentos de suporte.

Nome, perfil, gestores da empresa, NUIT e

Demostração financeira e fiscal nos últi

Número de Trabalhadores nos últimos 3 2021: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2020: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2019: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
Valor de crédito ……………. Data …/…/… Banco …………

O programa ProEducação da Cooperação Alemã implementado pela GIZ e cofinanciado pela NORAD, 
pretende contratar um empreiteiro para a construção da Biblioteca no Instituto Superior Dom Bosco (ISDB). 
O objeto de trabalho inclui amplamente a construção das instalações que inclui obras associadas com civil, 
geotecnia, estruturas, arquitetónica, interior, proteção contra incêndio, AVAC, mecânica, elétrica, etc.
Sendo assim, convida-se as empresas de construção detentoras de Alvará da VII Classe passado pelo 
MOPHRH a submeter Manifestações de Interesse (EOI) em envelopes lacrados até dia 

O concurso será regido pelos procedimentos da GIZ em conjugação com os nacionais. Apenas empre-
iteiros elegíveis serão convidados a submeter a proposta técnica e financeira. Para pedido de esclareci-

Por favor, usar a seguinte referência  .

E ainda, os empreiteiros interessados devem preencher o questionário abaixo e fornecer as respectivas 
cópias de documentos de suporte.

Nome, perfil, gestores da empresa, NUIT e

Demostração financeira e fiscal nos últi

Número de Trabalhadores nos últimos 3 2021: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2020: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2019: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
Valor de crédito ……………. Data …/…/… Banco …………
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

NUIT: 500002123

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social da Matola convida a todos interessados e elegíveis a apresentarem propostas seladas para 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso
Modalidade 
de  Concurso

Objecto de Contratação
Data e Hora de 

Abertura de Propostas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso por 

Cotações 
Fornecimento de fitas de glicemia e glucometros 29/7/2022 - 10.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso por 

Cotações 
Fornecimento de estrados para farmácias 29/7/2022 - 11.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso por 

Cotações 
Fornecimento de cadeiras de rodas 29/7/2022 - 12.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso por 

Cotações 
Fornecimento de secretárias e cadeiras de escritório 29/7/2022 - 14.00 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso por 

Cotações 
Fornecimento de contadores de medicamentos 29/7/2022 - 14.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso 
Limitado

Prestação de serviços de serrilharia para fabrico e 
montagem de estruturas metálicas

12/8/2022 - 10.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso 
Limitado

Prestação de serviços de manutenção de edifícios 
(infiltrações, rachas, descargas e tecto) 12/8/2022 - 11.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso 
Limitado

Prestação de serviços de reparação correctiva de 
incineradoras

12/8/2022 - 12.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso 
Limitado

Prestação de serviços de manutenção e reparação 
correctiva nas estruturas de carpintaria e serrilharia

12/8/2022 - 13.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso 
Limitado

Prestação de serviços de colocação de placas de 
identificação 12/8/2022 - 14.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso 
Limitado

Fornecimento de diversos livros hospitalares e fichas e 
impressos

12/8/2022 - 9.30 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso 
Limitado

Fornecimento de aparelhos ar-condicionado 12/8/2022 - 9.00 horas

01/UGEA/SDSMAS-M
Concurso por 
Ajuste Directo

Arrendamento de imóvel nos arredores da cidade da 
Matola

29/7/2022 - 9.00 horas

04/UGEA/SDSMAS-M
Concurso por 

Cotações
Fornecimento de motociclo modelo/ Txopela 29/7/2022 - 10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter os documentos de concurso, bastando para o efeito apresentar alvará de acordo com o objecto do 
concurso e mais informações, examinar ou adquirí-los no serviço acima, sita na Av. 5 de Fevereiro, n.º 812, Dependência do Governo do Distrito 
da Matola, em frente ao Auditório Municipal Carlos Tembe, Telf: 865166738. As propostas deverão ser adquiridas no valor de  1000,00MT 
para Concursos  Limitados e por Ajuste Directo  e 500,00MT para Concursos por Cotações a depositar na conta 77704470 BIM - Receitas 
consignadas.

3. O período de validade das propostas é de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço no dia 29/7/2022, 30 minutos antes da abertura para Concursos por Cotações e dia 

12/8/2022 para Concursos Limitados.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

ao Estado,  aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Matola aos 25 de Julho de 2022  

A Autoridade Competente 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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TE043/2022

ANÚNCIO DE CONCURSO GLOBAL

A Minas de Benga, Lda convida todas as 
partes interessadas a apresentarem propostas 

fechadas para a  prestação dos seguintes 
serviços de:

AQUISIÇÃO DE DUAS (2) LOCOMOTIVAS 
NOVAS, MODELO GT26 (MOTOR 16-645E3B) 

PARA ICVL MOÇAMBIQUE 

Os cadernos de encargos poderão ser obtidos 
pelos interessados no website da ICVL:

https://www.icvl.co.mz

TE043/2022

GLOBAL TENDER ANNOUNCEMENT

Minas de Benga, Lda invites all interested 
parties to submit sealed bids for the provision 

of following services:

PROCUREMENT OF TWO (2) NEW 
LOCOMOTIVES GT26 MODEL 

(ENGINE 16-645E3B) TO ICVL MOZAMBIQUE

The tender documents can be obtained by 
interested parties on the ICVL website:

https://www.icvl.co.mz
6487

ANÚNCIO DE CONCURSO GLOBAL

TE064/2022

Minas de Benga, Lda  convida todas as partes 
interessadas a apresentarem propostas 

fechadas para a  prestação dos seguintes 
serviços:

AQUISIÇÃO DE NOVENTA (90) VAGÕES 
GONDOLA

PARA ICVL MOÇAMBIQUE

Os cadernos de encargos poderão ser obtidos 
pelos interessados  perante a manifestação de 

interesse no website da ICVL: 
https://www.icvl.co.mz

GLOBAL TENDER ANNOUNCEMENT

TE064/2022

Minas de Benga, Lda invites all interested 
parties to submit sealed bids for the 

provision of following services:

PROCUREMENT OF NINETY (90) 
GONDOLA WAGONS TO ICVL 

MOZAMBIQUE

The tender documents can be obtained by 
interested parties on the ICVL website: 

https://www.icvl.co.mz

MUNICÍPIO DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

Caixa Postal n.º104 – Telfax: 26610132
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique convida aos interessados a apresentarem propos-
tas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Nº do 
Concurso

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 

propostas

Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento 

Validade das 
propostas

Garantia provisória

Valor Validade

01
Concurso 
Limitado

Construção de 
Salas anexas no 

bairro de Sangulo

12/8/2022
9.30 horas

12/8/2022
10.00 até 10.45 horas

22/8/2022
10.00 até 10.45 horas

120 dias 120 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter os documentos do concurso ou adquirí-los na Contabi-
lidade do Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique, pela importância de 1.000,00MT (mil 
meticais).

 Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Mocambique
Direcção dos Serviços Urbanos-UGEA

Rua do Fogo
Cmcim.ilhamoc@gmail.com

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forne-
cimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º5/2016, de 8 de Março.

Ilha de Moçambique, aos 21 de Julho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

11ª SECÇÃO

ANÚNCIO

O MERITÍSSIMO DOUTOR DAVID WILSON MACUHA, 
JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO DO 

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO-
MATOLA

Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste 
Tribunal correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar 
da 2ª e última publicação deste anúncio, citando a ré 
GENIA ELINA CÉSAR NHANTUMBO FUNZAMO, com 
último domicílio no Bairro de Malhampsene, cidade 
da Matola, agora em parte incerta, para no prazo de 
20 (vinte) dias, findos os éditos contestar, querendo, 
nos Autos de Acção Declarativa Ordinária de 
Condenação, registados sob o nº 11/21-I, em 
que é autora ESSELTE, LIMITADA, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição inicial, que 
se encontra à disposição neste Cartório, onde poderá 
ser solicitado em qualquer dia útil dentro das horas 
normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a 
falta de contestação importa a confissão dos factos 
articulados pela autora e o prosseguimento dos autos 
até final à sua revelia.

Matola, aos dezasseis dias do mês de Fevereiro de 
dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
(Ilegível)

Verifiquei
O Juiz de Direito

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MARIA DA GRAÇA BORGES DA COSTA FERNANDES

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezoito de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada 
de folhas quarenta e sete verso a quarenta e oito verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos 
e noventa e cinco “C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador 
e Notário Superior, em exercício no referido Cartório Notarial, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de MARIA DA GRAÇA BORGES DA COSTA FERNANDES, de sessenta e seis anos de idade, no estado de 
casada com Carlos da Silva Fernandes, sob regime de comunhão geral de bens, natural de Maputo, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência no Bairro do Triunfo, Posto Administrativo KaMavota, nesta cidade de Maputo, 
sem ter deixado testamento com disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública, que deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, 
seus filhos: MÓNICA ALEXANDRA DA COSTA FERNANDES, solteira, maior, natural e residente na cidade de Maputo, 
RICARDO JOSÉ DA COSTA FERNANDES, solteiro, maior, natural e residente na cidade de Maputo e CARLOS DA SILVA 
FERNANDES, divorciado, de nacionalidade portuguesa e residente na Dinamarca.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da herança e que dela fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 22 de Julho de dois mil e vinte e dois

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DA JUSTIÇA E TRABALHO

3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE LAURA ELIAS CUAMBE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada 
de folhas onze e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e dois, traço “B”, da 
Terceira Conservatória do Registo Civil de Maputo com Funções Notarias, perante mim, MARINELA EDITE 
DA SILVA MULHOVO, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em pleno exercício de funções 
notarias, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de herdeiros por óbito de LAURA ELIAS CUAMBE, de então 
cinquenta e sete anos de idade, no estado que era de solteira, natural de Inhambane, com a última residência 
habitual no Bairro do Zimpeto, cidade de Maputo, filha de Elias Mangujo e de Amélia Jossefa Massangaie, sem 
ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como único e universal herdeiro dos seus bens, seu filho YAN IVO FRANCISCO HUO, 
solteiro, menor, natural da Beira, residente na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro ou com ele possam 
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 20 de Julho de 2022

A Notária
(Ilegível)
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Regadio do Baixo Limpopo, EP convida  empresas interessadas que reúnem requisitos de elegibilidade 

a apresentarem propostas em envelopes fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º

Modalidade de 
Contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do Concurso

Data e 
Hora de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora 
de Abertura 

das Propostas

Data de Visita ao 
Local 

Garantia Provisória

Valor
(MT)

Validade

1

Concurso Limitado 

01/RBLEP-UGEA/

CL/SERVIÇOS/2022

Prestação de serviços de 

segurança e vigilância nas 

instalações do RBL, EP

10/8/2022

às 10.00 horas
10/8/2022

às 10.05 horas
3/8/2022

10.00 horas
N/A

120 dias

2
04/RBLEP-UGEA/

CPD/BENS/2022

Aquisição de material e 

consumíveis de escritório

11/8/2022

14.00 horas
11/8/2022
14.05 horas

N/A N/A 120 dias

 

2. A validade das propostas dos concursos acima é de cento e vinte (120) dias. 

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 

ou adquirí-los no Regadio do Baixo Limpopo, EP sito na Estrada Nacional N.º1, Distrito de Chongoene, 

próximo à Inspecção de Veículos – Gaza. Os documentos do concurso poderão ser adquiridos contra o 

pagamento de 1.000,00MT não reembolsáveis, depositando na conta Número 44064482101 do Banco 

BCI, cujo Titular é Regadio do Baixo Limpopo, EP. 

4. As propostas serão abertas na presença de todos os concorrentes que desejam participar na Sala de 

Reuniões do Regadio de Baixo Limpopo, EP, no período acima indicado.

5. A divulgação do Posicionamento dos concorrentes será feito 15 dias após a data de abertura das propostas, 

na Sala de Reuniões do Regadio do Baixo Limpopo, EP. 

NB: (serão informados poucos dias antes da data certa).

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

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

Chongoene, aos 20 de Julho de 2022

Autoridade Competente

CONVITE PARA PARCEIRO DE INVESTIGAÇÃO 
AVALIAÇÃO DA QUIMIOPREVENÇÃO PERENAL DA MALÁRIA 

EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS

A Quimioprevenção Perenal da Malária (QPM),  

anteriormente denominada no tratamento intermitente 

preventivo da malária na infância (TIPi), é recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde em zonas de transmissão 

moderada a alta da malária. Crianças pertencentes a 

grupos etários de alto risco de malária podem receber 

medicamentos antimaláricos em intervalos pré-definidos 
para reduzir o peso da doença. 

O Ministério da Saúde e parceiros implementarão a QPM 

em 10 distritos de Sofala e 1 distrito de Inhambane. 

Uma avaliação rigorosa avaliará a eficácia, custo-
efectividade, aceitabilidade e viabilidade da QPM nestas 

áreas para acelerar a aprendizagem e a preparação para a 

expansão noutras áreas apropriadas no país.

Os investigadores em economia de saúde e avaliação 

de saúde pública são convidados a submter propostas 

de parceria com a London School of Hygiene & Tropical 

Medicine, para realizar uma avaliação multidisciplinar da  

QPM na província de Sofala, onde a implementação será 

apoiada pela PSI.

As propostas deverão ser submetidas até ao dia 12 
de Agosto de 2022, no seguinte endereço electrónico:    

https://lshtm.onlinesurveys.ac.uk/ipti-moz-rfp-
evaluation-partners. Para mais informações e para 

manifestar o seu interesse neste concurso, envie por favor 

um e-mail para 

ipti-admin@lshtm.ac.uk.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 
___________________

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

Nº de 
ordem

Nome do concorrente 
adjudicado

Objecto do concurso Valor da adjudicação 
em MT (Incluindo 

IVA)

1 HOTEL BEIRA TERRACE Serviços de alojamento para auditores do IPAC 20,000,00MT

2 HOTEL ELITE Serviços de alojamento para auditores do IPAC 30,000,00MT

3 RONIL, LDA Serviços de manutenção preventiva e reparação de viaturas na qual a Ronil 
é Agente

150,000,00MT

4 INTER AUTO 
– COMÉRCIO 

AUTOMÓVEL, LDA

Serviços de manutenção preventiva e reparação de viaturas na qual a Inter 
Auto – Comércio Automóvel, Lda é Agente

100,000,00MT

5 MOTORCARE, LDA Serviços de manutenção preventiva e reparação de viaturas na qual a 
Motorcare, Lda é Agente

100,000,00MT

6 MHL AUTO, LDA Serviços de manutenção preventiva e reparação de viaturas na qual a MHL 
AUTO, Lda é Agente

400,000,00MT

7 MHL AUTO, LDA Fornecimento de viaturas para Delegações da Inspecção do Pescado, IP 7,937,000,00MT

8 NOVA PETROLEUM Fornecimento de combustível, lubrificantes e derivados 2,325,000,00MT

9 ESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CENTRAL, LDA

Fornecimento de combustível, lubrificantes e derivados para Delegação 
INIP - Sofala

150,000,00MT

10 PEMBA COMBUSTÍVEL Fornecimento de combustível, lubrificantes e derivados para 
Representação do  INIP – Cabo Deldado

200,000,00MT

6493

República de Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo correm éditos de (trinta) 30 
dias, citando a co-ré SUREMOZ, LDA, com última 
sede conhecida, na Rua do Rio Inhamiara, Bairro 
da Sommerschield II (Rua do Hospital Privado de 
Maputo), edifício Golf Residence, R/C, nesta cidade de 
Maputo, ora ausente em parte incerta, para no prazo 
de vinte (20) dias, que começa a correr depois de 
findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda 
e última publicação do anúncio no jornal “Notícias”, 
contestar, querendo, os Autos de Acção Declarativa 
Ordinária, nº 10/2022-N, que lhe move a autora 
MARINE SERVICES, LDA, com sede na cidade de 
Pemba, província de Cabo Delgado, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, conforme o duplicado da 
petição inicial que se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 13 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Local de Submissão das candidaturas

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

NB. Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

A Vice-Reitora Académica

Prof.ª Doutora Jorgete de Jesus

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

Gabinete da Vice-Reitora Académica
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1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Humano pretende contratar uma empresa 

para prestação de serviços de manutenção do sistema de câmaras de 

segurança do MINEDH e aumento da capacidade de armazenamento 

das imagens.

2. Por conseguinte, o Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano convida empresas elegíveis e qualificadas para a prestação 
destes serviços, a apresentarem propostas, fechadas, para a 

manutenção do sistema de câmaras de segurança do MINEDH e 

aumento da capacidade de armazenamento das imagens, constituído 

por lote único.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 

examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço 

abaixo, a partir do dia 25 de Julho de 2022, durante as horas normais 

do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de 

1.000,00MT na seguinte conta bancária:

•	 Moeda: MZN

•	 Banco: Standard Bank 

•	 Conta N.º: 108-202374-100-8

•	 NIB: 000301080202374100805

4. O período de validade das propostas será de 90 dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 
10.00 horas do dia 9 de Agosto de 2022 e serão abertas em 

sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 9 de 
Agosto de 2022, na presença dos concorrentes que desejarem 

comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 701

Maputo - Moçambique

Telefone (+258) 21 490335 

Telefone (+258) 21 492973 

Email: aquisicoes.minedh@gmail.com

6.  Será dispensada a apresentação de garantia provisória.

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROJECTO “ MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE” 

Projecto: P172657

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓDULOS DO PROGRAMA DE ENSINO 

SECUNDÁRIO À DISTÂNCIA, Iº CICLO (PESD1)

Ref: 27/G/ILEGP/22   
_________________________

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou uma subvenção da Agência Internacional para 

o Desenvolvimento (IDA), para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar 

Raparigas em Moçambique e, pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento de contratos 

para a “Reprodução e Distribuição de Módulos do Programa de Ensino Secundário à 

Distância, Iº Ciclo (PESD 1)”. 

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas 

interessadas e elegíveis a apresentarem propostas seladas para Reprodução e Distribuição de 

Módulos do Programa de Ensino Secundário à Distância, Iº Ciclo (PESD 1), Lote Único.

3. Os concorrentes poderão submeter propostas, conforme especificado nos Documentos de Concurso. 
Em caso de adjudicação, os concorrentes poderão oferecer descontos se o desejarem, desde que os 

descontos sejam incluídos na Carta de Apresentação da proposta. 

4. O Concurso será regido através dos Procedimentos Internacionais de Concurso usando o método 

de pedido de proposta (RFB), conforme especificado nos “Regulamentos de Aquisições para 
Mutuários do IPF” do Banco Mundial, edição de Novembro de 2020 (“Regulamento de Aquisições”) 

e está aberto a todos concorrentes legíveis, conforme definido no Regulamento de Aquisições.

5. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter informações adicionais no Departamento 

de Aquisições do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspeccionar 

os documentos de concurso no endereço abaixo, durante as horas normais de expediente. 

 Os Documentos do Concurso em Inglês, poderão ser obtidos gratuitamente pelos interessados 

mediante a apresentação de um pedido por escrito para o endereço abaixo, a partir do dia 18 

de Julho de 2022.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 16 de Setembro 

de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo local, às 10.00 horas do dia 16 de Setembro 

de 2022, na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.  

7. As propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia bancária provisória, no valor de USD 

32.500,00 com validade de 120 dias. 

8. Endereço:

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições 

Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703

Telefone (+258) 21 490335  

Email: maria.viacao@mined.gov.mz; marcela.viacao@gmail.com e aquisicoes.minedh@gmail.com

 Maputo, Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
submission to HOPs 11)

Request for Bids 
Textbooks and Reading Materials

Purchaser: Ministry of Education and Human Development

Project: Improving Learning and Empowering Girls in Mozambique (MozLearning)

Contract title: Reproduction and Distribution of Kits of Modules of the Programme for Secondary Distance Learning 

Country: Mozambique

Loan No. : P172657

RFB No: 27/G/ILEGP/22  

Issued on: July, 2022

1. The Ministry of Education and Human Development has received financing from the World Bank toward the cost of 

the Improving Learning and Empowering Girls in Mozambique Project, and intends to apply part of the proceeds toward 

payments under the contract for Reproduction and Distribution of Kits of Modules of the Programme for Secondary 

Distance Learning. “For this contract, the Borrower shall process the payments using the Direct Payment disbursement 

method, as defined in the World Bank’s Disbursement Guidelines for Investment Project Financing, except for those 
payments, which the contract provides to be made through letter of credit.

2.  The Ministry of Education and Human Development now invites sealed Bids from eligible Bidders for Reproduction 

and Distribution of Kits of Modules of the Programme for Secondary Distance Learning. The Modules will be acquired 

and shall be delivered at the Mozambican Provincies of Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Tete, Zambézia, 

Nampula, Cabo Delgado and Niassa. The quantities are as follows:

- Portuguese:       65.000 modules

- English:       52.000 modules

- History:       65.000 modules

- Geography:      65.000 modules

- French:       13.000 modules

- Biology:       65.000 modules

- Phisics:       65.000 modules

- Chemistry:      65.000 modules

- Mathematics’:      65.000 modules
- Visual Education:     13.000 modules

- Information and Communication Technologies: 13.000 modules

- Entrepreneurship:       13.000 modules

- Agriculture and Livestock:    26.000 modules

3.  Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as 

specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 edition (“Procurement 
Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4.  Interested eligible Bidders may obtain further information from Maria Viação Mandlate,                 

        maria.viacao@mined.gov.mz and marcelaviacao@gmail.com and aquisicoes.minedh@gmail.com  and 

inspect the bidding document during office hours 08:00 to 14:00 hours at the address given below:

5.  The bidding document in English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a written 

application to the address below. The document will be sent by email.

6.  Bids must be delivered to the address below on or before 16th September, 2022 at 10:00a.m. local time. Late Bids 

will be rejected. Electronic Bidding will not be permitted. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ 
designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below MINEDH on 16th September, 

2022 at 10:00a.m. local time.

7.  All Bids must be accompanied by a “Bid Security” of USD 32.500.00.

8. Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose information on the successful 

bidder’s beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form 
as included in the bidding document.

9.  The address referred to above is: 

 Ministry of Education and Human Development
 Ms. Maria Viação Mandlate
 Head of Department of Acquisition
 167, 24 de Julho Avenue,
 7th floor, Room 703

maria.viacao@mined.gov.mz;  marcelaviacao@gmail.com  and aquisicoes.minedh@gmail.com
Maputo / Mozambique

6507

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Limitado

MINEDH:201/21/DAQUI/CL/S 

Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de Câmaras de Segurança do MINEDH e Aumento da Capacidade de Armazenamento das Imagens
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1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem 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 e hora de entrega 
e abertura e propostas Garantia

Concurso Limitado n.º 
OM-01/CMM/DMIU/S/22

Aquisição de vasos, sementes, plantas, insumos e insecticidas 
para Direcção Municipal de Infra-Estruturas Urbanas

N/A
Compatível com objecto de 

contratação

Data: 9/8/2022
Entrega: 9.45 horas

Abertura: 10.00 horas N/A

Concurso Limitado 
n.º OM-03/CMM/
DSMOTC/S/22

Prestação de serviços de fabricação e fixação de placas de 
identificação de números de Polícia N/A

De Engenharia de Serralharia ou de 
Empreitada de Obras Públicas da 2ª 

Classe, Categoria I, Subcategorias de 
1ª a 14ª, respectivamente

Data: 9/8/2022
Entrega: 10.45 horas
Abertura: 11.00 horas

N/A

Concurso Limitado n.º

OM-05/CMM/DSMOTC/
GS/22

Aquisição, montagem de pneus e baterias para Direcção do 
Serviço Municipal de Ordenamento Territorial e Construção

Lote I – Aquisição e montagem de pneus; e
Lote II – Aquisição e montagem de baterias

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 9/8/2022
Entrega: 11.45 horas
Abertura: 12.00 horas

N/A

Concurso Por Cotações n.º

OM-06/CMM/
DSMAS/W/22

Empreitada para reabilitação de comportas da Costa de Sol

Visita de carácter obrigatório no dia 2 de Agosto 
de 2022, pelas 9.30 horas, concentração para 

visita será na Loja da VODACOM, localizada no 
entroncamento entre às Avs. Marginal e Major 
General Cândido Mondlane, vulgo Rua Dona 

Alice (contacto +258 84 7847081)

De Empreitada de Obras Públicas da 3ª 
Classe, Categoria I a III, Subcategorias 

de 1ª a 14ª, respectivamente

Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data: 8/8/2022
Hora: 

das 7.30 às 15.00 
horas

N/A

Concurso Limitado n.º 
OM-08/CMM/VOTAC-

VIU/G/22

Aquisição de material para manutenção e reparação de bens 
imóveis para:

Lote I – Direcção de Serviço Municipal de Ordenamento 
Territorial e Construção; e

Lote II – Direcção Municipal de Infra-Estruturas Urbanas N/A
Compatível com objecto de 

contratação  

Data: 10/8/2022
Entrega: 9.45 horas
Abertura: 10.00 horas

N/A

Concurso Limitado n.º

OM-09/CMM/
DMIU/W/22 Empreitada para substituição do colector de rede de água de 

esgoto na Rua Padre Mário Pinto de Andrade 

Visita de carácter obrigatório no dia 28 de Julho 
de 2022, pelas 10.00 horas, concentração para 

visita será na Av. Joaquim Chissano, n.º 123 
(Direcção de Municipal de Infra-Estruturas 

Urbanas)

De Empreitada de Obras Públicas 
da 2ª Classe, Categorias II e III, 

Subcategorias de 1ª a 12ª

Data: 10/8/2022
Entrega: 10.45 horas
Abertura: 11.00 horas

N/A

Concurso Limitado 
n.º OM-10/CMM/

VOTAC/G/22

Aquisição de material de higiene e limpeza para:
Lote I – Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e 

Construção; e
Lote II – Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade 

N/A
Compatível com objecto de 

contratação  

Data: 10/8/2022
Entrega: 11.45 horas
Abertura: 12.00 horas

N/A

Concurso Limitado n.º

OM-11/CMM/
DSMOTC/G/22

Fornecimento de géneros alimentícios para Direcção de Serviço 
Municipal de Ordenamento Territorial e Construção  N/A

Compatível com objecto de 
contratação 

Data: 11/8/2022
Entrega: 9.45 horas
Abertura: 10.00 horas N/A

Concurso Limitado n.º

OM-12/CMM/
DMAS/G/22

Aquisição de fardamento para Direcção de Serviço Municipal de 
Ambiente e Salubridade 

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 11/8/2022
Entrega: 10.45 horas
Abertura: 11.00 horas

N/A

Concurso Limitado n.º

OM-13/CMM/DMIU/G/22
Aquisição de material de ferragem para manutenção do sistema 
de esgoto para Direcção Municipal de Infra-Estruturas Urbanas  

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 11/8/2022
Entrega: 11.45 horas
Abertura: 12.00 horas

N/A

Concurso Por Cotações 
n.º OM-15/CMM/

DMAS/S/22

Prestação de serviços de manutenção e reparação de rede de 
esgoto para Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

Visita de carácter obrigatório no dia 28 de Julho 
de 2022, pelas 9.30 horas, concentração para 

visita será na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1252 
(Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade)

De Empreitada de Obras Públicas 
da 1ª Classe, Categoria I a II, 

Subcategorias de 1ª a 14ª

Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data: 4/8/2022
Hora: 

das 7.30 às 15.00 horas

N/A

Concurso Por Cotações 
n.º OM-16/CMM/DMAS/

GS/22

Prestação de serviços de manutenção e reparação de rede 
eléctrica da Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

Visita de carácter obrigatório no dia 28 de Julho 
de 2022, pelas 10.30 horas, concentração para 

visita será na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1252 
(Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade)

De Empreitada de Obras Públicas da 
1ª Classe, Categoria I, Subcategorias 

de 1ª a 14ª

Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data: 4/8/2022
Hora: 

das 7.30 às 15.00 horas

N/A

Concurso Limitado 
n.º OM-17/CMM/
DSMOTC/S/22

Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para 
Direcção de Serviço Municipal de Ordenamento Territorial e 

Construção 

Visita de carácter obrigatório no dia 29 de Julho 
de 2022, pelas 10.00 horas, concentração para 

visita será na Av. 24 de Julho, n.º 1478 (Direcção 
de Serviço Municipal de Ordenamento Territorial 

e Construção) 

Compatível com objecto de 
contratação

Data: 12/8/2022
Entrega: 9.45 horas
Abertura: 10.00 horas

N/A

OM-18/CMM/DMIU/G/22
Aquisição de uniformes e material de protecção dos Sazonais da 

DMIU/DAAS  N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 12/8/2022
Entrega: 10.45 horas
Abertura: 11.00 horas

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos no endereço indicado no n.º 8, no horário das 8.00 até às 15.00 horas, a partir do dia 27/07/2022.
4. Para os Concursos por Lotes, os concorrentes são livres de participar/concorrer para um ou mais lotes.
5. Os documentos de concursos poderão ser adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada e, o pagamento deverá ser feito por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), em Meticais 

nos seguintes números de contas: 0001056100000000611-94 ou 10842091310089 BANCO MILLENIUM BIM, NIB 00030110804209131000859 -STANDARD BANK e posterior levantamento do respectivo recibo no Sector de Receita, sita na Av. 24 de Julho, nº 
1449, Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção. De salientar que para os Concursos por Cotações os Documentos dos Concursos são adquiridos sem nenhum custo, excepto o Concurso Por Cotações N.º OM-06/CMM/DSMAS/W/22.

6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. 
7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

8. Endereço:        

Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Construção

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8
Av. Samora Machel, n.º 565, Bairro Central, Jardim Tunduru, Telefone +258 84 301 8891

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, AMBIENTE E CONSTRUÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo

Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Data de Emissão: 22/07/22 
A Abt Associates Inc é uma empresa que está a implementar o projecto de Eficiências para o 
Resultado Clínico do HIV (ECHO) financiado pela USAID. O ECHO é um projecto para apoiara 
realização  do  controlo  da  epidemia  do  HIV/SIDA  pelo  Governo  de  Moçambique  e,  o 
estabelecimento de uma resposta sustentável liderada pelo governo até 2024 nas províncias onde a 
USAID é o principal parceiro de apoio clínico. 
O Projeto ECHO implementado pela Abt Associates Inc. Pretende contratar empresa para 
prestação de servicos de reprodução grafica de acordo com o RFQ abaixo: 

 
• RFQ MOZ025-2022-Reprodução de Instrumentos Gráficos 

 
As especificações encontram-se descritas de forma mais detalhada no RFQ a ser partilhado 
com os fornecedores que manifestarem interesse dentro do prazo previsto. 

 
Para materialização do objectivo supracitado, o Projeto ECHO convida as empresas 
qualificadas e legalmente constituídas e registadas a manifestarem o seu interesse em 
concorrer, o RFQ que constitui este pacote de concurso deve ser solicitado até as 17:30 do 
dia 26 de Julho de 2022, através do endereço eletrónico: procurement@echomoz.org 

 
Todas as propostas que responderem a este RFA/RFQ serão avaliados de acordo com os 
critérios, requisitos técnicos e notas de recomendação patentes no RFQ solicitado. 

 
Os proponentes são proibidos de oferecer qualquer dinheiro, taxa, comissão, crédito, 
presente, gratificação, valor ou compensação para obter ou recompensar por tratamento 
favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação. Pelo que, qualquer solicitação 
indevida de um funcionário do Projecto deve ser relatada ao ECHO e qualquer tipo de acção 
indevida e ou tentativa de aliciamento do proponente para obter tratamento favorável 
impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação incorrera a desqualificação imediata. 

 
A Abt Associates Inc.-Projecto ECHO preza pela Igualdade de Oportunidades. 

 
O prazo para a manifestação de interesse referente a este RFA é até dia 26 de 
Julho de 2022, às 17:30 horas. 

 

 

•

Projecto ECHO em Moçambique 
Concurso Publico RFA N.º ECHO-2022-008 

•

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

58A0003051/Concurso Público N.º 29/CoAg/2022

Aquisição de Material de Laboratório 

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

interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 

fechadas, para fornecimento de material de laboratório de Saúde.

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

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

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

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

Nº 004403513002).

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30 horas 
do dia 18/8/2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 
10.45 horas do dia 18/8/2022, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer.

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

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

Maputo-Província, Julho de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal, correm éditos de 
trinta (30) dias, citando o executado RICARDO ALMEIDA MANGARRE, com 
domicílio voluntário geral no Bairro da Matola “F”, Q. nº 13, casa nº 43, província 
de Maputo, ora ausente em parte incerta, para no prazo de dez (10) dias, que 
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última 
publicação do respectivo anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BCI - 
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 1 709 872,25MT 
(um milhão, setecentos e nove mil, oitocentos e setenta e dois meticais 
e vinte e cinco centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária, nº 
04/22-M, que por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo 
prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que 
acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos dos artigo 811º, nº 1, 812º 
e seguintes do C.P.C., sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao 
exequente, nos termos do artº 836º, nº 1, al. a) do C.P.C., prosseguindo a execução 
seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que 
se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção podendo ser 
levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos doze dias do mês de Julho do ano dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei

A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene
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Aviso Específico de Procurement

Pedido de Ofertas
Contratação de Serviços

Serviços de conectividade internacional para a morenet

Contratante: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

Projecto: Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills)

Título do Contrato: Serviços de Conectividade Internacional para a MORENET

País: Moçambique

Doação nº:  IDA-D716-MZ

RFB N.º: NC19/MORENET/19

Emitido em: 21 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique

MozSkills 

1. O Governo de Moçambique recebeu um Donativo do Banco Mundial 
para financiar o Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de 
Competências em Moçambique (MozSkills) e pretende aplicar parte 
dos fundos para contratação de Serviços de Conectividade Internacional 
para a MORENET.

2.   Os concorrentes poderão concorrer para um ou mais contratos, conforme 
melhor descrito nos Documentos do Concurso. Os concorrentes que 
pretendem oferecer descontos no caso de serem adjudicados a mais de 
um contrato, podem fazê-lo desde que os descontos estejam incluídos na 
carta de proposta.

3.  O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior convida 
concorrentes elegíveis a apresentarem as suas propostas seladas para:

•	 Lote 1 – Serviço de Trânsito IP em Maputo;

•	 Lote 2 – Serviço de Conectividade L2 entre a MoRENet e a Teraco na 
Cidade do Cabo;

•	 Lote 3 - Serviço de Trânsito IP na Cidade do Cabo 

4.  O concurso será conduzido através dos procedimentos do Concurso 
Público Internacional através de pedido de ofertas, conforme especificado 
no Regulamento de Procurement do Banco Mundial para Mutuários de 
Operações de Financiamento de Projectos de Investimento datado 

de Novembro de 2020 (“Regulamento de Procurement”) e é aberto a 
todos concorrentes elegíveis conforme definido no Regulamento de 
Procurement. 

5.  Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações 
no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e consultar os 
Documentos do Concurso no endereço abaixo indicado, durante as horas 
de expediente, das 8.00 às 15.30.00 horas.

6.  Os Documentos do Concurso, em inglês, poderão ser obtidos pelos 
concorrente elegíveis e interessados mediante solicitação por escrito 
junto do endereço abaixo. Os Documentos do Concurso serão enviados 
por correio electrónico conforme solicitados.

7.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao 
dia 6 de Setembro de 2022, às 10.00 horas locais. Não serão aceites 
propostas em formato electrónico. As propostas recebidas tardiamente 
serão rejeitadas. A abertura das propostas será pública, na presença 
dos representantes dos concorrentes ou qualquer pessoa que desejar 
participar às 10.00 horas locais do dia 6 de Setembro de 2022, no 
endereço abaixo indicado.

8.  Todas propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia de proposta, 
para cada lote, como se segue:

•	 Lote 1: US$ 35,000.00

•	 Lote 2: US$ 12,000.00

•	 Lote 3: US$   3,000.00

9.  Uma conferência pré-proposta virtual terá lugar às 14.00 horas locais 
do dia 17 Agosto de 2022. O link para a conferência pré-proposta 
virtual é: https://bit.ly/3PC2Wjv. 

10.   Chama-se a atenção para o Regulamento de Procurement que exige 
que o Mutuário divulgue informações sobre a propriedade efectiva do 
concorrente vencedor, como parte do Aviso de Adjudicação do Contrato, 
usando o Formulário de Divulgação de propriedade efectiva conforme 
incluído nos Documentos do Concurso.

11. O endereço acima referido é o seguinte:

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Departamento de Aquisições 
Av. Patrice Lumumba, n.º 770

Tel. +258 21352800 
Fax. +258 21352860

Email- procurement.piu@mctes.gov.mz; 

departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 

Maputo-Moçambique
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República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
MozSkills

Doação nº IDA-D716-MZ

Solicitação de Manifestação de Interesse

CONTRATAÇÃO DE UM COORDENADOR DA UNIDADE DE COORDENACÃO DOS PROJECTOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL(MozSkills e EDGE)

O Governo de Moçambique recebeu Donativos do Banco Mundial 
para financiar o Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento 
de Competências em Moçambique (MozSkills) e o Projecto de 
Economia Digital e Governo Electrónico (EDGE) e pretende 
aplicar parte dos fundos para custear serviços de consultoria.

Os serviços incluem não só, mas também:

	Assegurar uma interação efectiva com as Unidades 
Orgânicas beneficiárias, agências de implementação, 
Banco Mundial, Ministério da Economia e Finanças e outros 
potenciais intervenientes em matérias relacionadas com 
a execução dos projectos;

	Assegurar a preparação dos planos anuais de actividades 
e respectivos orçamentos, em estreita coordenação com 
os beneficiários e agências de implementação, com base 
no Plano Geral e nos Acordos de Financiamento dos 
Projectos;

	Garantir a monitoria e avaliação das actividades do 
projecto, com base nos objectivos, indicadores e metas 
estabelecidos;

	Assegurar a gestão eficaz dos fundos dos projectos. e 
em conformidade com os procedimentos do Governo de 
Moçambique e do Banco Mundial;

	Impulsionar e supervisionar a implementação dos Planos 
anuais de procurement e de desembolso de fundos dos 
projectos em conformidade com o plano geral do projecto 
e com os procedimentos do Governo de Moçambique e do 
Banco Mundial

	Assegurar a elaboração/consolidação de relatórios 
mensais, trimestrais, anuais e globais de progresso das 
actividades e de execução financeira dos projectos, em 
coordenação com os beneficiários e outras agências de 
implementação dos projectos

	Assegurar uma efectiva articulação e partilha de 

informação com o ICIPE com vista a garantir a realização 
dos objectivos e metas do Projecto no âmbito do Fundo 
Regional de Bolsas de Estudo e Inovação (RSIF), ao abrigo 
do Acordo Subsidiário entre o Governo de Moçambique e 
o ICIPE;

	Assegurar a realização da auditoria anual aos Projectos 
e a submissão da informação requerida pelo Tribunal 
Administrativo dentro dos prazos estabelecidos;

	Supervisionar o pessoal afecto à Unidade de Coordenação 

dos Projectos baseada no MCTES e assegurar a avaliação 

do seu desempenho com base nos termos de referência, 

nos planos de actividades mensais e nos relatórios anuais 

submetidos, em conformidade com os instrumentos apro-

vados para o efeito;

Para esta consultoria pretende-se contratar um consultor 
individual, com experiência relevante na área. Para ser considerado 
qualificado para executar os serviços, o consultor deverá ser 
capaz de demonstrar qualificações académicas apropriadas e 
habilidade para executar todas tarefas especificadas nos termos 
de referência. O candidato deverá ter o grau de Mestre numa das 
seguintes áreas: Gestão de Projectos, Administração Pública, 
Administração de Empresas, Economia, Educação ou em áreas 
afins, e ainda: 

	Possuir pelo menos cinco (5) anos de experiência bem-
sucedida de gestão de projectos com financiamento 
externo no sector público. A experiência nos domínios 
de ciência e tecnologia, ensino superior, ensino técnico-
profissional e tecnologias de informação e comunicação 
ou reformas do sector público constitui uma vantagem. 

	Possuir conhecimentos sobre procedimentos de monitoria 
e avaliação, gestão financeira e aquisição de bens e serviços 

do Estado Moçambicano e do Banco Mundial;
	Demonstrar capacidade de liderar com sucesso equipas 

multidisciplinares;
	Demonstrar habilidade de gestão baseada em resultados;
	Falar e escrever fluentemente a língua portuguesa e ter 

um excelente domínio na língua inglesa (fala e escrita);
	Possuir experiência na utilização de Microsoft Office, 

incluindo Word, Excel, PowerPoint e Outlook.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) 
convida consultores individuais elegíveis a manifestarem o 
seu interesse para a prestação deste serviço de consultoria. Os 
candidatos interessados deverão fornecer informações indicando 
que reúnem as qualificações requeridas para prestar os referidos 
serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em 
condições similares, etc.) 

Um consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos 
estabelecidos no Regulamento de Aquisições para Mutuários 

de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, 

de Julho de 2016,  revisto em Novembro de 2020. O candidato 
seleccionado deverá inscrever-se no CEF- Cadastro 
Electrónico de Fornecedores de Bens e Serviços.
Os consultores interessados poderão obter os Termos de 
Referência no portal do MCTES (www.mctes.gov.mz).  
 
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço 
abaixo até ao dia 9 de Agosto de 2022.

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de 
Competências em Moçambique (MozSkills)

Email- procurement.piu@mctes.gov.mz; 

departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 
Av. Patrice Lumumba, n.º 770

Tel. +258 21352800, Fax. +258 21352860
Maputo-Moçambique
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. De referir que as listas acima referidas encontram-se 

afixadas na vitrina do edifício da CNE, cujo calendá-

rio para a realizaçãos das entrevistas dos candidatos 

apurados vai obedecer as datas seguintes:

I. Vaga de Técnico Superior – JURISTA 

(entrevista: 10.00 horas do dia 2/8/2022 no 

DJ- 2.º piso);

II. Vaga de Técnico Profissional de Tecnolo-

gias de Informação e Comunicação – TIC 
(INFORMÁTICO) (entrevista: 11.00 horas 

do dia 2/8/2022, na Sala de Vidro);

III. Vaga de Técnico Profissional de Comuni-
cação e informação – (JORNALISTA) 

(entrevista: 11.00 horas do dia 3/8/2022, na 

Sala de Vidro);

IV. Vaga de Técnico Profissional – (OFICIAL 
DE PROTOCOLO) (entrevista: 13.00 horas 

do dia 3/8/2022,  no DJ- 2.º piso);

V. Vaga de Técnico Profissional – CONTA-
BILISTA (entrevista: 14.00 horas do dia 

3/8/2022, na Sala de Vidro);

VI. Vaga de Técnico Profissional – (DE AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA) (entrevista: 

10.00 horas do dia 4/8/2022, na Sala de 

Vidro);

VII. Vaga de TÉCNICOS (entrevista: 11.00 ho-

ras do dia 4/8/2022, no Gabinete da CAF- 

1.º piso);

VIII. Vaga de Auxiliares Administrativos – 

MOTORISTAS PROFISSIONAIS (entrevis-

ta: 13.00 horas do dia 4/8/2022, na Sala de 

Vidro);

IX. Vaga de Auxiliar –  ESTAFETA/SER-
VENTE (entrevista: 14.00 horas do 

dia 4/8/2022, no Gabinete da CAF-  

1.º piso).

2. Para mais informações, contactar a Secretaria da Co-

missão Nacional de Eleições, das 7.30 às 15.30 horas 

(hora normal de expediente), na Rua Príncipe Godi-

do, Bairro da Malhangalene, cidade de Maputo.

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

O Chefe do DAF
Henriques José Bambo

(Técnico Sup.N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

AVISO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
58A0003051/Concurso Limitado N.º 40/ Fundos Externos/2022

Aquisição de Mobiliário de Escritório

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

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

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

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

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

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

Maputo-Província, Julho de 2022

A Autoridade Competente

11178

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS POR LANCES

1. O CEDSIF, IP convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas e registadas no Cadastro 
Único de Fornecedores e Prestadores de Serviços ao Estado e habilitadas a apresentarem proposta fechada de fornecimento 
de bens dos concursos na tabela abaixo:

Nº do
Concurso 

Objecto do Concurso 
Modalidade de 

Contratação 

Data de Es-

clarecimento 
Público

Data da sessão Pública

27A001141LC00122022

Item I - Fornecimento de Portific USB-to-

-Serial Comm Port (conversor de USB para 
Serial)

Item II - Fornecimento de NAS Storages 
com Capacidade entre 15 a 20 TB Concurso por 

Lances
10 e 11/8/2022

10.00 horas

Registo dos Participantes 
19/8/2022
9.00 horas

Sessão Pública
19/8/2022
9.30 horas

27A001141LC00132022

Item I - Fornecimento de Certificados 
Digitais

Item II - Fornecimento de Switches de 48 
Portas 

Item III - Fornecimento de Routers de 
Core (C8300) para o CD

Registo dos Participantes                      
26/8/2022

9.00 horas

Sessão Pública
26/8/2022
9.30 horas

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. O esclarecimento público dos procedimentos a observar nesta modalidade de concurso será nos dias 10 e 11 de Agosto 
de 2022, 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 60 dias.

5. O registo dos participantes será na Av. Guerra Popular, nº 20, Sala 01B/02B, da Escola do CEDSIF e as propostas serão 
abertas em sessão pública, no mesmo local.  

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 Julho de 2022

A Autoridade Competente

Departamento de Aquisições

Torna-se pública a lista de avaliação documental dos concorren-

tes apurados e não apurados à fase de entrevista, no âmbito do 
concurso de contratação de pessoal ao serviço de eleições para o 

Secretariado da CNE, publicado no jornal “Notícias”, edição do dia 
1 de Junho do ano em curso, cujo término de submissão de candi-
daturas foi pelas 15.30 horas do dia 30 de..Junho..de..2022.

6522

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

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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6515

499

ANÚNCIO DE VAGAS

O Emmanuel College (Colégio Deus 
Connosco), Instituição de Ensino Privado 
pretende recrutar para o seu quadro pessoal, 
trabalhadores para preencher as seguintes 
vagas:

•	 (10) Professores do Ensino Geral a 
tempo inteiro e com experiência mínima 
comprovada de 5 anos;

•	 (3) Professores, de Francês, Inglês 
e Informática, a tempo inteiro e com 
experiência mínima comprovada de 5 
anos;

•	 (5) Educadoras a tempo inteiro e com 
experiência mínima comprovada de 5 
anos;

•	 (4) Motoristas com carta de condução, 
categoria Serviços Públicos para 
transporte de alunos e com experiência 
mínima comprovada de 5 anos;

•	 (8) Agentes de Segurança com 
experiência mínima comprovada de 5 
anos;

•	 (2) Secretárias com experiência mínima 
comprovada de 5 anos;

•	 (5) Auxiliares de Limpeza com 
experiência mínima comprovada de 5 
anos; 

Os candidatos interessados e que reúnam  
requisitos adequados para as vagas, poderão 
submeter as cartas de candidaturas anexando 
o Curriculum Vitae, com a indicação da vaga 
para o seguinte e-mail: 
info@emmanuelcollege.co.mz até ao dia 30 
de Julho de 2022.

217

MUNICÍPIO DE BOANE
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de objectos dos concursos abaixo indicados com o prazo 

de execução de 1 ano:

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

1 IMS CONSTRUÇÕES, LDA Reabilitação do edifício-sede da localidade Eduardo Mondlane 1.952.206.43MT

2 BMG CONSULTORIA, LDA Construção de bancos na terminal de transportes no Mercado de Umpala 302.934.91MT

3  NYICCOS ENGENHARIA, LDA Construção de Centro de Saúde no Bairro 25 de Junho 3.559.653.96MT

4 MEGAVEZ ENGENHARIA, LDA Conclusão de Centro de Saúde de Campoane 3.039.039.29MT

5 ALISMA ENGENHARIA, LDA Construção de paragem no cruzamento entre a EN4 e Massaca 2.411.727.45MT

6 AE CONSTRUTORA Construção de salas de aula na EPC Picoco e EPC José Macamo 3.613.782.58MT

7 RONIL, LDA Fornecimento de 2 viaturas mistas de passageiros e carga 7.850.000.00MT

8 MEGAVEZ ENGENHARIA Fornecimento de marcos de parcelamento de terra 2.340.000.00MT

9 FMFP MULTISSERVIÇOS Fornecimento de equipamento informático 1.244.119.50MT

10 POWER SISTEMAS DE ENERGIA Fornecimento de aparelhos de ar-condicionado 1.537.263.00MT

11 POWER SISTEMAS DE ENERGIA Fornecimento de gerador 1.887.374.97MT

12 MERCEARIA KAMALIZA Fornecimento de géneros alimentícios 2.131.800.00MT

13 SANDI COMÉRCIO E SERVIÇOS Fornecimento de serviços de fotocópias 372.645.00MT

14 CARPINTARIA CESSECA Fornecimento de serviços de carpintaria 1.105.862.50MT

15 MACASSELANE SU Fornecimento de material de higiene e limpeza 409.143.15MT

16 F.F TRADING, LDA Fornecimento de material para varredura pública 540.500.00MT

17 NAPSIS TECNOLOGIA, LDA Manutenção de equipamento informático e fornecimento de acessórios 971.152.65MT

18 A.C.S ENTERPRISE, LDA Fornecimento de plantas de reflorestamento de terra 994.000.00MT

19 ÁRVORES PARAÍSO, LDA Fornecimento de sementes de produção agrícola 449.280.00MT

20 DEMOTRAL PRODUÇÕES Aluguer de buldózer para abertura de ruas 3.210.646.14MT

21 TRANSAUTO, LDA Aluguer de camião porta-máquina 1.755.000.00MT

22  DOUBLE SOLUTIONS, LDA Fornecimento de material de cobrança de receitas 1.671.345.00MT

23 ELECTRO FIEL, LDA Fornecimento de candeeiros de iluminação pública 1.842.750.00MT

24 HOSSI MARINDZANE Fornecimento de serviço de carregamento de inertes no Bairro Gimo Saldanha 4.255.000.00MT

22 Fornecimento de pneus Desclassificados
23 Fornecimento de camisetes e bonés Cancelado

Boane, aos 21 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

Presidente do Conselho Municipal

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 58/2018-I, em que o exequente: BCI 
- BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA move contra os 
executados: JOÃO ALBINO LUCAS MATSINHE TRANSPORTES, EI 

e JOÃO ALBINO LUCAS MATSINHE, foi ordenada a venda por meio 
de propostas em carta fechada, em primeira praça, dos seguintes 
bens móveis:

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PARCEIRO DE MÍDIA:ORGANIZAÇÃO: APOIO:

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA 

C R I A T I V A  E M  M O Ç A M B I Q U E
 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA

27 DE JULHO
9 : 0 0  À S  1 6 : 3 0

28 DE JULHO
9 : 0 0  À S  1 5 : 0 0

L O C A L : G A L E R I A
AV MÁRTIRES DE INHAMINGA
RECINTO DO PORTO DE MAPUTO

CONFIRMAÇÃO: +258 87 876 0500

Inscrições na pagina facebook
link: https://www.facebook.com/Femicc

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Modalidade Nome do concorrente Objecto de Concurso
Valor Adjudicação 

com IVA

Concurso 
Público

CFAO MOTORS

Fornecimento de 4 viaturas 15. 619.678,79MT

Ajuste Directo IFAPA
Formação em Gestão Estratégica 

de Recursos Humanos
45. 807,84MT

Maputo, Julho de 2022

A Autoridade Competente
6169

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos fazendo saber que, no dia 2 de Agosto de 2022, pelas 10.30 
horas, na Sala de Sessões desta Secção, será realizada a abertura de propostas em carta 
fechada, pela terceira praça a qualquer preço para a venda do imóvel penhorado nos Autos 
de Execução Ordinária nº 98/20-B, movidos pelo exequente BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS, SA (BCI) contra os executados: TÂNIA MARTA CHAVISSE e ÓSCAR 
ISAÍAS CUNA, ambos residentes na Rua do Jardim, nº 756, 1º andar direito, flat nº 4, cidade 
de Maputo e ARMAZÉM DE BEBIDAS DE CHIBUTO, sito no Mercado Central do Chibuto, 
província de Gaza, com a seguinte designação:

Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o nº 15323 
a fls. 104 verso, do livro B/41 e inscrito sob o nº 72396 a fls. 67, do livro G/91 a favor 
da executada Tânia Marta Chavisse, constituída uma hipoteca inscrita provisoriamente 
a favor do exequente Banco Comercial e de Investimentos (BCI) sob o nº 78967, fls. 73, 
do livro C/89, localizado no Bairro do Jardim, nº 756, 1º andar direito, flat 4, cidade de 
Maputo.
Todas as propostas em carta fechada, deverão ser entregues até esse momento, no 
Cartório da 13ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na 
Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, porta 402, direito, cidade de Maputo, durante as 
horas normais de expediente, pelas pessoas interessadas na compra do referido imóvel, 
bem como ficam notificados aqueles que nos termos do artº 876º, nº 2, do C.P.C., podem 
requerer a adjudicação, bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na 
alienação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça. O 
imóvel pode ser apreciado no Bairro do Jardim, nº 756, 1º andar direito, flat nº 4, cidade de 
Maputo, devendo contactar o fiel depositário, Sr. Joaquim Constantino Machatine, afecto ao 
Departamento Jurídico do Banco Comercial e de Investimentos S.A. (BCI), com sede na Av. 
25 de Setembro, nº 4, cidade de Maputo.

Maputo, aos 19 de Julho de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)
Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA GORETI JOÃO NACHISSALE JOSÉ

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Julho de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas cinquenta e quatro a cinquenta e seis, do livro de notas para escrituras diversas 
número trezentos e sessenta e oito, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante 
DANILO MOMADE BAY, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA GORETI JOÃO NACHISSALE 
JOSÉ, de setenta anos de idade, no estado de viúva, de nacionalidade moçambicana, com última 
residência habitual no Bairro Três-Beira-Sofala, filha de João Nachissale e de Ágata Gabriel. 
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: CÉLIA PORDINA 
CAZONDA, solteira, maior, natural de Chimoio, MÉRCIA FRANCISCA CAZONDA, divorciada, 

natural de Chimoio e NELSON BRITO JOÃO CAZONDA, solteiro, maior, natural da Beira.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 21 de Julho de 2022
A Notária  
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, citando o executado ABUDO MOMADE, com 
último domicílio conhecido no Bairro Cimento, Vila-Sede de Mueda, província 
de Cabo Delgado, ora em parte incerta, para no prazo de dez dias, que começa 
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última 
publicação deste anúncio no jornal, pagar
ao exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA a quantia de 
752 798,66MT (setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e 
oito meticais e sessenta e seis centavos), em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária, nº 76/21-W, que por esta Secção lhe move o referido exequente, 
ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para pagamento da 
dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos 
do artigo 812º e seguintes, do Código do Processo Civil, sob pena de, não o 
fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se 
encontra no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 4 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

6508

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



Segunda-feira, 25 de Julho de 2022
GAZA EM FOCO

28
Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos
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Viúvas de mineiros recebem
meios de geração de renda

V
IÚVAS de antigos tra-
balhadores das minas, 
crianças órfãs e famí-
lias carenciadas, pas-
sam a receber apoio 

e formação em actividades de 
geração de renda, com a en-
trada em funcionamento do 
centro comunitário aberto, 
em Chibuto, virado para a as-
sistência, reinserção social e 
económica de famílias vulne-
ráveis. 

O centro, construído de 
raiz, custou 3,5 milhões de 
randes (cerca de 14 milhões de 
meticais), financiados pela or-
ganização não-governamental 
sul-africana, Zenzele Itereng, 

O mesmo congrega, nes-
te momento, 237 pessoas, das 
quais 140 mulheres viúvas de 
antigos trabalhadores das mi-
nas da África do Sul, 50 crian-
ças órfãs, 20 idosos, e 27 ado-
lescentes e jovens.

O programa consiste, entre 
outras acções, na concessão de 
meios de subsistência às famí-
lias e formação sobre pequenos 
negócios e empreendedoris-
mo, dando primazia às activi-
dades de corte e costura, avi-
cultura e agricultura. 

Segundo Peter Lentswane, 
gestor da Zenzele Itereng, pre-
tende-se, com a iniciativa, do-
tar as famílias de ferramentas 
que as ajudem a melhorar a sua 
renda e a promover o seu bem-
-estar, com vista ao combate à 
fome, pobreza, desemprego e 
analfabetismo.

Estes projectos, disse 
Lentswane, foram criados para 
tirar os assistidos da penúria 
em que se encontram. 

“Desafiamos os benefi-
ciários para que tornem este 
centro numa referência na 

produção e alto rendimento. 
Visto que possui um salão de 
eventos, este poderá ser alu-
gado para gerar renda e ga-
rantir a sustentabilidade dos 
programas. Temos uma sala 
de corte e costura, com capa-
cidade de formar 10 mulheres, 
de cada vez. Inclui ainda uma 
sala de informática, com cinco 
computadores, que vão per-
mitir aos adolescentes e jovens 
aprenderem a manusear tais 
meios”, indicou.

Sanah Machaba, represen-

tante de Anglo American Pla-
tinum, parceira do projecto, 
salientou que o acto de solida-
riedade só foi possível graças 
ao contributo de organizações 
que dão um pouco de si para 
melhorar a vida das viúvas e 
crianças que mais carecem.

“A nossa satisfação seria 
se as crianças e mulheres vul-
neráveis pudessem tirar maior 
proveito do programa porque, 
dependendo do sucesso do 
mesmo e da disponibilidade 
de fundos, poderia ser alargada 

para mais famílias carencia-
das”, referiu.

Vitória Valente, viúva de 
um antigo mineiro e benefi-
ciária, congratulou o projecto, 
afirmando que com o apoio 
destas organizações já conse-
gue garantir o sustento e a edu-
cação dos filhos. No entanto, 
referiu que as viúvas da sua as-
sociação necessitam de tracto-
res, alfaias, insumos agrícolas e 
sementes de produção.

Sérgio Moiane, adminis-
trador do distrito de Chibu-

to, agradeceu o gesto e pediu 
que as demais organizações, 
ou singulares, sigam o mesmo 
exemplo.

“Alimentar e educar a 
criança é formar o homem 
novo que todos almejamos”, 
disse, referindo ser importan-
te acarinhar as iniciativas com 
impacto para a vida da popu-
lação, visando também valo-
rizar os esforços dos parceiros 
do governo para o garante do 
bem-estar comum”, acres-
centou.

Pormenor da inauguração do centro comunitário em Chibuto

“Aurélio Manave” lamenta
 lentidão na reabilitação

ALUNOS da Escola Secundária Aurélio Ma-
nave, na localidade de Maciene, distrito de 
Chongoene, lamentam a morosidade nas 
obras de reabilitação da infra-estrutura, 
iniciadas há cerca de quatro anos. 

Ouvidos pelo “Notícias”, consideraram 
que tal faz com que estejam a estudar em 
condições deploráveis, em local empresta-
do, onde falta quase tudo, desde carteiras, 
salas de aula melhoradas, quadros, biblio-
teca e reprografia. 

Os mesmos afirmam que a falta de can-
tina na escola, agravada pelo facto de estar 
desprovida de vedação, leva alguns dis-
centes a recorrem ao mercado local.

Eufrásia Macamo, aluna da 11ª classe, 
afirmou que devido a lentidão das obras 
“estamos agora a estudar na escola da igre-
ja, pois a nossa está em reabilitação há qua-
tros anos. As obras não são concluídas ape-
sar de, anualmente, durante a matrícula, 
cobrarem 350 meticais por aluno”.

“Esta é a condição para matricular. O 
que nos preocupa é que já ouvimos que 
a igreja quer as salas e não sabemos onde 
vamos, se decidirem, de facto, nos tira-
rem daqui. No ano passado ainda se tentou 
electrificar as salas, mas tudo foi roubado, 
pois não têm portas nem janelas”, expli-
cou.

Stélio Batista, aluno da 10ª classe, con-
sidera que a escola não dispõe de condições 
para um ensino a aprendizagem tranquilo.

“Aqui falta um pouco de tudo. Desde 
carteiras, sanitários e água. É uma vergo-
nha, sendo uma escola de ensino médio e 
com alunos sentados no chão”, referiu.

Etelvina Macamo, aluna na 11ª classe, 
disse que a falta de biblioteca faz com que 
tenham que recorrer sempre à Internet 
quando tem trabalhos, visto que são pou-
cos os pais que conseguem comprar livros 
para os seus educandos. 

“Também não temos reprografia, por 
isso os professores costumam deixar as 
brochuras na que existe no mercado. In-
felizmente, no lugar de irem apenas para 
adquirem material, os colegas acabam por 
consumir bebidas alcoólicas, dada a locali-
zação da reprografia”, acrescentou.

Por sua vez, Hilário Bernardo, que fre-
quenta a 10ª classe, considera que a escola 
“foi abandonada. Só isso justifica que falte 
quase tudo. Como exemplo vou citar a fal-
ta de um local em condições para a aula de 
educação física. Um outro problema, é que 
sentamos no chão porque as carteiras não 
chegam para todos, imagina um estudante 
nestas condições de ensino e aprendizagem 
que tem a universidade como horizonte”. 

Javalis devastam campos agrícolas
A PRODUÇÃO agrícola  nos 
postos administrativos de 
Chilaulene e Patrice Lumum-
ba, no distrito de Xai-Xai, está 
comprometida, devido à in-
cursão de javalis.

Os porcos selvagens têm 
estado a tirar o sossego à po-
pulação, agudizando o já pre-
cário quadro nutricional das 
famílias camponesas. 

A preocupação foi apre-
sentada à governadora de 
Gaza, Margarida Chongo, num 
encontro com a população no 
Posto Administrativo Munici-

pal Patrice Lumumba  
Os agricultores aprovei-

taram a visita da governadora 
de Gaza para informar sobre a 
situação que se vive no distrito 
e solicitaram o apoio das auto-
ridades no sentido de reverter 
o actual quadro. 

Segundo a população, em 
mensagem apresentada por 
Silvestre Osias Mapilene, as 
hortícolas, tubérculos e legu-
minosas, como batata-doce e 
cenouras, não têm sido pou-
padas pelos animais.

Referiu que para minimi-

zar a situação, os camponeses 
já tinham proposto as autori-
dades distritais e autárquicas 
o abate dos javalis. Mas a ideia 
não surtiu efeito, visto que 
surgiram mais e  continuam a 
fazer estragos.

“Os javalis entram nas 
machambas e dão cabo de 
tudo, gerando prejuízos muito 
grandes. Isto é muito preo-
cupante, porque não estamos 
a ver nenhuma medida efi-
caz de controlo desta praga”, 
considera.

Na ocasião, a governadora 

de Gaza, Margarida Mapan-
dzene Chongo, disse estar 
preocupada, apelando aos 
camponeses para uma  maior  
vigilância, de modo a impe-
dir a invasão dos animais sel-
vagens que estão a destruir as 
culturas.

Para além dos ataques de 
animais, as chuvas que caí-
ram, nos últimos meses, tam-
bém causaram a destruição de 
culturas, com realce para o 
milho, arroz, hortícolas, entre 
outras.

A governante exortou 

também para a diversificação 
da produção. No entanto, re-
lativamente à problemática de 
limpeza da valas, nos regadios 
do distrito, disse estar em cur-
so a mobilização de meios para 
dar seguimento aos trabalhos. 

Porém, referiu que a po-
pulação pode buscar soluções 
próprias para minimizar o 
problema. 

O posto administrativo 
municipal de Patrice Lumum-
ba conta com dois bairros e 
sete unidades e  um universo 
de cerca de 34.900 habitantes. 

Quatro jovens 
detidos em Xai-Xai
QUATRO jovens estão detidos, na cidade de 
Xai-Xai, indiciados de crimes diversos. Destes 
destaca-se uma de 21 anos, que está privada de 
liberdade, indiciada de burlar jovens com falsas 
promessas de emprego no Hospital Rural de Chi-
cumbane, no distrito do Limpopo.

O segundo detido é um jovem de 25 anos, 
que foi encontrado com com 1,10kg de suru-
ma, Os restantes dois, de idades compreen-
didas entre os 22 e 30 anos, respondem pelo 
crime de posse ilegal de armas, que se acredita 
que eram usadas para cometerem crimes.

Na apresentação dos quatro detidos, o porta-
-voz do Serviço Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC), Zaqueu. Mucambe, reiterou o ape-
lo à comunidade, no geral, no sentido de “evitar 
comprar vagas de emprego na função pública, 
pois isso constitui crime de corrupção”.

“As pessoas devem abster-se de pagar para 
receber favores dos agentes ou funcionários do 
Estado, assim como apelamos à denúncia, caso 
perceba que há algum acto ilícito para pagamen-
to de valores para obter qualquer resposta ou 
atendimento”, exortou. 

Reabre terminal
rodoviário
O PROCESSO de embarque e desembarque de 
passageiros e mercadorias de e para os distritos 
de Chongoene, Chibuto e Mandlakazi volta a 
efectuar-se na estação rodoviária inter-distrital 
da cidade de Xai-Xai.

A infra-estrutura foi totalmente requalifica-
da, fruto de uma parceria entre o Conselho Mu-
nicipal e Associação de Transportadores Rodo-
viários de Gaza (ASTROGAZA). 

A inauguração, foi feita pela governadora de 
Gaza, Margarida Mapandzene Chongo, no con-
texto de melhoria das condições para acolher os 
transportadores e passageiros.

A estrutura comporta, para além de um al-
pendre, com capacidade para 10 viaturas em 
simultâneo,  20 unidades de venda de diversos 
produtos e restauração, balneários, gabinetes 
administrativos e outros compartimentos. O 
projecto incluiu ainda a pavimentação de duas 
vias que dão acesso ao terminal.

As obras custaram aos cofres da edilidade 
cerca de 14 milhões de meticais, valor obtido 
através das contribuições dos munícipes.

Margarida Mapandzene Chongo apelou para 
a condução prudente, por forma a minimizar os 
acidentes rodoviários nas estradas da província. 
Criticou o encurtamento de rotas por prejudica-
rem os passageiros.

“Não queremos ouvir que este local é palco de 
criminalidade. Esta praça também não deve ser 
foco da transmissão da Covid-19”, disse, apelan-
do o bom uso da infra-estrutura, de modo a durar 
mais tempo.

Por sua vez, o presidente da ASTROGAZA,  
Fabião Chongo, disse que o terminal rodoviário 
foi pensado no sentido de disciplinar e organi-
zar o embarque e desembarque de passageiros 
nas rotas inter-distritais de Gaza, referindo que a 
infra-estrutura poderá melhorar as condições de 
trabalho, que era deficitárias.

Etelvina Macamo Hilário Bernardo

Eufrásia Macamo Stélio Batista
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ANTÓNIO FRANCISCO

EXISTEM pessoas que aos olhos de mui-
tos podem passar despercebidas, mas cuja 
actividade que desenvolvem é de extrema 
importância para dar visibilidade aos ou-
tros. Refiro-me aos sapateiros, por exemplo, 
que diariamente fazem-se à rua para limpar 
e consertar sapatos e, consequentemente, 
oferecer melhor apresentação e segurança 
ao usuário.

Um pouco por todos os cantos da cidade 
de Maputo, particularmente na zona do ci-
mento, encontramos o sapateiro. Este que se 
despede da família para, de forma religiosa, 
fazer o que mais sabe, que é devolver o bri-
lho aos sapatos, tornando-os mais atractivos 
e brilhantes.

Trata-se de uma iniciativa benéfica para 
os cidadãos, uma vez que nem sempre é 
possível levar a pomada e escova para, a tí-
tulo individual, proceder à limpeza sempre 
que se fizer ao trabalho, por exemplo. Mas, 
o toque do sapateiro profissional é sempre 
diferente, tanto mais que investe muito nes-
ta área para atrair maior clientela.

Quando comecei a frequentar a baixa da 
cidade de Maputo, aproximar-se do sapatei-
ro, para polir o sapato, constituía um desafio 
pelo facto de ter concebido que os clientes 
elegíveis para este serviço deviam estar li-
gados à instituições financeiras, aqueles que 
quase sempre vestiam-se de fato e gravata.

Mas, o tempo encarregou-se de que-
brar esta concepção. E nos últimos tempos, 
pessoas aparentemente de vários estratos 

sociais procuram por estes serviços. Na car-
teira de clientes consta igualmente a mulher 
que por muito tempo era difícil vê-la  procu-
rar por estes serviços.

Igualmente, existem os que para além de 
polir os sapatos dedicam-se ao conserto dos 
mesmos. E esta parte, ao que tudo indica, 
está a ter maior procura pelo facto de circu-
larem no mercado nacional sapatos que em 
apenas um dia de uso descolam-se e, conse-
quentemente, precisam de ser recompostos.

É assim que os sapateiros jogam um pa-
pel importante para socorrer neste tipo de 
incidentes e não só. Por isso, eles são im-
portantes na sociedade, que muitas vezes 
passamos por eles e nem sequer lhes damos 
o devido valor. Aliás, outros ainda pensam 
que esta actividade não é importante, apesar 

de sempre recorrer aos seus préstimos.
Trata-se de compatriotas que conse-

guem alimentar as suas famílias dedicando-
-se a esta actividade. Quantas vezes vimos 
homens e mulheres socorrerem-se destes 
serviços? 

As mulheres, de modo particular, têm 
sido as maiores clientes em termos de con-
serto de sapato, uma vez que o calçado fe-
minino quase sempre precisa destes servi-
ços. E, por uma questão de precaução, vezes 
há que mesmo antes de os calçar preferem 
levar ao sapateiro.

Deste modo, pretendo homenagear estes 
nossos irmãos que diariamente se fazem à 
rua para melhorarem o nosso calçado, tanto 
em termos de aspecto exterior assim como a 
garantia da sua durabilidade.  

O sapateiro

PASCOAL MALATE

TALVEZ tenha ficado a Santa e a Bela 
levadas pelos Ventos. Se calhar tenhas 
tido um papel preponderante em tem-
pos lá idos. E lamento informar-te, por 
aqui, ninguém mais fala bem de ti, pior 
na ‘’banda’’.

Alguns dizem que nem os sopros em-
poeirados dão a esperança de que de um 
lado qualquer apareça alguém que rogue 
por ti, resgate-te do sufoco e devolva-te 
o bom nome que já tiveste, Oh “Santa 

Isabel’’.
E desde já te informo, se por cá ou-

sares em pisotear o chão, solavancares 
o nosso “estresse” do dia-a-dia! Aí sim, 
te cansarás e saberás o quão é mau não 
interceder por nós, sempre que te reúnes 
com o Celestial, o famoso pai de todos. O 
pior é que és tão Santa e meiga que para 
ti tudo é igual. E não me vai valer nada te 
dizer que se não é por ti, que seja por nós.

A caminhada é longa Santíssima que 
nem os amortecedores humanos e vei-
culares conseguem mais percorrer. Não 

dá mais para aguentar esta distância tão 
curta e que no seu percurso a única coisa 
boa que tem é a carne de porco por cá 
comercializada há cada meio metro. 

Quando chove, então, aí sim, fica 
um reservatório de água que resolveria 
os problemas de escassez do recurso em 
alguns bairros da escangalhada Maputo.

Sabe, sempre que pedimos socorro, 
dá a impressão de que chegas a respon-
der em chope dizendo: ”ane ninamba 
tsula, vana ti woneli’’ que traduzido em 
português significa: “eu não vou, que se 

virem”. 
Mas Santa, se até o Pilatos que orde-

nou a crucificação de Jesus foi perdoado, 
o que falta para alguém entender o nosso 
NHANDAYEYU..! Será que não dá para 
perceber que boa parte da juventude que 
deixou os pais nos bairros do Choupal, 
Xipamanine, Malhazine, Inhagoia, Hule-
ne, Urbanização e etc. habita em ti? 

Olha Santa, podes até não me entender 
hoje, mas amanhã vais precisar de mim e 
também te vou virar as costas. Até daqui 
a pouco quando o sol nascer novamente!

De bela não tens nada

CADA um tem uma história de infância 
por contar. Entre os mais sortudos ou os 
mais infortunados, há sempre algo inusi-
tado que indelevelmente ficou marcado. 
Alguns desses momentos podem deter-
minar o comportamento ou perfil do in-
divíduo, até na fase adulta.

Os que tiveram um “berço dourado” 
contam histórias maravilhosas, o que já 
não acontece com os que cresceram do 
“pão que o diabo amassou”, de menos 
sorte. Esses trazem até histórias do arco 
da velha, tudo para dizer que há sempre 
algo daquele tempo por contar.

Tudo depende do meio e da forma 
como os adultos de hoje foram molda-
dos durante o processo da transmissão 
de valores pelos progenitores: Alguns 
pais eram mais exigentes nos métodos e 
outros mais moderados. Contudo, entre 
eles não faltava a tareia, salvo excepções.

Para a correcção de comportamentos 
desviantes, em muitas situações encon-
trava-se a varra como um meio para evi-
tar que tal se repetisse em ocasiões futu-
ras. Nem sempre o intuito era maltratar, 
mas sim educar, diga-se. 

Alguns pais eram mais pelo diálogo, 
mas creio que a tareia era o denomina-
dor comum, tanto mais que era assim até 
nas escolas. As contas na disciplina de 
matemática eram bem resolvidas, mui-
tas vezes por temer-se à régua ou varra 
daquele professor talhado para usar estes 
meios de coersão e sem contemplações.

Porque ninguém queria passar ver-
gonha, levando porrada e chorar ante o 
olhar da turma, o esforço era demasiado. 
Se era um bom ou mau método, cabe a 
cada leitor tirar as suas conclusões.

As vezes a educação com recurso 
à varra acontecia até onde não houves-

se culpa no cartório, o que era provado 
mais tarde.

Uma das histórias de infância indelé-
veis de que tenho memória, tem que ver 
com um dos comícios do saudoso pre-
sidente Samora Machel em que, como 
contei na crónica anterior, a participação 
era quase um imperativo.

O Comício aconteceu num comple-
xo desportivo já em avançado estado de 
degradação que também por alguns é re-
cordado por ter acolhido grandes even-
tos como a campanha de vacinação com 
grande adesão, na década de 1980, bem 
como a apresentação de um mega baila-
do da Companhia Nacional de Canto e 
Dança, o “Ode à Paz”, exibido no con-
texto do Acordo Geral de Paz, assinado 
em Roma, Itália, a 4 de Outubro de 1992.

Mas foi no comício popular orienta-
do pelo presidente Samora Machel, “que 
paguei uma das facturas mais caras”, por 
atitudes típicas de infância. A repreensão 
veio dos meus pais que não admitiram 
que eu fosse ao evento, apesar de acon-
tecer perto de casa, uma recomendação 
contrariada, em obediência às ordens de 
um líder local. 

Estavam os meus progenitores con-
victos de que somente eles é que tinham 
lá estado, cientes de que eu, menor na 
altura, estivesse em casa. Não porque os 
menores não pudessem participar naque-
les eventos, aliás, até tinham um trata-
mento especial, com lugar privilegiado. 

A ida à reunião, que me valeu re-
preensão, não tinha nem a mão dos pais, 
nem dos professores. É que um líder lá 
do bairro terá passado da minha casa e 
ordenado que ninguém ficasse fora do 
comício, na sua operação de caça aos 
faltosos. Inocentemente, obedeci! 

Uma história para contar

O lobolo do Zaqueu 2
O que parecia uma cerimónia simples, para 
cumprir uma formalidade, acabou numa 
confusão tremenda. Zaqueu não lobolou a 
sua amada Tina, porque a sua família não o 
permitiu.

Depois de ter sido gorada a possibilidade 
dos familiares conferirem antecipadamente 
as compras feitas para o lobolo, porque as 
mesmas ainda estavam na casa da noiva, os 
“Saranga” voltaram à carga a meio da sema-
na e decidiram que não iriam lobolar a Tina.

Onde é que já se viu as compras do lobo-
lo irem parar em casa dos Masseves. Afinal 
quem vai lobolar é o nosso filho ou ele é que 
vai ser lobolado pela namorada? - questio-
navam os parentes de Saranga sem que este 
tivesse respostas às questões colocadas.

Para o cúmulo da situação, o jovem Za-
queu ainda não se tinha feito à Maputo. Es-
tando ele a trabalhar em Inhambane, orientou 
a esposa para que fizesse as compras e ela 
não viu melhor lugar, senão ir deixá-las em 
casa dos pais dela.

Na óptica da família Saranga, as compras 
deveriam ter sido feitas por eles, na compa-
nhia de Tina, conforme manda a tradição, 
para que fosse garantido que nada faltaria.

Os Masseves são abusados. Onde é que 
já se viu isso? As coisas tem que estar aqui 
na casa dos Saranga para que os espíritos 
abençoem. Não podemos ir lobolar sem que 
os espíritos tenham abençoado, senão será 
um desastre sentenciou a irmã mais velha de 
Zaqueu presente na ocasião.

A decisão da irmã mais velha (tati) não 
pode ser revertida e assim foi.

O velho Saranga, pai de Zaqueu, era 
mais comedido e pensava que, mesmo assim, 
o lobolo de Zaqueu podia ser realizado, des-
de que todos os adereços estivessem garan-
tidos, mas a família já tinha decidido e não 
havia retorno.

Contrariado, Saranga lá escreveu o bilhe-
te que seria entregue aos Masseve.

Com a mão trémula, de nervosismo, lá 
rabiscou “por razões de força maior, a ce-
rimónia do Lobolo já não será realizada na 

data aprazada. Os Saranga não tiveram aces-
so atempado as coisas compradas para a ce-
rimónia e não podem garantir que a tradição 
será respeitada”.

Foi assim mesmo, curto e grosso. Sa-
ranga aprendeu a conhecer a cláusula que 
também é conhecida por “Acto de Deus”que 
define as circunstâncias extremas que liber-
tam uma das partes das suas obrigações, que 
não significa, necessariamente, a interrupção 
definitiva do compromisso.

A missiva foi entregue em casa de Tina 
dois dias antes da realização da cerimónia. 
O emissário contou que a família de Tina já 
estava nos preparativos para receber os Mas-
seve.

Pelo aroma que sentiu na casa, naquela 
hora estavam a fazer bolos, que nestas oca-
siões ornamentam a mesa.

Ao abrir a missiva, Ernesto, tio de Tina, 
não se conteve e desatou aos prantos.

Vejam isto família...família vejam isto...
isto é Massinguita (vergonha)...é khombo 
(Azar)- gritou Ernesto.

Rapidamente os que estavam nos dife-
rentes cantos da casa reuniram-se em torno 
de Ernesto.

A Mati Ma Dibekile (a água despejou-se 
e já não há nada a fazer), começou por dizer.

Não havia tempo para procurar os cul-
pados. As compras deveriam ter ido parar à 
casa de Saranga e ponto final.

Como é que não vimos isso antes. Tina 
não sabes que isso dá azar? Assim precisas 
de ter sorte para que o Zaqueu volte a te lo-
bolar. Basta a família não querer para não se-
res lobolada- disse Ernesto, conhecedor das 
tradições.

No sábado reservado à realização da 
cerimónia de lobolo, a família Matlombe, 
reuniu-se para delinear estratégias. A missão 
imediata era salvar o lobolo.

Sob a direcção de Ernesto, os Matlombe 
acabaram decidindo enviar emissários para a 
casa dos Saranga, para pedir desculpas e rea-
tarem os laços perdidos por falta de respeito 
das tradições.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UM estudo pioneiro da Universidade de Granada 
(UGR), em Espanha, identificou alterações na mens-
truação provocadas pelas vacinas contra Covid-19, 
que afectam a duração do ciclo, causam dor ou dife-
rentes sintomas pré-menstruais.

Na pesquisa, apelidada de projecto EVA, partici-
param cerca de 23 mil mulheres.

O estudo lançou uma investigação virtual para 
mulheres espanholas que receberam a vacinação 
completa, o que permitiu recolher dados sócio-de-
mográficos e clínicos sobre o tipo de vacina adminis-
trada e as mudanças detectadas em relação à duração 
do ciclo, quantidade de sangramento, dor, presença 
de coágulos e sintomas pré-menstruais.

Segundo os dados divulgados, 78 por cento das 
participantes sentiram mudanças nos sintomas pré-

-menstruais e menstruais após a administração da 
vacina.

Do total das amostras, as mulheres que relataram 
alterações são um pouco mais velhas, principalmen-
te com mais de 35 anos. As mudanças ocorreram 
mais em fumadoras.

As alterações mais comuns nos sintomas pré-
-menstruais foram: cansaço (43 por cento), inchaço 
(37 por cento), irritabilidade (29 por cento), tristeza 
(28 por cento) e dor de cabeça (28 por cento).

No entanto, os sintomas menstruais mais fre-
quentes foram: aumento da quantidade de sangra-
mento (43 por cento), dor (41 por cento), mens-
truação atrasada (38 por cento) e menos dias de 
sangramento (34,5 por cento).

“Os ensaios clínicos para o desenvolvimen-

to das vacinas contra a Covid-19 não incluíram o 
registo de possíveis alterações pré-menstruais e 
menstruais depois da administração das doses”, 
sublinhou a investigadora do Departamento de En-
fermaria da UGR, Laura Baena García, que coorde-
nou o trabalho.

García lembrou que, após a campanha de va-
cinação, muitas mulheres detectaram alterações 
no ciclo menstrual, o que motivou a realização do 
projecto de pesquisa com o objectivo de determi-
nar se existe relação entre a vacina e os distúrbios 
menstruais. 

“Mulheres vacinadas percebem pequenas alte-
rações nos dois momentos do ciclo. Mas são neces-
sários mais estudos para descrever os mecanismos 
fisiológicos que explicam as mudanças”, resumiu.

O ADMINISTRADOR do Par-
que Nacional da Gorongosa, 
Pedro Muagura, foi reconheci-
do em Kigali, na República do 
Ruanda, no Congresso de Áreas 
Protegidas, por ter vencido o 
prémio “Kenton R. Miller para 
Inovação em Parques Nacionais 
e Sustentabilidade de Áreas 
Protegidas”.

O prémio foi atribuí-
do pela União Internacional 
para a Conservação da Natu-
reza (IUCN) e pela Comissão 
Mundial de Áreas Protegidas 
(WCPA) na Suíça, em 2020.  

Pedro Muagura foi con-
vidado especial ao Congresso 
Africano das Áreas Protegidas  
pelo trabalho excepcional de-
senvolvido para garantir a sus-
tentabilidade a longo prazo dos 
locais de conservação. 

Confrontado no seu dia-
-a-dia com o dilema de des-
matamento contínuo, perda 
de biodiversidade e a luta pela 
subsistência dos agricultores 
locais após a guerra dos 16 anos 
em Moçambique, Muagura 
teve a ideia de cultivar café nas 
encostas das montanhas de-
vastadas.

Ele propôs que o café fosse 
cultivado à sombra de árvo-
res nativas replantadas, dando 
uma renda à população local e, 
ao mesmo tempo, restaurando 
a floresta. 

Na altura, a ideia de Pedro 
Muagura não foi compreendida 
pelos colegas da equipa. Con-
tudo, por acreditar no poder 
transformativo da iniciativa 
nas comunidades, o adminis-
trador perseverou e continuou 
focado em provar que a sua 
visão ganharia espaço, apesar 
de não ter sido registada como 
experiência de cultivo de café 
na zona da Gorongosa. 

Muagura reuniu mudas 
de café e plantou, dois anos e 
meio depois colheu os frutos 
de café e apresentou o resulta-
do na reunião de coordenação 
do Parque. A sua iniciativa foi 
aceite e o projecto foi financia-
do pelo parque e parceiros. 

O administrador traba-
lhou em estreita colaboração 
com a comunidade e auscul-
tou as suas necessidades, de-
monstrando que os benefícios 
da restauração superariam 
os ganhos de curto prazo da 

agricultura de corte e quei-
mada. 

Muagura teve também a 
perspectiva do género, garan-
tindo que as mulheres tivessem 
autonomia para contribuir com 
os viveiros de mudas e árvores 
recém-plantadas. 

Actualmente, a população 
da Serra da Gorongosa planta 
cerca de 200 mil árvores de café 
por ano, juntamente com 50 
mil árvores da floresta tropical 
e as mulheres representam 50 
por cento dos pequenos agri-
cultores.

O Congresso de Áreas Pro-
tegidas foi organizado pela 
União Internacional para a 
Conservação da Natureza 
(IUCN) e contou com o apoio 
dos Governos africanos e orga-
nizações internacionais ligadas 
a conservação de Biodiversida-
de.

A delegação moçambicana 
que participou no evento foi 
chefiada por Celmira da Silva, 
directora-geral da Administra-
ção Nacional das Áreas de Con-
servação (ANAC), e quadros do 
Ministério da Terra e Ambiente 
(MTA).

ILHA DE MOÇAMBIQUE

UniLúrio gradua 
primeiros licenciados

A 
FACULDADE de Ciên-
cias Sociais e Humanas 
da Universidade Lúrio 
(UniLúrio), a funcio-
nar na Ilha de Moçam-

bique, em Nampula, graduou 
sexta-feira os primeiros 64 li-
cenciados em diversos cursos, 
numa cerimónia dirigida pelo 
ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, Daniel 
Nivagara. 

Do total dos graduados, 27 
são licenciados em Turismo 
e Hotelaria e os restantes em 
Desenvolvimento Local e Re-

lações Internacionais, os pri-
meiros cursos leccionados pela 
faculdade desde a sua criação, 
há cinco anos. 

A Reitora da UniLúrio, Leda 
Hugo, disse que todo o esfor-
ço que a instituição faz é no 
sentido de garantir qualidade 
académica e administrativa, a 
relevância da formação e colo-
cação no mercado de trabalho 
de técnicos e gestores dotados 
de competências para exercer, 
inovar, criar e empreender, fo-
calizando na resolução de pro-
blemas concretos da população 

e comunidades.
Destacou o facto de a pri-

meira graduação coincidir com 
a celebração dos cinco anos da-
quela faculdade, assinalados no 
dia cinco de Julho corrente, ao 
longo dos quais tem catapul-
tado o brilho e prestígio da Ilha 
de Moçambique a nível nacio-
nal e internacional. 

“A Ilha de Moçambique, 
sendo um património da hu-
manidade, passou a ter uma 
outra visibilidade, dinamismo 
e outro tipo de visitantes, so-
bretudo da área académica, 

trazidos e atraídos pela facul-
dade, bem como pelas iniciati-
vas da Universidade Lúrio, em 
geral”, sublinhou. 

O secretário de Estado na 
província de Nampula, Mety 
Gondola, que testemunhou 
a cerimónia, congratulou os 
graduados por serem os pri-
meiros licenciados, afirmando 
que terminaram uma etapa e 
começa outra. Indicou que, na 
nova etapa, o Governo vai ga-
rantir espaço para que os gra-
duados ponham em prática os 
conhecimentos adquiridos, em 

Os primeiros graduados da UniLúrio na Ilha de Moçambique

Pedro Muagura
reconhecido em Kigali

Pedro Muagura, administrador do Parque Nacional da Gorongosa, reconhecido em Kigali
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prol do desenvolvimento.
O ministro Daniel Nivaga-

ra afirmou que o acto constitui 
motivo de satisfação, pelo fac-
to de que os cursos ministra-
dos pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da UniLú-
rio terem sido criados com a 
necessidade de, entre outros, 
explorar os valores sociocultu-
rais e patrimoniais e o enorme 
potencial de desenvolvimen-
to socioeconómico da Ilha de 
Moçambique, inspirando-se 
no estatuto de entreposto in-
tercultural que  ostentou no 
passado. 

Segundo Nivagara, ao 
marcar presença na Ilha de 
Moçambique, a Universidade 
Lúrio está numa posição e con-
dição privilegiada de se cons-
tituir num centro de reflexão, 
produção de conhecimento e 
de intervenção na comunida-
de. 

O governante salientou que 
aquela instituição de ensino su-
perior evidencia boas práticas 
institucionais, promovendo a 
qualidade, ao procurar a apren-
dizagem recíproca com as co-
munidades locais em todos os 
pontos onde se encontra insta-
lada, através da implementação 
do seu tradicional programa 
“Um Estudante, Uma Família”. 

Encorajou a reitoria da uni-
versidade a continuar a traba-
lhar para promover a consoli-
dação da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, para que 
mais estudantes sejam forma-
dos com qualidade e abrangên-
cia. 

A Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da UniLúrio 
conta com mais de 300 estu-
dantes, o que, segundo a direc-
ção, demonstra o crescimento 
que a instituição está a registar 
desde a sua instalação.

Vacinas contra Covid-19 
alteram período menstrual  

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A corda sempre arrebenta do lado mais fraco”.

- Provérbio popular

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

00.00- NGOMA 
MOCAMBIQUE-2022

02.10- GENTE DA NOSSA TERRA

03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04.30- ENERGIA PARA TODOS

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E 
DESENVOLVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.45- ENERGIA PARA TODOS

11.05- O SENTIDO DAS 
PALAVRAS

11.20- ENERGIA PARA TODOS

11.30- PARABENS A VOCE

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM 
METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- INFORMATIVO 
CORONAVÍRUS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16.10- SEGURANÇA 
RODOVIARIA

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 HORARIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM 
METEOROLÓGICO

20.00- CARTAS NA MESA

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 
JORNAL

23.10- O SENTIDO DAS 
PALAVRAS

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. 

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 06.52 horas, às 
13.08 com 2.90 e 3.0 metros re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 0.59 horas e 
às 13.18, com 1.10 e 1.00 metros, 
respectivamente 

INHAMBANE

26/17

VILANKULO

26/14

TETE

28/17

QUELIMANE

26/16

NAMPULA

27/18

PEMBA

27/18
LICHINGA

22/10

BEIRA

24/15

XAI-XAI

24/14

CHIMOIO

22/12

MAPUTO

23/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06.00  HINO NACIONAL 

06.05  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 01 E 02

07.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

09.00  RODA VIVA: “O BULLYING E O 
PRECONCEITO”  
GRAVADO/GAZA

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

10.00  RODA VIVA: “SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA”  
GRAVADO/CABO DELGADO

10.30  PONTOS DE MEMÓRIA: MUSEU 
DA HISTÓRIA NATURAL 

11.00  3600 SEGUNDOS   
GRAVADO

12.00  TVM DESPORTO  
DIRECTO

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  OPINANDO COM SALOMÃO 
MOYANA   
REPETIÇÃO

15.00  PELA LEI E ORDEM 

15.30  TENDA DA JUSTIÇA 

16.00  AGORA NÓS: A VIUVEZ  

GRAVADO

17.00  VIBRAÇÕES  
DIRECTO/BEIRA

18.30  ASAS - INDEPENDÊNCIA 
ECONÓMICA DA MULHER E 
OS CONFLITOS CONJUGAIS

19.00  ESPECIAL INFORMAÇÃO: 
26.ª CIMEIRA DA COMMON-
WEALTH  

19.30  SOJOGO: 30.ª EXTRACÇÃO DA 
LOTARIA/TOTOLOTO/JOKER E 
INFORMAÇÕES/TOTOBOLA

20.00  TELEJORNAL   
DIRECTO

21.00  GRANDE REPORTAGEM: ELEC-
TRIFICAÇÃO DA PROVÍNCIA 
DE NAMPULA - “ENERGIA 
PARA TODOS” 

22.00  UBAKKA EM CONCERTO 

00.00  CONVERSAS AO SUL 

01.30  3600 SEGUNDOS \REPETIÇÃO

02.30  VIBRAÇÕES\REPETIÇÃO

04.00  PELA LEI E ORDE\REPETIÇÃO

04.30  TENDA DA JUSTIÇA\
REPETIÇÃO

05.00  TVM DESPORTO \REPETIÇÃO

A
S mulheres canta-
ram, dançaram e 
fizeram uma verda-
deira festa. Nem o 
frio do Inverno, que 

se faz sentir por essas altu-
ras, lhes retirou o espírito 
comemorativo e a cidade de 
Xai-Xai parou literalmente 
para exaltar as cores vivas 
e quentes da capulana, que 
representa a alegria da mu-
lher moçambicano.

O campo polivalente do 
Clube de Gaza rebentou pe-
las costuras, com o públi-
co feminino e masculino, 
de todas as idades, que não 
quis perder as emoções da I 
edição do festival da Mulher 
de Xai-Xai, organizado pelo 
Conselho Municipal da ci-
dade de Xai-Xai. No evento, 
foram exibidas diversas ma-
nifestações artísticas, com 
participação directa de mais 
de mil mulheres oriundas de 

XAI-XAI

Festival da Mulher exalta 
beleza da capulana

todos os bairros dos quatro 
postos administrativos mu-
nicipais.

Para além da música e 
danças tradicionais, houve 

também oportunidade para 
se saborear iguarias locais. 

A coreografia do evento 
esteve sob batuta da reno-
mada artista Pérola Jaime. 

Além da participação de ar-
tistas locais, foi abrilhantado 
também por grandes músi-
cos do país.

O presidente da autar-

quia de Xai-Xai,  Emídio 
Benjamin Xavier, destacou 
a adesão massiva das mu-
lheres e do público. Segundo 
o dirigente, pretendia-se, 

com o festival, proporcionar 
um ambiente cultural úni-
co aos citadinos e a troca de 
experiências.

Para Xavier, a eman-
cipação da mulher é um 
compromisso irreversível, 
pois esta é a força motriz do 
desenvolvimento da autar-
quia. “Por isso entendemos 
que a mulher deve conti-
nuar a trabalhar para con-
quistar um lugar sólido no 
desenvolvimento e edifica-
ção da nossa cidade, fazen-
do emergir o potencial que 
cada uma possui em benefí-
cio comum”, disse.

 Isabel Chana destaca 
a importância das mulhe-
res para o desenvolvimento 
da urbe. Porém, lamentou 
o cepticismo, machismo 
e opressão de género, que 
impossibilita-as de se des-
tacarem em varias esferas 
socioeconómicas.

PARA a mentora da coriografia da I edição do 
festival da Mulher de Xai-Xai, a ocasião serviu 
de uma verdadeira jornada de reflexão sobre o 
papel da mulher na promoção das artes e cul-
tura nacional. Natural da província de Gaza, 
Pérola Jaime voltou às suas origens para ajudar 
as mulheres a colorir o seu festival e trocarem 

experiências de vivências por via da música, 
dança  e mistura de cores da capulana que 
promovem a beleza da mulher moçambicana.

“Nas festas femininas é indispensável o 
uso da capulana, pois não se fala da mulher 
moçambicana sem se mencionar a capulana”, 
anotou.

O partido Frelimo também se fez presente. 
O primeiro secretário do Comité provincial de 
Gaza, Daniel Matavele, felicitou a edilidade de 
Xai-Xai pela iniciativa, congratulando igual-
mente a mensagem de paz, que foi passada 
através de manifestações culturais.

Apelou às mulheres no sentido de conti-

nuarem a ser promotoras da paz, da consoli-
dação da unidade nacional,  e bem-estar so-
cioeconómico.

“Este é o momento de dizer dizer basta a 
violência contra mulher, e de incentivar o seu 
engajamento nos processos de desenvolvi-
mento e tomada de decisões”.

XAI-XAI abre hoje a sexta edição do Fes-
tival Internacional de Poesia (FIP) que até 
sábado vai juntar escritores de Moçambi-
que, África do Sul, Angola, Bolívia, Brasil e 
Panamá.

Organizado pela Associação Cultural 
Xitende, o festival tem por objectivo pro-
mover intercâmbios entre povos através 
de debates, lançamento de livros e outros 
eventos literários. 

De Moçambique participam escritores, 
declamadores e editores Emílio Cossa, Euse 
Patrício, Dom Midó das Dores, Lahissane, 
Andes Chivangue, Francisco Noa, Mbwa-
na Yesu, Deusa d’África, Jessemusse Ca-
cinda, Alex Dau, Almeida Cumbane, Elisio 
Miambo, Lino Mukurroza, Mupfana wa Xi-
thokozelo, Mujondzi, Bukwani, Féling Ca-
pela, Otildo Justino, Alberto Dalela, Valter 
Chamo, Ingrid, Ellen (esta poeta brasileira 

e proifessora de literatura radicada em Mo-
çambique), Severino Ngoenha e Emin Sim-
bin. 

Do Brasil participam Gustavo Rückert e 
Jorge Antonio; da Bolívia Encinas Cladera; 
Khethiwe Mndawe e Vonani Sem da África 
do Sul; Sharon Pringle Félix do Panamá; e 
Eduardo Tchandja de Angola.

O festival terá como palco principal o 
Conselho Municipal da capital provincial 

de Gaza, devendo também escalar escolas 
primárias, secundárias e universidades. 

Haverá ainda uma feira de livro, para o 
que conta com a parceria das editoras Etha-
le Publishing, Alcance Editores, Editora 
Kulera e Livraria Mivany Shop.

O FIP é uma organização anual da As-
sociação Cultural Xitende, que se dedica à 
promoção da cultura como instrumento de 
desenvolvimento do país.

Promover valores culturais

Arranca festa de poesia

A COR azul caracteriza muitas obras 
de Chaná de Sá, o que se pode justi-
ficar pelo facto de o artista plástico 
ter crescido em Inhambane, junto 
ao mar. Por razões académicas reside 
agora em Maputo, onde nasceu em 
1983.

Chaná é um apaixonado pelo mar, 
conforme nota-se no seu activismo 
cultural e ambiental, o que resultou 
no projecto “Transformando a Polui-
ção dos Resíduos (sólidos) em Arte”.

A iniciativa visa utilizar o plástico 
recolhido na praia e arredores como 
matéria-prima,  contribuindo para a 
consciencialização das comunidades 
sobre os problemas ambientais.

Este propósito, de certo modo, 
é notável nos seus trabalhos, pois o 
pintor quase sempre deixa uma pis-
ta que conduz o apreciador a esta sua 
forma de ser e estar. É um pouco dis-
so que se pode ver na exposição “A 
Arte e o Milagre das Linhas da Vida”, 
patente até 13 de Agosto na Funda-
ção Fernando Leite Couto, cidade de 
Maputo.

Nesta mostra provavelmente se 
encontre a explicação para o facto 
de além do mar em si haver nas suas 
obras mais referências à natureza, 
como se vê em quadros como, só 
para citar alguns exemplos, “A Fada 
Verde”, “Encantador dos Pássaros” e 
“Flor Rara”.

O artista aborda assuntos diver-
sos, fazendo “linhas”, no seu sentido 
literal, uma ferramenta com a qual 

estabelece uma ligação entre todos 
os fenómenos do universo. É como 
se esses traços tivessem sido colados 
para possibilitar a comunicação en-
tre elementos da natureza como lua, 
sol, ciclone, Terra,Vénus, e Marte. 

“Há sempre nas suas telas cor-
dões (umbilicais), sequências, li-
nhas, cordéis, fios, vinculo”, analisa 
o escritor Nelson Saúte no catálogo 
da exposição, em que acrescenta que 
procura, de forma obsessiva, “ligar, 
ajustar, direccionar, dar sentido ou 
significado a essas formas, figuras ou 
composições”.

O ciclone, um dos fenómenos 
que mais tem fustigado o país, como 
se viu ultimamente com o “Idai”, 
“Gombe”, “Keneth” e “Ana”, con-
duz-lhe à província de Inhambane, 
onde o “Eloise” ainda pulula as me-
mórias dos residentes da chamada 
terra da boa gente. 

No caso, Saúte considerou a for-
ma como Chaná de Sá representa a 
natureza com muita poesia à mistu-
ra, causando o necessário espanto em 
quem contempla “A Arte e o Milagre 
das Linhas da Vida”.

“Não podemos sair indiferentes 
de um encontro com a obra de um 
artista. Um grande artista, como é o 
caso deste, tem de nos instigar, pro-
vocar, espicaçar. A arte, a grande 
arte, também repara, redime, expia. 
Quase sempre vamos ao encontro da 
criação em busca disso mesmo: re-
denção ou absolvição”, elogia. 

VINHOS submersos chamam a 
atenção de enólogos, somme-
liers e chefes de cozinhas fa-
mosos estrelados que criaram 
degustações e menus especiais 
para usar esse tipo de garrafa.

A garrafa é especial também 
porque os recipientes vêm in-
crustrados com o fruto do tra-
balho dos muitos organismos 
marinhos presentes no fundo 
do mar e que nos vidros produ-
zem desenhos e relevos pareci-
dos com uma obra de arte.

Isso sem falar nas reser-
vas dessas garrafas feitas por 
grandes compradores para ter 
as primeiras edições, como re-
sorts de luxo em ilhas exclusi-
vas que usarão os vinhos como 
“experiências”, como no caso 
de um desses estabelecimentos 
nas Maldivas, o Emerald Resort 
& Spa. Para lá, vão 378 unidades 
de Sangiovese provenientes das 
colinas toscanas e já no fundo 
do oceano próximos à ilha pri-
vada do próprio grupo.

Segundo os proprietários, 
o grupo italiano The Emerald 
Collection, a cantina subaquá-
tica está posicionada de for-
ma a não causar problemas no 
crescimento natural dos corais. 

Elas estão a 30 metros de pro-
fundidade e ficarão lá por seis 
meses, sem stress dos raios so-
lares, mudanças de pressão e 
embalados pelo movimento das 
correntes - o que aparenta fazer 
com que o vinho adquira tani-
nos mais sedosos e refinados ao 
olfacto e ao paladar, notas flo-
rais acentuadas, maior sensação 
de frescor e notas de frutas ver-
melhas como morango e fram-
boesa.

“O envelhecimento suba-
quático dos nossos vinhos li-
mita o impacto ambiental em 
relação à vinificação puramen-
te terrestre, limita as emissões 
de CO2, reduz o uso de recur-
sos energéticos e, sobretudo, 
faz com que o vinho repouse e 
envelheça de maneira optimi-
zada dando um resultado final 
excelente”, destaca o respon-
sável sommelier do grupo, Nash 
Kanyaangarara.

Já a cantina imersa a 35 me-
tros de profundidade ao longo 
de Cala di Forno, próximo a Ta-
lamone, na Toscana, tem nove 
mil garrafas de vinho de Terre di 
Talamo (com uvas shyrah, ca-
bernet sauvignon e franc, além 
de merlot). Conservados a uma 

temperatura de 16 graus e sob 
uma pressão de 4,5 toneladas, 
as garrafas são conservadas em 
estruturas de ferro e há protec-
ções de vidro para evitar infil-
trações que sugariam o líquido.

Logo que ficarem prontas, as 
garrafas são “pescadas”, prote-
gidas e passam por secagem na 
cantina terrestre.

Também Andrea Montone, 
mergulhador profissional, ob-
teve uma permissão para ter 
uma cantina subaquática de 400 
metros quadrados ao longo da 
praia toscana para fazer a fer-
mentação dos espumantes e de 
Prosecco. Para o especialista, o 
movimento do mar que balança 
as garrafas exalta o perfume dos 
vinhos, elimina os efeitos dos 
sulfitos e faz cair a acidez.

Assim como nesses casos, o 
vinho sardo de Santa Maria La 
Palma, Akènta Sub, está sendo 
refinado a 40 metros de profun-
didade. Na Ligúria, a cantina 
Bisson usa esse tipo de processo 
há mais de 10 anos e é a pionei-
ra nesse tipo de refinamento na 
Itália. Ali, são três mil garrafas 
anuais de vinhos branco e rosè 
refinados a 60 metros de pro-
fundidade.

Os fios da vida 
de Chaná de Sá

Cantinas 
subaquáticas fazem 
sucesso na Itália

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



NECROLOGIA

Professor  DOUTOR JOSÉ 
MANJATE
FALECEU

O Director do curso, Dias Curto, professores e seus colegas de Dou-
toramento no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa em 2008, Abílio 
Inguane, Domingos Tivane, Edmundo Ribeiro, Francisco Tivane, Luís 
Rego, Ma Yolanda Wane, Ma das Dores Machaieie, Margarida Viegas, 
Pedro Ferrão e Sulemane Ossumane comunicam com profunda mágoa e consternação 
o falecimento súbito do Professor  Doutor JOSÉ MANJATE, cujo funeral se realiza em 
data a anunciar oportunamente. À família enlutada apresentam as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

DANIEL JOÃO MAPUTUMANE 
GUIAMBA
FALECEU

Sua esposa Maria Isabel, filhos Sandra, Ivan, Natacha e Danie-
la, genro Hélder, nora Vânia, netos Wendy, Windsor, Wesley, 
Taylor, Thien e demais familiares comunicam o desapare-
cimento físico do seu ente querido DANIEL JOÃO MAPUTUMANE GUIAMBA, 
ocorrido no dia 21/7/2022, em Nelspruit, vítima de doença, cujo velório se realiza 
hoje, dia 25/7/2022, na Igreja Metodista da Malanga, pelas 9.00 horas, e às 11.00 
horas, partida para Inhambane. Paz à sua alma.       6527

ANDRÉ JACKSON GUAMBE

FALECEU

A Direcção, docentes, funcionários e estudantes da Faculdade de Educação 
da UEM comunicam com profundo pesar e consternação o falecimento do Sr. 
ANDRÉ JACKSON GUAMBE, irmão do Lic. Clódio Elija André Guambe, docente 
da Faculdade de Educação, ocorrido no dia 17/7/2022, no HCM, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realizou no dia 18/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene. À família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6569

ANASTÁCIA DA COSTA TOMO 
NOTECE
FALECEU

A Direcção Geral, Conselho de Administração, Serviços 
Centrais e todos funcionários da Administração Nacional de 
Estradas-IP comunicam com profunda mágoa o falecimento da 
Srª ANASTÁCIA DA COSTA TOMO NOTECE, esposa do Sr. Agostinho Valentim 
Notece, ocorrido no dia 19/7/2022, na cidade de Nampula, vítima de doença, 
cujo funeral se realizou no dia 21/7/2022, em Nampula. À família enlutada a ANE 
apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.      6582
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FRANCISCO XAVIER 

MOIANE

FALECEU

A Presidente do Instituto Nacional 
de Estatística (INE), directores e 
funcionários em geral comunicam com profun-
da mágoa e consternação o falecimento do Sr. 
FRANCISCO XAVIER MOIANE, funcionário que 
se encontrava afecto à Direcção de Integração, 
Coordenação e Relações Externas, ocorrido no 
dia 18/7/2022, vítima de doença. À família enluta-
da, o INE apresenta as mais sentidas condolên-
cias. Paz à sua alma.

6496

MARCELINA TITOS 

CHICHAVA

FALECEU
Silvestre Júlio Bila, Domingos 
Bila, Elisa Bila, Ebenezário, Eben, 
Ayan Bila, Elaine Bila, Belíssia Bila, 
Maira Bila, Larissa Bila, Giovani Bila, Ilundi Bila, 
Brito Bila, Itaniel Bila, Nélio Cumbe, Julieta Cumbe, 
Macisse Cumbe, Catarina Cumbe, Kiane, Cristian, 
Albano, Emelina Ngulela, Sandra Baluane, Beatriz 
Jorge e Ângela Mboene comunicam o desapare-
cimento físico do seu ente querido MARCELINA 
TITOS CHICHAVA, cujo funeral se realiza em data 
a anunciar oportunamente.

6528

MARCELINA TITOS 

CHICHAVA

FALECEU

Silvestre Júlio Bila, irmãos, netos, noras e 
demais familiares comunicam o desapareci-
mento físico do seu ente querido MARCELINA 
TITOS CHICHAVA, ocorrido no dia 24/7/2022, 
em Maputo, cujo funeral se realiza em data a 
anunciar oportunamente. Descanse em paz, 
nossa mãe, avó e sogra.

6528

MARCELINA TITOS 

CHICHAVA

FALECEU

Silvestre Júlio Bila, Domingos 
Bila, Elisa Bila, netos, noras e demais familia-
res comunicam com profunda mágoa cons-
ternação o desaparecimento físico do seu 
ente querido MARCELINA TITOS CHICHAVA, 
ocorrido no dia 24/7/2022, em Maputo, cujo 
funeral se realiza em data a anunciar oportu-
namente. Paz à sua alma.

6528
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DO PAÍS OU MUNDO

ABEL INÁCIO SIMÃO 
MATSINHE

(Mano Abel)
21/11/1959 - 25/7/2012

(10 anos de eterna saudade)
Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca 
estamos preparados para perder alguém que 
tanto amamos. Distante fisicamente, mas unidos no amor de 
Cristo. Seu irmão Loló, cunhada Terezinha, sobrinhos Nelinha, 
Mataca, Marcinha, Elma e Jr., pais Carlos e Ruth, filhos Sheila, 
Dudú, Leo, Dárwin e demais familiares recordam com júbilo a sua 
amizade e carinho. Que o Pai Celestial continue proporcionando 
o eterno descanso. “Eu sou a vida e a ressurreição, quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá” (João11:25)         6513
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VENDE-SE VENDE-SE

RESIDÊNCIA tipo 3, com parque de es-
tacionamento e uma dependência anexa, 
pronta para habitação, na Av. Samora 
Machel, bairro Balane 2, cidade de Inham-
bane, vende-se. Contacto: 86-4331890 
ou 84-6024568. Email: johaimobiliario@
gmail.com /josecumbane@yahoo.com.br

30

POUSADA/PENSÃO com 14 quartos, 
uma sala de conferencias, parque de 
estacionamento, uma padaria e talho, na 
vila-sede do distrito de Jangamo, provín-
cia de Inhambane, vende-se. Contacto: 
86-4331890 ou 84-6024568. Email: johai-
mobiliario@gmail.com /josecumbane@
yahoo.com.br 

30 

RESIDÊNCIA tipo 3, com parque de es-
tacionamento e uma dependência anexa, 
pronta para habitação, no bairro Chalambe 
2, Rua do Matadouro, na cidade de Inham-
bane, vende-se. Contacto: 86-4331890 
ou 84-6024568. Email: johaimobiliario@
gmail.com /josecumbane@yahoo.com.br

30

SERRAÇÃO com máquinas, três arma-
zéns, escritórios e parque de estaciona-
mento, localiada no bairro Chalambe 1, 
cidade de Inhambane, vende-se. Contac-
to: 86-4331890 ou 84-6024568. Email: jo-
haimobiliario@gmail.com /josecumbane@
yahoo.com.br 

30

COMPLEXO composto por uma padaria, 
pastelaria, um residencial de 6 quartos 
suites, parque para 20 viaturas, no bairro 
de Nhapossa, próximo ao Instituto de Ciên-
cias de Saúde na Cidade de Inhambane, 
vende-se. Contacto: 86-4331890 ou 84-60 
24568. Email: johaimobiliario@gmail.com 
/josecumbane@yahoo.com.br

30

Casas tipo 1, 2, 3, 4 e 5, na cidade da 
Maxixe, Morrumbene, Massinga, Vilanku-
lo, Inhassoro e Zavala, na província de 
Inhambane, vendem-se. Contacto: 86-43 
31890 ou 84-6024568. Email: johaimobi-
liario@gmail.com /josecumbane@yahoo.
com.br

30

CASA tipo 3, com quintal, garagem e 
parque de estacionamento, Av. Samora 
Machel, cidade de Inhambane, vende-
-se. Contacto: 86-4331890 ou 84-6024 
568. Email: johaimobiliario@gmail.com /
josecumbane@yahoo.com.br

30

CASA tipo 3, com garagem e quintal, na 
Praça dos Heróis, na cidade de Inham-
bane, vende-se. Contacto: 86-4331890 
ou 84-6024568. Email: johaimobiliario@
gmail.com /josecumbane@yahoo.com.br

30

LOJA com área de 452m², na Avenida 
da Independência, cidade de Inhambane. 
Adaptavel à uma agência bancária e 
outros serviços. NB: Loja, com subreloja, 
escritório e casa de banho, vendem-se.                      
Contacto: 86-4331890 ou 84-6024568. 
Email: johaimobiliario@gmail.com /jose-
cumbane@yahoo.com.br

30

ARMAZÉNS, terrenos, balneários e 
casas, no distrito de Jangamo – vila sede, 
província de Inhambane, com as seguin-
tes dimensões, armazém 1  de 1600m², 
armazém 2 de 680m², armazém 3 de 
680m², armazém 4 de 680m², balneários 
de 140m², armazém 5 de 140m², terreno 
de 5.6ha, terreno de 0.8ha, casa 1 de 
170m², casa 2 de 170m², casa 3 de 270m². 
Conatcto: 86 4331890/846024568. Email: 
josecumbane@yahoo.com.br.

30

PROJECTO Flamingo Bay Lodge, na 
Praia da Barra, Cidade de Inhamba-
ne, vende-se. Contacto: 86-4331890 
ou 846024568. Email: johaimobi-
liario@gmail.com /josecumbane@
yahoo.com.br
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MORADIA tipo 4, com 2wc dentro e 
2wc fora, sala, 2 varandas, cozinha, 
área de serviço, parqueamento para 
10 carros, no Bairro da Malhangale-
ne, vende-se por 17 500 000,00MT; 
geminada tipo 3, com 1wc, num 1º 
andar, quintal, garagem fechada e de-
pendência, no Mimmo’s -2 por 16 000 
000,00MT; flat tipo 3, com 1wc, num 
1º andar, quintal independente, no B. 
Malhangalene por 4 500 000,00MT; 
flat tipo 3, com 3wc modernas, cozi-
nha americana e sala espaçosa, num 
15º andar com elevador 24 horas, na 
Interfranca por 6 000 000,00MT; flat 
tipo 3, com 2wc, num 4º andar com 
estacionamento, no Prédio Matchedje 
por 9 500 000,00MT; flat tipo 4, com 
2wc, área de serviço, num 2º andar, 
prédio pequeno por 13 500 000,00MT; 
flat tipo 3, com 1wc, no B. Central. 
Contacto: 84-2075176.

8514

APARTAMENTO tipo 2, sito na Av. 
24 de Julho, nº 1837, num 5º andar, 
esquina com Av. Vladimir Lenine, 
vende-se por 6 000 000,00MT (seis 
milhões de meticais). Contacto: 85-
8640233 ou 85-3638938.

6585

FLAT tipo 2, com cozinha americana, 
2 suites, na Av. da Malhangalene, 
próximo do Hospital SHIFAA, vende-
-se por 3 450 000,00MT. Contacto: 
84-4312550 ou 86-4312550.

8513

ESTÂNCIA turística com quatro 
casas tipo 1, na Praia do Tofo, cidade 
de Inhambane, vende-se. Contac-
to: 86-4331890 ou 84-6024568. 
Email: johaimobiliario@gmail.com 
/ josecumbane@yahoo.com.br                                                             
30                                                   

IMOZA arrenda duas (2) flats tipo 3, 
com móveis, no Condomínio PALM, 
na Av. Julius Nyerere, uma num r/c 
por 150 000,00MT e outra num 1º 
andar por 180 000,00MT. Contacto: 
84-7988443 ou 86-7988443.

6581

ARRENDA-SE

DEZ (10) cadeiras e 2 secretárias 
para escritório, em muito bom es-
tado de conservação, precisa-se 
para compra imediata. Contacto: 
82-7986850.

6584

PRECISA-SE

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
ÁFRICA do Sul con-
quistou no sábado 
o título de campeão 
africano de futebol 
feminino, ao vencer 

na final o anfitrião Marrocos, 
em pleno Estádio Príncipe 
Moulay Abdalah, em Rabat, 
perante uma assistência de 
mais de 50 mil espectadores.

Depois de perder cin-
co finais da competição, em 
1995, 2000, 2008, 2012 e 
2018, as “Banyana Banyana” 
conseguiram o tão almejado 
troféu e bem podem agrade-
cer mais uma noite inspirada 
da avançada Hildah Magaia, 
jogadora das sul-coreanas 
do Sejong Sportstoto, autora 
dos dois golos da vitória na 
final.

O feito da jogadora foi 
conseguido aos 63 e 71 mi-
nutos, dando expressão a um 
domínio territorial que co-
meçou cedo e nunca foi colo-
cado em causa pela equipa da 
casa, que ainda reduziu (1-2) 
por Rosella Ayane aos 80 mi-
nutos. Apesar de as “Leoas 
do Atlas” terem forçado o 
empate nos 10 minutos fi-
nais, as “Banyana Banyana” 
nunca se descompuseram 
e acabaram vencendo com 
toda a naturalidade.

A África do Sul é uma 
prova do quanto a alma de 
um campeão é feita de mui-
tas derrotas e, até atingir à 
glória na noite de sábado, 
perdeu uma mão cheia de fi-
nais.

CAN DE FUTEBOL FEMININO

África do Sul finalmente 
campeã africana!

CAMPEÃS COM

TODO O MÉRITO

A vitória da África do Sul 
não surpreende, a julgar pelo 
brilhante percurso totral-
mente vitorioso que registou 
14.ª edição do CAN de futebol 
feminino que decorreu de 2 a 
23 de Julho corrente, no Mar-
rocos.

Durante a primeira fase da 
competição, a África do Sul 
esteve integrada no Grupo C, 
em que venceu os três jogos 
que fez consecutivamente 

diante da Nigéria (2-1), Bu-
rundi (3-1) e Botswana (1-0). 

Já como vencedoras do 
Grupo C, nos quartos-de-
-final, as “Banyana Banyana” 
enfrentaram e afastaram a 
Tunísia com um triunfo pela 
diferença mínima (1-0). As 
tunisinas apuraram-se aos 
quartos-de-final como uma 
das duas melhores terceiro 
classificadas da fase de gru-
pos, tal como o Botswana, en-
tretanto afastada dos “quar-
tos” pelo Marrocos (1-0).

Com a presença já garanti-

da no Campeonato do Mundo 
de 2023, a ser co-organizado 
pela Austrália e Nova Zelân-
dia, nas meias-finais, a África 
do Sul eliminou a Zâmbia por 
1-0. Este foi, aliás, o único 
jogo em que as novas campeãs 
africanas não receberam todos 
os elogios, muito por culpa do 
polémico penálti assinalado 
pela juíza etíope Lidya Tafesse 
Abebe. De um lance duvidoso 
e com falta no limite da gran-
de área e com recurso ao VAR, 
a África do Sul ganhou a gran-
de penalidade que foi conver-

tida aos 90+4 minutos.
Na final, diante da equipa 

da casa, as “Banyana Banya-
na” venceram Marrocos por 
2-1, naquele que foi o sexto 
jogo e sexta vitória, todas du-
rante os 90 regulamentares.

A África do Sul destrona a 
Nigéria, vencedora de 11 das 
13 anteriores edições, que, 
pela segunda vez na história 
da competição iniciada em 
1991, ficou fora dos três pri-
meiros lugares. A vez anterior 
foi em 2012, na Guiné Equato-
rial.

A ZÂMBIA conquistou a medalha de bronze do CAN 
de futebol feminino, depois de vencer a Nigéria por 
1-0, na noite de sexta-feira, no Estádio Mohomed 
V, em Casablanca, um desfecho que fez com que as 
“Rainhas do cobre”, nome de guerra da selecção 
zambiana de futebol feminino, terminassem pela 
primeira vez um CAN no pódio.

A bela história zambiana teve, entretanto, um 
lado oposto, visto que ganharam graças a um auto-
golo da guarda-redes nigeriana Chiamaka Nnadozie.

Aos 29 minutos, a zambiana Evarine Katongo re-
matou com estrondo à entrada da área e acertou no 
poste, mas, no ressalto, Nnadozie não teve destreza 
e foi atingida com a bola que acabou no fundo das 
suas redes.

Com o resultado, a Nigéria, 11 vezes campeã afri-
cana, ficou fora do pódio pela segunda vez na his-
tória, depois da primeira em 2012, na Guiné Equa-
torial, quando terminou em quarto lugar. É que na 
outra vez, até então, em que não foram campeãs 

(2008), as “Super Falcons” terminaram em terceiro 
lugar.

Recorde-se que o CAN do Marrocos foi dispu-
tado por 12 equipas, nomeadamente África do Sul, 
Marrocos, Zâmbia e Nigéria (qualificados direc-
tamente para o Campeonato do Mundo de 2023), 
Senegal e Camarões (que vão disputar o “play-off” 
intercontinental de qualificação para o “Mundial”) 
e, ainda, Tunísia, Botswana, Uganda, Burundi, Bur-
quina Faso e Togo.

Zâmbia conquista bronze

OS favoritos Estados Uni-
dos perderam ontem, con-
tra todas as expectativas, 
a final da estafeta mascu-
lina dos 4x100 metros dos 
“Mundiais” de Atletismo, 
um desaire em parte com-
pensado pelo também ines-
perado triunfo na estafeta 
feminina.

A nona jornada destes 
campeonatos, que decor-
rem em Eugene, no Estado 
norte-americano do Ore-
gon, confirmou também o 
domínio de Pedro Pichardo 
no triplo salto, que assim dá 
a Portugal a primeira me-
dalha nesta competição.

O Quénia, com triunfo 
nos 800 metros masculi-
nos, e a Etiópia, vence-
dora dos cinco mil metros 
femininos, mantiveram os 
“pergaminhos” do meio-
-fundo africano, enquanto 
no lançamento do disco o 
triunfo foi para Anderson 
Peter, de Granada, e no de-
catlo o canadiano Damian 
Warner, campeão olímpico, 
lesionou-se quando lidera-
va destacado.

Os Estados Unidos ti-
nham ontem 10 medalhas 
de ouro e 28 no total, lide-
rando com larga margem o 
quadro de medalhas.

Pedro Pichardo conse-
guiu o melhor resultado da 
delegação lusa e deixou o 
país bem colocado também 
no quadro de pontos, com 
16 e o 19.º lugar.

O campeão olímpico, 
que já tinha duas medalhas 
em “Mundiais”, mas ainda 
como cubano, chegou fi-
nalmente ao ouro, que “re-
solveu” logo no primeiro 
ensaio, com 17,95 metros, 
muito perto do seu recorde 
nacional.

A prata foi para o bur-
quinês Hugues Fabrice 

Zango, recordista mundial 
em pista coberta, e o bronze 
para o chinês Yaming Zhu, 
vice-campeão olímpico.

Nas estafetas, nada 
aconteceu como se anteci-
pava.

Apesar da tripla da Ja-
maica no pódio de 100 me-
tros, foram as velocistas 
“da casa”, com uma efi-
ciência perto da perfeição 
na transmissão do teste-
munho, a terminar no pri-
meiro lugar, em 41,14 se-
gundos, quatro centésimos 
à frente das experientes 
atletas das caraíbas. Melis-
sa Jefferson, Abby Steiner, 
Jenna Prandini e Twanisha 
Terry são as novas campeãs.

Mesmo desfalcados 
do campeão dos 100 me-
tros, Fred Kerley, os Esta-
dos Unidos partiam como 
claríssimos favoritos para 
a estafeta que encerrou o 
programa.

Uma transmissão “tra-
palhona” entre o terceiro e 
o quarto percurso, de Elijah 
Hall para Marvin Gracy, foi 
fatal para a perda do ceptro, 
com o Canadá a terminar 
vitorioso, com um percur-
so final demolidor de André 
De Grasse, o campeão olím-
pico de 200 metros.

Aaron Brown, Jason 
Blake, Brendon Rodney 
e De Grasse são os novos 
campeões, em 37,48. Ter-
minaram depois os quarte-
tos dos Estados Unidos e da 
Grã-Bretanha.

Nos 800 metros, o cam-
peão olímpico Emmanuel 
Korir, do Quénia, foi o me-
lhor numa prova com um 
início lento.

Korir venceu em 1,43,71 
minutos, à frente do até 
agora desconhecido Djamel 
Sedjati, da Argélia, e do 
muito esforçado canadiano 

Marco Arop.
A Etíopia também não 

deixou os seus créditos do 
meio-fundo em terreno 
alheio e ficou com o ouro 
dos cinco mil metros femi-
ninos, por Gudaf Tsegay, 
em 14,46,29.

Tsegay, que é uma pre-
sença regular nos lugares 
de topo das grandes com-
petições, com várias meda-
lhas, conseguiu o seu pri-
meiro grande título.

A prata foi para Beatri-
ce Chebet, do Quénia, e o 
bronze para a etíope Dawit 
Seyaum.

A etíope Letesenbet Gi-
dey, campeã mundial dos 
10 mil metros há uma se-
mana e recordista mundial, 
mostrou-se com menos 
força que o esperado e só 
foi quinta, uma posição à 
frente da grande desilusão, 
a neerlandesa Sifan Hassan, 
campeã olímpica há 11 me-
ses.

Depois de Kirani James, 
prata nos 400 metros, Gra-
nada voltou a festejar - e 
ainda mais - , já que Ander-
son Peters triunfou no lan-
çamento do dardo, graças a 
um ensaio a 90,54 metros.

Peters repete assim 
o triunfo de Doha-2019, 
agora à frente do indiano 
Neeraj Chopra, campeão 
olímpico, e do checo Jakub 
Vadlejch.

Como se sabia desde a 
véspera, Allyson Felix este-
ve na estafeta 4x400 metros 
dos Estados Unidos para um 
apuramento fácil para a fi-
nal.

É improvável que esteja 
no quarteto da final, mas 
fica assim aberto o caminho 
para que a veterana con-
quiste uma histórica 20.ª 
medalha em “Mundiais” de 
Atletismo. (LUSA)

“MUNDIAIS” DE ATLETISMO

EUA surpreende

Barcelona bate 
Real com golaço 
de Raphinha
UM grande golo do internacional brasileiro Raphinha valeu no sábado ao Bar-
celona uma vitória por 1-0 sobre o rival Real Madrid, num particular em que os 
“catalães” estrearam o polaco Robert Lewandowski.

Aos 12 minutos, Militão fez um mau passe numa saída de bola para o ataque, 
colocando-a em Raphinha, que marcou de pé esquerdo, de fora da área, sem 
hipóteses para Courtois.

Em Las Vegas, Lewandowski, contratado ao Bayern Munique, foi a grande 
novidade no “onze” de Xavi Hernanández, tendo jogado a primeira parte.

O central dinamarquês Christensen e o avançado brasileiro Raphinha, con-
tratados ao Chelsea e ao Leeds, respectivamente, também foram titulares, en-
quanto Franck Kessié, proveniente do AC Milan, entrou na segunda parte.

Na equipa titular do Real Madrid, campeão europeu e espanhol em título, 
destaque para as presenças do francês Aurélien Tchouaméni (ex-Mónaco) e do 
alemão Antonio Rüdiger (ex-Chelsea).

Haaland marca 
na vitória do City 
sobre o Bayern

ERLING Haaland começou da melhor ma-
neira no Manchester City, que na madru-
gada de ontem bateu o Bayern Munique, no 
Lambeau Field, em Green Bay, EUA.

Jack Grealish foi o destaque da equipa de 
Pep Guardiola, com o norueguês contratado 

ao Borussia Dortmund a picar o ponto.
O golo da vitória é, aliás, construído 

pelos dois. Grealish assistiu da esquerda, 
Haaland, letal como sempre, desviou na pe-
quena área. Um golo simples para o ponta-
-de-lança, mas que antevê muitos outros.

O ARSENAL goleou o rival 
Chelsea por 4-0, num “der-
by” londrino que valeu aos 
“gunners” a conquista da 

Florida Cup, nos EUA.
 O Arsenal venceu gra-

ças a golos de Gabriel Jesus 
(15 minutos), Odegaard 

(36min), Saka (66 min) e 
Sambi Lokonga (90+2 min), 
este com assistência de Ce-
dric.

Arsenal goleia Chelsea

MAX Verstappen (Red Bull) venceu on-
tem o Grande Prémio da França, apro-
veitando o despiste de Charles Leclerc, à 
19.º volta.

O neerlandês tem agora mais de 60 
pontos que Leclerc na luta pelo título de 
campeão do Mundo de Fórmula 1.

O campeão do mundo partiu no se-
gundo lugar e cedo se percebeu que a 
discussão pela vitória seria com o mo-
nesgaco da Ferrari, que partiu na “pole 
position”. No 300.º Grande Prémio da 
carreira, Lewis Hamilton protagonizou 
um excelente arranque e ultrapassou Pé-
rez (Red Bull), saltando para o terceiro 
posto.

O Red Bull e o Ferrari seguiam sepa-
rados por um segundo na frente da cor-
rida, com Leclerc a aguentar a pressão 

de Verstappen. O neerlandês parou nas 
boxes à 16.º volta, três voltas antes de o 
monegasco se despistar. O corredor da 
Red Bull aproveitou e liderou a corrida 
tranquilamente.

Por sua vez, Sainz fartou-se de sal-
tar de posições depois de ter partido no 
19.º lugar da grelha. O piloto da Ferrari 
chegou a estar na terceira posição, mas 
uma penalização de cinco segundos e 
uma paragem nas boxes impediram-no 
de lutar pelo pódio - terminou na quinta 
posição.

A decisão do último lugar no pódio 
foi entre George Russel e Sergio Pérez. O 
britânico ultrapassou o mexicano a três 
voltas do final e aguentou o terceiro pos-
to, confirmando uma bela tarde da Mer-
cedes.

FÓRMULA 1

Verstappen vence 
GP da França

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Faltou golo para dar 
uma luz de esperança

JOCA ESTÊVÃO 

M
OÇAMBIQUE empa-
tou sem golos frente 
à Zâmbia em partida 
da primeira mão da 
primeira eliminató-

ria de acesso ao CHAN-2023, 
deixando tudo em aberto para 
o jogo da segunda mão, a ter 
lugar no próximo sábado.

Os “Mambas” entraram em 
campo avisados da performan-
ce dos zambianos na COSAFA, 
até porque venceram o tor-
neio. Daí que Chiquinho Conde 

Kelvin Kampamba, sobretudo, 
Joshua Mutale, bem auxilia-
do por Patrick Gondwe, com 
a participação activa do trinco 
Kelvin Kampumbu, espalha-
vam a sua qualidade individual, 
desequilibrando em certos mo-
mentos o sector mais recuado 
dos “Mambas”, que na pri-
meira parte chegou a oferecer a 
bola em zonas proibidas, o que 
quase dava em golo, valendo a 
exibição de Ernan, que saiu às 
emendas com excelentes de-
fesas.

Por vezes, Nené e Martinho, 
no eixo central, tremiam quan-
do pressionados e dificilmen-
te saíam a jogar. Nesse ponto 
fraco, a equipa safava-se pela 
qualidade de Shaquile e Dário, 
que recuavam para iniciar os 
ataques dos “Mambas”.

A Zâmbia não colocava o 
pé no acelerador, mas fazia um 
jogo pragmático, saindo sem-
pre na certa, rematando muitas 
vezes para as defesas atentas de 
Ernan. No entanto, Isac viria 
aproveitar-se da displicência 
numa abordagem para roubar a 
bola, mas sem frieza para fazer 
o golo. 

O mesmo Isac, descaído 
para a direita, teve uma fla-
grante ocasião para chegar ao 
golo, mas o remate cruzou a 
pequena área e quase saiu para 
linha lateral do lado contrário.

Uma das maiores acções de 
Ernan foi registada num livre a 
40 metros da sua baliza, tirando 
a bola para canto numa defesa 
“cinco estrelas”.

SEGUNDA PARTE 
MOÇAMBICANA 

Os zambianos tinham con-
seguido ter maior domínio das 
situações de jogo ofensivo na 
primeira parte. Na segunda, 
porém, Chiquinho corrigiu a 
abordagem, espevitando os 
seus pupilos para o jogo ofen-
sivo, mas também na concen-
tração.

Aos sete minutos da segun-
da parte, Moçambique recla-
mou uma grande penalidade 
por mão de um jogador zam-
biano, mas o árbitro considerou 
que o remate do moçambicano 
foi à queima, fazendo a bola 
bater na mão de jogador, que 
tinha os braços junto ao corpo.

Em seguida, Nelson, depois 
de uma boa combinação com 
Infren, entrou pelo lado direito, 
fez um cruzamento tenso para 
o coração da área e Isac não 
chegou a tempo para o desvio.  

Depois veio uma asneira 
de Nené, na tentativa de sair a 
jogar, perdendo a bola em zona 
perigosa, mas Kelvin Kampam-
ba não deu melhor sequência à 
jogada, que podia ter compli-
cado a vida a Moçambique. 

Com o decorrer do jogo, 

- Chiquinho Conde, seleccionador Nacional

- Aljosa Asanovic, técnico da Zâmbia

Podemos trazer bom 
resultado da Zâmbia

Dominámos o jogo

“PENSO que não fomos agres-
sivos na primeira parte, treme-
mos um pouco e acelerávamos 
pouco. A equipa entrou ansiosa 
e com alguma crise de confian-
ça, mas depois reencontrou-se 
com o jogo. Na segunda parte 
melhorámos, atacámos mais e 
voltámos a pecar na finaliza-
ção. Aliás, o mais difícil é criar 
situações para o golo. Nós criá-
mos, mas não conseguimos 
concretizar. Alguns jogadores 
não estão habituados a jogar 
num ritmo tão alto e sob pres-
são, como foi esta partida, mas, 
enfim, o que é certo é que está 
tudo em aberto.

Contudo, acredito que se 
continuarmos nesta toada po-
demos fazer uma gracinha, ir à 
Zâmbia e voltar com um bom 
resultado, que é passar a elimi-
natória. Agora vamos descan-
sar e rever este jogo para cor-

“DOMINÁMOS o jogo, criá-
mos muitas oportunidades, 
mas fomos perdulários. Foi 
muita pena termos falhado 
muito porque, se tivéssemos 
marcado na primeira parte, 
acredito que teríamos contro-
lado o adversário. Na segun-
da parte entrámos um pouco 
nervosos. Tivemos problemas 
nos flancos, mas depois en-
contrámos soluções. Agora 
vamos pensar no próximo 
jogo. É certo que Moçambi-
que é uma equipa talentosa, 
tem bons jogadores, sobretu-
do no flanco direito, mas va-
mos tentar fazer valer o factor 
casa”, disse o técnico zambia-
no.

rigir os erros. Na Zâmbia, em 
princípio, jogaremos com um 

bloco médio-baixo”, analisou 
Chiquinho Conde.

impôs uma postura bastante 
ofensiva, inserindo inteligen-
temente o dinâmico Dário Melo 
à frente de Shaquile, para servir 
de elemento de ligação entre o 
meio-campo e o ataque, onde 
foi destacado Isac como o ho-
mem mais adiantado. A ideia 
de colocar Nelson e Telinho nos 
extremos era criar condições 
de chegar mais rápido ao ata-
que, mas no arranque do jogo 
apenas funcionou em pleno o 
lado direito, onde Infren dava 
melhor auxílio, ao contrário 
da ala esquerda, na qual Ed-

milson, embora mais seguro a 
defender, não era fundamental 
nas saídas para frente, também 
porque do seu lado Telinho não 
emprestava o que era desejado 
para a equipa.

A Zâmbia pareceu ter per-
cebido o perigo que corria e 
preferiu dar iniciativa de jogo 
a Moçambique, mostrando-se, 
no entanto, muito acutilante 
a atacar, explorando sobre-
maneira a vantagem física dos 
seus jogadores, que lhes possi-
bilitava ganhar num um-con-
tra-um em vários momentos. 

os “Mambas” acertaram nas 
marcações e passaram a domi-
nar o adversário, numa fase de 
jogo em que Edmilson também 
conseguia ser um elemento 
produtivo no transporte do 
jogo, pecando sempre no últi-
mo terço. 

Percebendo que Isac e Te-
linho não chegavam para as 
“encomendas”, Chiquinho 
substituiu-os, lançando pri-
meiro Yude, antes de Melque 
e Lau King, que  emprestaram 
melhor dinâmica ofensiva aos 
“Mambas”, obrigando a defesa 
zambiana a falhar, acusando a 
pressão dos moçambicanos .

Este resultado pode ser fa-
vorável a Moçambique caso na 
Zâmbia empate com golos, ou 
vença por qualquer resultado.

FICHA TÉCNICA
Estádio Zimpeto
Assistência: cerca de sete 

mil espectadores
Comissário: Patrick John 

(Malawi)
Árbitro: Mahomed Athou-

mani, Said Omar, Mahomed 
Ibrahim. Quarto árbitro: Abdou 
Mahomed. Todos das Ilhas Co-
mores

Acção disciplinar: amarelo 
para Kelvin Kampamba, Luka 
Chamanga, Alan Kapila

Zâmbia: Charles Kalum-
ba, Alan Kapila, Benedict 
Chepeshi, Luka Chamanga 
(Chiluya), Joshua Mutale, Kel-
vin Kupumbu, Kelvin Kam-
pamba, Albert Kangwanda, 
Patrick Gondwe (Saddam Phi-
ri) e Dominic Chanda e Rick 
Banda (Jimmy Mukeya).

Moçambique: Ernan, In-
fren, Martinho, Nené, Edmil-
son; Shaquile, Dário, João Bon-
de (Lau King), Nelson (Danilo), 
Telinho (Yude), Isac (Melque).

“Mambas” comprometem

Edmundo esteve em evidência no jogo de ontem

Público esteve em peso no Zimpeto
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A BATALHA 
DE LUSAKA

Uma vitória no desimpe-
dido Estádio Nacional do 

Zimpeto vinha mesmo 
a calhar. Mas o empate 

premeia o “novo” futebol 
dos “Mambas”, destemidos 
perante os “Chipolopolo” 

com os galões de campeões 
da COSAFA. Agora vamos à 

batalha de Lusaka…  

E depois 
da deportação 

de Lário?
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COSAFA 
não deixa

 morrer
amizades!
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Disponibilizados 100 milhões
de dólares ao África CDC
O BANCO Mundial vai apoiar o Centro Africano de Controlo e 
Prevenção de Doenças (África CDC) no valor de 100 milhões de 
dólares para fortalecer a preparação da saúde pública do conti-
nente, anunciou, sexta-feira, a instituição financeira.”O Ban-
co Mundial aprovou um programa de apoio para o África CDC 
que vai ajudar a melhorar a capacitação técnica da instituição e 
fortalecer o seu enquadramento institucional para intensificar 
o apoio aos países africanos na preparação, detecção e resposta 
a surtos de doenças e emergências de saúde pública”, lê-se no 
comunicado  difundido pelo Banco Mundial. No texto, o banco 
explica que “as abordagens regionais às políticas de saúde e as 
intervenções em complemento aos esforços globais e dos paí-
ses mostram o valor de um Centro forte e empenhado na salva-
guarda da saúde do continente”.

Papa inicia “peregrinação 
penitencial” ao Canadá  
O PAPA Francisco iniciou ontem uma visita de seis dias ao Ca-
nadá, onde irá celebrar uma missa pela reconciliação com os 
povos indígenas, depois do que sofreram nos internatos cató-
licos neste território durante os séculos XIX e XX. A cerimónia 
religiosa, marcada para o dia 28, foi apelidada como uma “pe-
regrinação penitencial” pelos abusos infligidos e vai decorrer 
no Santuário de Santa Ana de Beaupré, no Quebeque, com a 
participação especial de comunidades indígenas, refere a Santa 
Sé na sua página na Internet. A organização estima que a missa 
conte com a presença de 10 a 15 mil pessoas, dentro e fora da 
basílica, sendo que 70 por cento dos lugares está reservado para 
representantes das comunidades indígenas.

Macron acredita ser possível 
relançar acordo nuclear 
O PRESIDENTE francês, Emmanuel Macron, considerou no sá-
bado que “ainda é possível” relançar o acordo nuclear irania-
no de 2015, desde que “se intervenha o mais rápido possível”. 
Quanto ao acordo nuclear de 2015, que pretende impedir Teerão 
de adquirir a bomba atómica em troca do levantamento das san-
ções económicas que foram impostas ao Irão, Macron reiterou 
a sua “convicção de que ainda é possível uma solução para que 
seja implementado, mas tem de acontecer o mais rápido pos-
sível”, disse a presidência francesa em comunicado após uma 
reunião do chefe do Estado francês com seu homólogo iraniano 
Ebrahim Raisi. As negociações em Viena entre o Irão e grandes 
potências, incluindo os Estados Unidos, para a retoma do acordo 
nuclear iraniano de 2015 estão paralisadas desde Março.

Beijing contra recepção
de delegação de Taiwan 
BEIJING manifestou o seu “forte protesto” contra a recepção 
de uma delegação oficial de Taiwan pela Lituânia, em Vilnius, 
afirmando que a visita viola a política de uma China única. “A 
China expressa o seu forte protesto e firme objecção. A China 
insta a Lituânia a respeitar o compromisso político de uma só 
China e a não enviar sinais errados às forças separatistas” de 
Taiwan, disse a representação diplomática chinesa em Vilnius, 
em comunicado, em reação à visita.Vilnius e Taipei afirmam, 
no entanto, que desenvolvem laços económicos e culturais, 
mas não têm relações diplomáticas formais. No ano passado, a 
Lituânia permitiu que Taipei abrisse um gabinete de represen-
tação sob o nome de Taiwan, um importante acto diplomático 
que provocou a ira de Pequim e esfriou as relações com Vilnius.

UM total de 645 pessoas mor-
reram no estado nigeriano de 
Kaduna, entre Janeiro e Junho 
deste ano, por ataques de gru-
pos terroristas ou por confron-
tos intercomunitários.

De acordo com o comis-
sário de Segurança e Assuntos 
Internos do Estado, Samuel 
Aruwan, que divulgou os da-
dos no sábado, aproximada-
mente um terço das mortes 
(234) ocorreu no sul do estado 
de Kaduna.

“Nos primeiros seis meses 
de 2022, 645 pessoas perderam 
a vida nessas circunstâncias; 
234 registaram-se na área sul 
de Kaduna”, explicou Samuel 
Aruwan, durante a apresen-
tação dos dados ao jornal ni-

geriano ‘The Premium Times’, 
citado pela agência de notícias 
Europa Press.

Segundo lamentou, a si-
tuação faz prever “o colapso 
quase total da economia local”, 
que se baseia principalmente 
na agricultura e pecuária.

“Os moradores foram pri-
vados do seu principal meio 
de subsistência e os mercados 
semanais foram suspensos”, 
acrescentou.

Em 2021, a violência pro-
vocou a morte 1192 pessoas em 
todo o estado, incluindo 406 
no sul do estado Kaduna. 

Os “bandidos”, termo 
usado no país para definir es-
tes criminosos que cometem 
ataques mortais e raptos com 

fins lucrativos, tornaram-se 
um flagelo para as autorida-
des do país, que chegaram a 
declarar essas organizações 
como grupos terroristas para 
facilitar as operações de segu-
rança.

Tal não impediu que estes 
grupos continuem a invadir 
cidades, abrindo fogo indiscri-
minadamente e sequestrando 
alguns dos sobreviventes.

Um relatório apresentado 
em Maio pelo governador do 
estado, Nasir el Rufai, também 
detalhou que 1389 pessoas fo-
ram sequestradas durante os 
três primeiros meses do ano, 
que pelo menos dúzia de mu-
lheres foram violadas, incluin-
do seis menores. (Lusa) 

O PRESIDENTE sul-africano, Cyril Ramaphosa, 
respondeu na sexta-feira por escrito a mais de 
30 perguntas da Provedoria da República como 
parte de uma investigação sobre o caso de um 
roubo milionário da sua propriedade agrícola na 
província do Limpopo.

Em declarações à imprensa, à margem da as-
sinatura de vários acordos bilaterais entre a África 
do Sul e a Costa do Marfim, em Pretória, Vincent 
Magwenya, porta-voz do Presidente sul-africa-
no, adiantou que Ramaphosa enviou “uma res-
posta por escrito à Provedora da República na 
manhã de sexta-feira, sem avançar detalhes.

O porta-voz presidencial justificou o atraso 
por motivos de agenda do chefe do Estado sul-
-africano.

Por seu lado, o porta-voz da Provedoria da 
República, Oupa Segalwe, confirmou à imprensa 
sul-africana a recepção da resposta por escrito 
do Presidente Ramaphosa, escusando prestar 
declarações sobre a investigação.

A Provedora da República, Busisiwe Mkhwe-
bane, suspensa por Ramaphosa desde Janeiro, 
ameaçou na semana passada intimar o Presi-
dente da República sul-africano sobre o alegado 

furto milionário na sua fazenda de Phala Phala, 
província de Limpopo, de elevadas somas de di-
nheiro em moeda estrangeira.

Ramaphosa tinha sido inicialmente solicita-
do a responder à Provedoria no mês passado.

A instituição abriu uma investigação em Ju-
nho, depois de Ramaphosa ter sido acusado de 
ocultar o roubo de quatro milhões de dólares (255 
milhões de meticais) na sua quinta. 

O estadista sul africano, que procura ree-
leição em Dezembro como líder do Congresso 
Nacional Africano (ANC, no poder), admitiu o 
roubo, mas nega as alegações, dizendo que de-
nunciou o assalto à polícia.

Contestou também  os valores referidos, as-
segurando que o dinheiro resultou da venda de 
gado. A denúncia foi feita em Junho numa es-
quadra de polícia em Joanesburgo pelo ex-chefe 
de inteligência Arthur Fraser, que é próximo do 
ex-Presidente Jacob Zuma.

O ex-chefe de inteligência sul-africano acusa 
Ramaphosa de esconder o roubo e o dinheiro das 
autoridades fiscais, de ter organizado o sequestro 
e interrogatório dos ladrões, e de  suborná-los 
para permanecerem em silêncio. (Lusa) 

A 
ORGANIZAÇÃO 
Mundial da Saú-
de (OMS) declarou 
no sábado o surto da 
varíola dos macacos 

(Monkeypox) como emergên-
cia de saúde pública de preo-
cupação internacional, o nível 
mais alto de alerta, quando es-
tão notificados mais de 16 mil 
casos em 75 países.

“Temos um surto que se 
está a espalhar rapidamen-
te à volta do mundo, do qual 

sabemos muito pouco e que 
cumpre os critérios dos regu-
lamentos internacionais de 
saúde”, adiantou o director-
-geral da OMS em conferência 
de imprensa, após a reunião 
do Comité de Emergência para 
avaliar a evolução da doença 
no mundo.

Perante isso, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus anun-
ciou que “o surto global de 
Monkeypox representa uma 
emergência de saúde pública 

de preocupação internacio-
nal”, estabelecendo recomen-
dações para quatro grupos de 
países.

O primeiro desses gru-
pos inclui os países que ain-
da não reportaram casos de 
Monkeypox ou que não têm 
registo de contágios há mais 
de 21 dias, adiantou o direc-
tor-geral da OMS, ao avançar 
que o segundo grupo abrange 
os países com casos recentes 
importados e com transmissão 

entre humanos. 
O terceiro grupo de países 

são os que apresentam trans-
missão do vírus entre animais 
e humanos e o quarto inclui 
os países com capacidade de 
produção de testes, vacinas e 
tratamentos, explicou Ghe-
breyesus.

Segundo disse, o Co-
mité de Emergência para a 
Monkeypox, que se reuniu na 
quinta-feira pela segunda vez 
para avaliar da evolução do 

surto, não chegou a nenhum 
consenso, mas a avaliação da 
OMS é de que o risco é mode-
rado a nível global, excepto na 
Europa, onde é considerado 
como elevado.

 Ghebreyesus explicou que 
a decisão de declarar a emer-
gência de saúde pública de 
preocupação internacional 
baseou-se nas informações 
que mostram que o vírus se 
espalhou rapidamente a nível 
global, mesmo em países sem 

registo prévio de infecções, 
assim como nas “muitas in-
cógnitas” em face dos dados 
ainda insuficientes sobre a 
Monkeypox.

Os sintomas mais comuns 
da doença são febre, dor de 
cabeça intensa, dores mus-
culares, dor nas costas, can-
saço, aumento dos gânglios 
linfáticos com o aparecimento 
progressivo de erupções que 
atingem a pele e as mucosas. 
(Lusa)

O PORTA-VOZ da Conferência Episcopal de An-
gola e São Tomé (CEAST) pede diálogo entre a fa-
mília do ex-Presidente da República José Eduar-
do dos Santos e o Governo no diferendo sobre a 
transladação dos restos mortais.

Belmiro Tchissengueti, que falava na confe-
rência de imprensa que marcou o encerramento 
da II conferência anual da CEAST, que decorreu 
na província de Luanda, no fim-de-semana pas-
sado, disse que a igreja respeita as mais variadas 
posições. “Ou seja, há o lado da sensibilidade dos 
filhos, há também o da vontade legítima do Es-
tado de realizar um funeral condigno de alguém 
que liderou o país por 38 anos”, sublinhou.

Nesse sentido, prosseguiu, o que a igreja in-
centiva “é o diálogo entre as partes” para que se 
encontre a melhor modalidade para a solução 
destas divergências.

O porta-voz da CEAST destacou que o antigo 
presidente “fez muito por este país, apesar das 
suas falhas”, realçando que foi também “um fac-
tor de equilíbrio e de salvaguarda da paz em mo-
mentos muito delicados” da história de Angola.

“Sem forçar situações, incentivamos o diálo-
go entre as partes”, reforçou.

José Eduardo dos Santos, que governou An-
gola de 1979 a 2017, morreu no dia 8 de Julho, 
com 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde pas-
sou a maior parte do tempo nos últimos cinco 
anos.

Duas facções da família dos Santos disputam, 
na Vara de Família do Tribunal Civil da Catalu-
nha, quem ficará com a guarda do corpo de José 
Eduardo dos Santos.

De um lado, está Tchizé dos Santos e os ir-
mãos mais velhos, que se opõem à entrega dos 
restos mortais à ex-primeira dama e são contra 
a realização de um funeral de Estado antes das 
eleições de 24 de Agosto para evitar aproveita-
mentos políticos.

Do outro, está a viúva Ana Paula dos Santos e 
os seus três filhos em comum com José Eduardo 
dos Santos, que reivindicam também o corpo e 
querem que este seja enterrado em Angola nos 
próximos tempos.

Esta pretensão é apoiada pelo Governo ango-
lano, que decretou sete dias de luto e anunciou a 
intenção de fazer um funeral de Estado, enquan-
to a disputa prossegue nas instâncias judiciais. 
(Lusa)

VARÍOLA DOS MACACOS

OMS declara surto como 
emergência de saúde pública

CONFRONTOS ENTRE GRUPOS ARMADOS NA LÍBIA

União Africana apela 
ao silêncio das armas

no comunicado.
Pelo menos 13 pessoas, in-

cluindo uma criança, foram 
mortas e outras 30 ficaram 
feridas durante confrontos 
armados entre milícias rivais 
líbias registados na sexta-feira 
em Trípoli, e que foram reto-
mados após breve acalmia.

Os combates regressaram 
às ruas da cidade líbia com tro-
cas de tiros na zona leste, per-
to do complexo universitário 
de Trípoli e do Centro Médico 
de Tripoli (TMC), onde muitas 
pessoas procuraram refúgio 
durante à noite para esca-
par aos incidentes, indicaram 
‘media’ líbios e jornalistas da 
agência noticiosa AFP.

Os combates opuseram 
dois influentes grupos do oeste 
da Líbia, a Força al-Radaa (Dis-
suasão) e a Brigada dos Revolu-
cionários de Trípoli.

Os mais recentes inciden-
tes entre milícias ocorreram a 
10 de Junho, mas desde há vá-
rios anos que não se registavam 
vítimas civis na capital.

Estes confrontos são caos 
sintomático que afectam a Lí-
bia desde a queda do regime de 
Muammar Kadhafi, em 2011, e 
que ainda não foi debelado.

A situação securitária no 
país permanece precária, com 
recorrentes tensões entre gru-
pos armados no oeste. (L|usa)

O PRESIDENTE da Comissão 
da União Africana, Moussa 
Faki Mahamat, afirmou que 
tem acompanhado com pro-
funda preocupação a recente 
evolução da insegurança em 
Trípoli e apelou às partes em 
conflito para silenciarem as 
armas.

Num comunicado ontem 
divulgado, a União Africana 
(UA) afirma que Moussa pede 
às partes em conflito para se 
“absterem de qualquer forma 
de violência por respeito pelas 
aspirações de paz do povo lí-
bio”.

Moussa “reitera o empe-

nho contínuo da União Africa-
na (UA) em apoiar o processo 
de paz na Líbia através do seu 
roteiro para a reconciliação, 
liderado pelo Comité Ad Hoc 
de Alto Nível da UA para a Lí-
bia, presidido Sassou Nguesso, 
Presidente da República do 
Congo”.

O responsável “insta ain-
da todos os actores políticos, 
no interesse de uma paz e se-
gurança duradouras, a redo-
brarem os seus esforços para 
encontrar soluções para a crise 
actual e a colocar o interesse da 
Líbia  acima de todas as outras 
considerações”, acrescenta-se 

Violência no estado 
nigeriano de Kaduna 
fez quase 650 mortos

Ramaphosa responde à investigação 
sobre assalto à sua quinta

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

Bispos católicos incentivam
diálogo entre a família e o Estado

PRESIDENCIAIS NO QUÉNIA

Raila Odinga
não participa
no debate eleitoral
RAILA Odinga, um dos dois principais candidatos às presidenciais 
do Quénia, não vai participar no debate eleitoral  marcado para 
amanhã, anunciou ontem a sua equipa de campanha, acusando o 
rival William Ruto de querer fugir a temas como a corrupção.

Num comunicado, o porta-voz da campanha de Raila Odinga 
afirma que William Ruto “exigiu que o debate não se concentras-
se na corrupção, integridade, ética e governação, questões-chave 
com que o Quénia se confronta”.

“Qualquer debate sem essas questões seria um insulto à in-
teligência dos quenianos. É por isso que não temos a intenção de 
partilhar um palco nacional com alguém que carece de decência 
básica”, sustentou.

Este anúncio surge na sequência de uma carta enviada na 
quinta-feira pelo director de campanha de Wiliam Ruto aos or-
ganizadores do grande debate entre os dois favoritos nas eleições 
presidenciais. Embora sejam quatro os candidatos na corrida, as 
eleições presidenciais de 9 de Agosto prometem ser um duelo entre 
o opositor histórico da política queniana Raila Odinga e o vice-Pre-
sidente cessante William Ruto.

Uhuru Kenyatta, que não pode concorrer a um terceiro man-
dato, anunciou em Março que apoiaria o seu ex-rival Odinga, for-
malizando a ruptura com o seu vice-Presidente William Ruto, que 
tinha inicialmente designado para lhe suceder.

Odinga, de 77 anos, fez do combate à corrupção um dos seus 
principais temas de campanha, perante concorrente de reputação 
questionável, que é, nomeadamente, alvo de acusações de corrup-
ção num processo em curso desde o ano passado.

Já William Ruto, de 55 anos, apresenta-se como representan-
te do povo contra a aliança de dinastias políticas encarnada por 
Kenyatta e Odinga, cujos pais foram, respectivamente, os primei-
ros Presidente e vice-Presidente do Quénia independente. (Lusa)

MAIS de 1500 migrantes che-
garam ontem à costa italiana, 
onde as forças de segurança 
resgataram cinco corpos, en-
quanto dois navios humani-
tários resgataram mais de 500 
náufragos no Mediterrâneo, 
noticiou a agência EFE. Se-
gundo a mesma fonte, um 
barco de pesca à deriva com 

674 pessoas foi resgatado no 
sábado a 124 milhas da Calá-
bria, no sul de Itália, por um 
navio mercante, três barcos de 
patrulha da Guarda Costeira e 
uma unidade da Guarda das 
Finanças (polícia especial de 
Itália), que também encon-
traram cinco corpos a bordo 
da embarcação. Os migrantes 

resgatados, muitos deles na 
água, foram transferidos num 
navio da guarda costeira para 
os portos da Calábria e da Si-
cília, após uma operação de 
salvamento em que também 
interveio um avião de patrulha 
marítima da Marinha, que fez 
o primeiro avistamento, e uma 
aeronave da Frontex.

Mais de 1500 migrantes chegam à costa italiana
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