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MEDIDAS RESTRITIVAS CONTRA COVID-19

O

ontem.
Foi ainda alargada a lotação nas piscinas públicas, passando de 20 para 50 por cento
da capacidade instalada. Os
teatros, cinemas, salas de jogos e centros culturais passam
a receber até 40 por cento da
sua capacidade.
“Foi alargado o número de
participantes em eventos sociais privados, não excedendo
a lotação de 30 por cento da
capacidade máxima. Também
é estendida a lotação em ginásios de 30 para 50 por cento da
sua lotação”, disse o Chefe do
Estado.
Na sua comunicação, Nyusi anunciou igualmente o aumento do número de participantes em locais de culto ,de
50 para 100, em espaços fechados, e de 100 para 250 em
locais abertos, sem entretanto
exceder 50 por cento da capacidade máxima.
O limite de participações
em reuniões em instituições
públicas e privadas passa de 50
para 100 em lugares fechados
e de 100 para 250 pessoas em
locais abertos, respeitando 50
por cento da capacidade máxima.
O número de participantes
nos velórios passa de 20 para
50 pessoas, com a excepção
de casos de óbitos por Covid-19, que mantêm o limite
de 10 indivíduos. As visitas aos
estabelecimentos penitenciários foram estendidas a quatro
pessoas por mês.
O Presidente da República

autorizou ainda a retoma de
altas competições, de equipas
de campeonatos provinciais.
Autorizada ainda está a abertura de barracas de venda de
produtos alimentares de acordo com as regras, mas continua vedada a venda de bebidas
alcoólicas nestes espaços, disse Nyusi, anunciando ainda a
abertura normal de museus e
galerias no país.
A partir de hoje o horário
do funcionamento dos centros comerciais é alargado das
9.00 às 20.00 horas de segunda-feira a sábado e das 9.00
às 18.00 horas aos domingos,
feriados e dias de tolerância de
ponto.
O horário deve igualmente vigorar noutros estabelecimentos comerciais,
como padarias, pastelarias e
lojas de conveniência, mas
armazéns, talhos e ferragens
e todo o comércio a grosso
devem funcionar das 7.00 às
17.00 horas.
“Os bottle stores funcionam das 9.00 às 18.00 horas,
encerrando aos domingos e
feriados e dias de tolerância de
ponto. Nos restaurantes já podem ser autorizadas quatro a
seis pessoas por mesa, respeitando o protocolo sanitário em
vigor”, disse.
Acrescentou ainda que é
autorizada a abertura de bares,
desde que tenham áreas devidamente ventiladas, das 9.00
às 21.00 horas, com 20 e 50
pessoas no interior e exterior,
respectivamente.

30,00MT

ACIDENTE FERROVIÁRIO

PR abre mais
a economia

PAÍS observa a partir
da zero hora de hoje
até o dia 20 de Dezembro mais um relaxamento das medidas
restritivas contra a Covid-19,
entre as quais a suspensão da
rotatividade nas instituições
da administração pública, o
alargamento do tempo de funcionamento do comércio e do
recolher obrigatório.
O anúncio foi feito na noite de ontem pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi, na
sua comunicação à nação, justificando que o relaxamento
das medidas visa impulsionar
o desenvolvimento da economia e continuar a conter a
propagação da pandemia.
O Chefe do Estado decidiu
manter as medidas do Decreto
n.º 76/2021, de 24 de Setembro, de modo a preservar os
ganhos colectivos, que se traduziram na redução de infecções, internamentos e mortes
por esta doença.
Neste sentido, mantêm-se fechadas todas as praias
do país, sendo que doravante mais uma é abrangida pela
medida. Trata-se da de Revúbuè, na província de Tete,
como consequência dos desmandos que se têm verificado
no local.
O Presidente disse que o
recolher obrigatório em Maputo, nas capitais provinciais,
autarquias e vilas passa a vigorar das zero horas até às 4.00
horas da madrugada e não a
partir das 23.00 como era até
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Inicia desobstrução
da linha Nampula-Cuamba
ARRANCARAM no fim-de-semana os trabalhos visando desobstruir a linha-férrea de
Nacala, interrompida sexta-feira última na sequência de um acidente ocorrido em Massua,
em Cuamba, Niassa, envolvendo um comboio
de transporte de carvão.
Os trabalhos consistem na remoção de cerca de 40 vagões de uma composição que transportava 7.500 toneladas de carvão mineral de
Tete para o Terminal Multiuso de Nacala-à-Velha, em Nampula.
O comboio era composto por 120 vagões e
quatro locomotivas.
O acidente provocou a morte de dois menores, cujos corpos foram a enterrar na tarde
de ontem. Os feridos graves, também em número de dois, foram transferidos sábado para
uma unidade sanitária privada da capital do
país a fim de receberem cuidados mais especializados, segundo o administrador de Cuamba,
João Manguige.
Os custos da evacuação, por via aérea, e de
tratamento das vítimas do sinistro são suporta-

Primeira-Dama apela
à OMM para se manter unida

Presidente Nyusi quando se dirigia à sala onde proferiu a sua comunicação à nação

A PRIMEIRA-DAMA da República de Moçambique apelou
aos membros da Organização da Mulher Moçambicana
(OMM) a manterem-se unidas
e determinadas para que o V
Congresso, programado para
Dezembro próximo, decorra
com sucesso.
Isaura Nyusi falava sexta-feira na II Sessão Extraordinária do Conselho Nacional da
OMM, tendo referido que as
mulheres filiadas na organização precisam de dar as suas
contribuições de forma livre,
objectiva para a coesão entre
elas e à volta dos grandes assuntos.
A presidente da OMM

EN4

Troço Novare-Tchumene alargado no primeiro semestre de 2022
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A TRANS African Concessions
(TRAC), concessionária da Estrada Nacional Número Quatro
(N4), garante que as obras de
alargamento do troço conhecido por Novare-Tchumene,
no município da Matola, província de Maputo, arrancam
no primeiro semestre do próximo ano.
O troço é apontado como
um dos mais críticos do projecto da N4, ao longo de todo
o corredor rodoviário entre as
cidades de Tswane (África do
Sul) e Maputo.
Em entrevista ao “Notícias”, o Presidente do Conselho de Administração da
TRAC, Van Niekerk, reconhece
que o facto de o troço ter uma
faixa de rodagem em cada sentido torna-se “num autêntico
calvário”, visto que viaturas

de carga pesada misturam-se
com as ligeiras, tornando a
marcha lenta e insegura.
Segundo ele, a TRAC e a
Administração Nacional de Estradas (ANE) estão a trabalhar
em conjunto na busca de uma
solução que consiste em alargar o troço para passar das actuais duas faixas para quatro.
“Este tipo de projectos tem
de, primeiro, passar por aprovações ambientais e só depois
é que se realiza o concurso
para se adjudicar ao empreiteiro que vai executar as obras.
Esperamos que este projecto
inicie no primeiro semestre de
2022”, disse.
Na entrevista, Van Niekerk
fala sobre o futuro da N4, uma
vez que o contrato de concessão da estrada termina em
2027, ano em que a gestão da

infra-estrutura volta para a
responsabilidade total do Estado moçambicano.
“Quando o fim da concessão chegar a vida da TRAC

como empresa também irá
terminar, pelo que não seremos capazes de continuar a
desenvolver esta actividade
na N4, em particular. Também

acreditamos que dentro da
ANE exista muita capacidade
e conhecimento para se dar
continuidade à manutenção
da estrada”, disse.

Van Niekerk, PCA da TRAC

Suspeitos de assassinar albina
recolhem às celas em Nampula
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Pág. 9
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.
Fica em casa.

dos pela Nacala Logistic, firma que gere e opera o sistema ferroviário de Nacala, importante
para as transacções com o vizinho Malawi.
Entretanto, acções coordenadas do Governo Distrital de Cuamba e a Nacala Logistic levaram à conclusão de que não há desaparecidos,
como foi anunciado momentos após o acidente
que ocorreu na ponte sobre o rio Namutimbwa,
junto ao qual se localiza uma lagoa artificial,
onde um grupo de crianças se encontrava a refrescar-se, dadas as altas temperaturas que se
faziam sentir. A conclusão de que não há desaparecidos baseou-se no facto de não ter havido
reclamação por parte das famílias das comunidades à volta. Receava-se que 20 pessoas tivessem ficado soterradas pelo carvão mineral que
era transportado nos vagões tombados.
A circulação de comboios entre as cidades
de Nampula e Cuamba ficará interrompida por
tempo indeterminado, porquanto será necessário construir uma nova ponte sobre o rio Namutimbwa, que ficou danificada no momento
do desastre.

O presidente da TRAC fala
também, entre vários assuntos, sobre a polémica que tem
caracterizado o processo de
fixação de preços nas portagens de Maputo e Moamba. A
este respeito, a fonte explica
que aquando da concessão, há
cerca de 23 anos, foi acordada
com o Governo moçambicano
uma tarifa fixa para o período
de vigência do contrato.
“O que tem acontecido é
que, anualmente, a TRAC pede
um ajuste ao Governo de acordo com a taxa de câmbio e a
inflação. Inclui-se aqui a taxa
de câmbio porque os empréstimos para a construção da
estrada foram feitos originalmente em randes”, frisa.
Veja mais detalhes sobre o
assunto na página dois da presente edição.

BREVES
PM avalia
reconstrução
de Cabo Delgado
O PRIMEIRO-MINISTRO, Carlos Agostinho
do Rosário, dirige hoje, na cidade de Maputo,
a reunião de avaliação e monitoria da implementação do Plano de Reconstrução de Cabo
Delgado. De acordo com uma nota a que o
“Notícias” teve acesso, o evento contará
com a participação dos chefes das missões
diplomáticas acreditadas em Moçambique,
representantes de organismos internacionais e outros parceiros de cooperação.

Black Bulls perde
e adia decisão do título
A ASSOCIAÇÃO Black Bulls consentiu ontem uma derrota por um a zero diante do Ferroviário de Lichinga e adiou
a decisão do título de campeão nacional para a próxima
jornada, a penúltima do Campeonato Nacional de Futebol
- Moçambola. Com o desfecho da partida disputada no
Estádio 1° de Maio, em Lichinga, a Black Bulls viu reduzida para quatro pontos a vantagem sobre o Ferroviário da
Beira, que, por sua vez, recebeu e derrotou o seu homónimo de Nacala por 2-1. Na próxima jornada os “touros”,
com 54 pontos, recebem justamente os “locomotivas”
do Chiveve (50 pontos), em desafio que pode ditar o novo
campeão nacional. Mais detalhes na página 39.

disse que a agremiação readade de género e direitos de
lizou nos últimos tempos
oportunidades entre o hodiversas actividades a todos
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CONCESSÃO TERMINA EM 2027

Caberá ao Estado decidir futuro da N4
PAULO DA CONCEIÇÃO

O

CONTRATO de concessão da estrada
N4, pela TRAC, termina em 2027. O
empreendimento é
conhecido como uma BOT
(Build, Operate, Transfer), o
que significa (COT - Constuir,
Operar, Transferir) estrada
com portagem. Por outras palavras, o Estado moçambicano mantém-se como proprietário dos terrenos nos quais a
N4 - Rota com Portagem, foi
construída, assumindo total
responsabilidade pela estrada
uma vez terminado o prazo de
concessão pela TRAC no ano
de 2027.
Em entrevista ao “Notícias”, o Presidente do Conselho de Administração da
TRAC, Van Niekerk, explica
que até ao momento foram
investidos mais de 90 biliões
de meticais na infra-estrutura
e que o envolvimento do sector privado tem contribuído
para dinamizar o corredor de
Maputo.
Nesse contexto, realçou,
a título de exemplo, que em
2001 somente 80 camiões
se deslocavam diariamente pela infra-estrutura entre
Moçambique e a África do
Sul. Entretanto, actualmente circulam pela N4, por dia,
cerca de 1700 camiões com
destinou para, ou com origem
na África do Sul.Vamos à entrevista.
NOTÍCIAS (Not) - O contrato de concessão da N4,
rubricado entre a TRAC e as
autoridades moçambicanas,
termina já em 2027, altura em
que o empreendimento pas-

A ANE tem capacidade para gerir a infra-estrutura

Com o fim da concessão, a gestão da N4 vai passar para o Estado moçambicano

sa para a responsabilidade de
Moçambique. A TRAC prevê
ainda mais investimentos na
N4?
VAN NIEKERK (VN) Existem ainda 7 anos no projecto de concessão e neste
momento o nosso foco é na
expansão da secção que sai do
Novare até Tchumene, que é
uma zona bastante congestionada e que achamos que
vai trazer muito alívio para
os residentes e para o trânsito
em geral. Neste momento há
também uma investigação em
curso do pavimento da secção
que sai de Ressano Garcia para

Moamba, porque não está em
boas condições. Pretendemos
melhorá-lo ou reconstruí-lo e
em alguns locais onde houver
necessidade serão construídas faixas de ultrapassagem.
Not - Para quando o arranque destas obras?
VN - O projecto entre Novare e Tchumene será o primeiro a iniciar. Este tipo de
projectos tem de, primeiro,
passar por aprovações ambientais e depois tem de se
fazer um concurso para se adjudicar o empreiteiro que vai
executar as obras. Esperamos
que este projecto inicie no

primeiro semestre de 2022.
Not - Quantas viaturas passam diariamente pelas portagens de Maputo e
Moamba?
VN - Pela Portagem da
Moamba passam diariamente
cerca de 4 mil viaturas, das
quais cerca de 3 mil acabam
chegando à Portagem de Maputo. Já pela de Maputo atravessam diariamente nos dois
sentidos cerca de 40 mil viaturas.
Not - Qual será o papel da
TRAC no processo de transferência da infra-estrutura para
o Estado moçambicano?

VN - Quando se trata de
concessão há um processo
que deve ser seguido antes de
devolvermos a infra-estrutura à Administração Nacional
de Estradas (ANE). Nas definições estabelecidas no contrato foi decidido que quando
a estrada for entregue às autoridades, neste caso à ANE, ela
ainda tem de “ter vida”. Isso
significa que, para além dos
projectos já mencionados,
a TRAC irá fazer mais coisas
que vão garantir que no fim
do período de concessão seja
possível verificar-se que ela
possa estar em condições por

mais dois ou três anos. Além
disso, quando a estrada for
entregue à ANE a infra-estrutura deve ter um certo nível
de serviços que garantam que
os carros continuem a circular com facilidade. Além da
estrada, as outras instalações,
como as portagens, o sistema
de cobranças, o próprio edifício, devem estar em condições de ser utilizados, para
que o Estado possa continuar
com as operações. Caberá ao
Estado depois decidir o que
pretende fazer com as infra-estruturas.
Not - De alguma forma

de manter o financiamento
a fluir, que é o que o público
paga para manter a estrada e
também fazer as expansões
onde for necessário. Para
além de mantermos a estrada
temos outros trabalhos e serviços que fazemos, incluindo
acções de responsabilidade
social. Temos também um
trabalho de assistência aos
motoristas em dificuldades.
Na parte da responsabilidade social envolvemos as
comunidades, apoiamos escolas e o desporto. Quando
o motorista paga a tarifa de
portagem tudo também está
calculado em termos do benefício que o cidadão ganha
ao utilizar esta infra-estrutura com portagem. Por exemplo, antes levava-se cerca
de quatro horas para sair de
Ressano Garcia para Mapu-

to, mas hoje essa distância é
percorrida em cerca de uma
hora. Há também o benefício
em termos de manutenção
das viaturas, pois os custos
de manutenção da viatura
também reduzem.
Not - Como é feita a gestão do excesso do movimento de camiões de carga que
circulam pela N4 com destino ao Porto de Maputo?
VN - Um dos grandes desafios não é exactamente o
Porto de Maputo, mas sim o
processo de importação que
se faz na fronteira entre a
África do Sul e Moçambique
(Ressano Garcia). Assim, está-se a trabalhar no sentido
de se reduzir o tempo de espera na fronteira para ver se
pode haver muito mais tráfego com destino ao Porto de
Maputo comparativamente

ao que está a acontecer neste
momento.

tiative, (Corredor de Iniciativa no Desenvolvimento de
Maputo), tendo por ideia-base desenvolver a auto-estrada N4 entre essas duas
regiões ao ponto de facilitar
a estimulação das ligaçães
comerciais, o investimento
na região e também providenciar acesso aos mercados
globais a partir do Porto de
Maputo. O Porto de Maputo
foi considerado, na altura, de
parcos recursos e de sub-utilização, isto devido às sanções impostas contra o regime do “Apartheid” na África
do Sul e da guerra civil em
Moçambique. A proximidade, a par da conveniência da
sua localização às indústrias
sem acesso ao mar, Gauteng,
Limpopo e Mpumalanga, regiões estas muito distantes da
costa maritima sul-africana,

Van Nierkerk , Presidente do Conselho de Administração da TRAC

poder-se-á esperar da TRAC
uma participação na formação do capital humano que
vai gerir a infra-estrutura?
VN - Quando o fim da
concessão chegar a vida da
TRAC como empresa terá
terminado, pelo que não seremos capazes de continuar
a desenvolver esta actividade
na N4, em particular. Também acreditamos que dentro
da ANE exista muita capacidade e conhecimento para se
dar continuidade à manutenção da estrada. Logicamente,
era desejo da TRAC que o projecto continuasse connosco

por muito mais tempo, mas
isso não depende da TRAC,
mas sim das autoridades moçambicanas.
Not - Num cenário em
que o Governo está actualmente, a concessionar várias
estradas ao longo do país, a
TRAC aventa a possibilidade
de continuar a investir nesse
segmento no país?
VN - Sim. Estamos interessados. Já existem outras
empresas que se aproxiamaram da TRAC para trabalhar
connosco e estamos, neste
momento, a trabalhar muito
nesse sentido.

Preço de portagens e carga para o Porto de Maputo

O PRESIDENTE do Conselho
de Administração da TRAC,
Van Niekerk, fala também
sobre as polémicas relacionadas com o preço de portagens e o excesso de camiões
de carga que transitam pela
N4 com destino ao Porto de
Maputo.
Not - Há um sentimento
de que o preço pago nas portagens de Maputo e Moamba
é insustentável para a maioria dos motoristas que usam
estas infra-estruturas. Como
é feita a fixação do preço da
portagem?
VN - Há 23 anos houve
um concurso em que participaram também outras
empresas. A proposta que a
TRAC apresentou as autoridades moçambicanas, nessa altura, estava lá escrito
quanto é que cada classe de
viatura e em que portagem
iria pagar. Na Classe 1 temos
viaturas ligeiras, na Classe 2
temos viaturas ligeiras com
dois eixos, um dos quais pesado; depois temos, na Classe
3, carros pesados pequenos
e na Classe 4 temos os carros
pesados. Isso foi determinado nessa altura. Apesar de ter
sido determinada há 23 anos,
tarifa de portagem é fixa para
o resto da concessão. O que
tem acontecido é que anualmente a TRAC pede um ajuste ao Governo de acordo com
a taxa de câmbio e a inflação.
Inclui-se aqui a taxa de câmbio porque os empréstimos
foram feitos originalmente
em randes.
Not - Não acha exorbitante o preço pago pelos motoristas?
VN - Por um lado, as pessoas não gostam de pagar as
taxas das portagens mas, por
outro, há uma necessidade
de manter uma estrada em
boas condições e é por isso
que existe um mecanismo

A Portagem da Moamba está integrada no projecto da N4

SOBRE O PROJECTO

No seguimento das primeiras eleições democráticas, no ano de 1994, o Governo sul-africano, então
no poder, juntamente com
o Executivo moçambicano
conceptualizaram o desenvolvimento de um corredor
rodoviário entre as cidades
de Tshwane (então Pretória)
na província de Gauteng e a
cidade de Maputo.
O objectivo primário deste corredor era restabelecer
as ligações comerciais entre
os dois países. Os dois chefes
de Estado eram na altura os
Presidentes Nelson Mandela
e Joaquim Chissano. Foi-lhe
atribuído o nome de Maputo
Development Corridor Ini-

tornou a iniciativa muito
apetecível e com muito pouca, ou até mesmo, nenhuma
margem para falhar. Para que
o Porto de Maputo pudesse
florescer como ponto de excelência e viesse a crescer nas
actividades de exportação
e importação era necessário apostar em melhorar, em
grande escala, as condições
então existentes, das quais se
incluía a dragagem na linha
de navegação, águas profundas, de 9.5m para 13.5m, de
modo a que embarcações de
maior porte e de grande tonelagem pudessem com facilidade navegar e atracar com
segurança. Chegados ao mês
de Abril de 1995 os respectivos governos tinham chegado a uma série de acordos,
tendo convidado, ao abrigo
desses acordos, possíveis
intervenientes a apresentar
propostas em transformar a
N4 no Corredor de Maputo
com portagem. Este projecto teria de ser posto em
movimento e conduzido por

uma entidade privada, já que
era necessário o estabelecimento de consórcio público/
privado que pudesse evitar
os custos operacionais da
manutenção e reabilitação a
qualquer um dos orçamentos
operacionais dos governos.
Igualmente importante era
que a licitação teria de ter
incluido resultados socioeconómicos por via de um
contrato social. Isto permitiria dar poderes e melhorar as
comunidades nas imediações
vizinhas da N4 através de desenvolvimento empresarial,
criação de emprego, formação e transferência de especializações nas mais variadas
áreas profissionais. Decorria
o último trimestre do ano de
1996 quando a Trans African
Concessions (TRAC) foi nomeada como a licitadora preferida, após intenso desenvolvimento processual que
teve custos de aproximadamente 50 milhões de randes.
A TRAC, composta por uma
sociedade entre Basil Read,

Socks & Stocks (ambas empresas sul-africanas) e Bouygues (empresa construtora
multinacional francesa) seriam as responsáveis em pôr
em execução a concessão de
construção, pelo prazo de 30
anos, operar e manter a estrada com portagem. A esta
parceria das três empresas foi
dado o nome de SBB, que seria, desde logo, responsável
para dar início ao trabalho de
construção, que teve a duração de três anos e meio. Em
Maio de 1997 os documentos
de concessão foram assinados pela TRAC e governos da
África do Sul e Moçambique,
todos eles devidamente representados pelas suas respectivas agências para estradas nacionais, SANRAL e
ANE. Chegados a Dezembro
do mesmo ano a TRAC tinha
angariado o valor necessário
para que se desse início aos
trabalhos (aproximadamente 1,3 biliões de randes) então
necessários para pôr o projecto em andamento.
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INVESTIMENTO NA ÁGUA ,SANEAMENTO E HIGIENE

Mudanças que fazem
diferença na Educação

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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

S

E antes as escolas denunciavam fragilidades
na provisão de água,
saneamento e higiene,
actualmente o cenário
tende a mudar. Os gestores
preocupam-se em manter os
sanitários limpos e a garantir
que os alunos lavem ou desinfectem as mãos.
Em algumas escolas da
cidade de Maputo o cuidado com a limpeza dos estabelecimentos de ensino
ganhou mais peso, no ano
passado, na sequência da pandemia da Covid-19 no país,
doença cuja prevenção exige
a higienização frequente das
mãos.
Logo à entrada dos estabelecimentos de ensino os
alunos lavam as mãos, seguem a indicação da sinalização

FOTOS DE U. MATULA

EVELINA MUCHANGA

É garantindo água e sabão que os alunos higienizam as mãos

horizontal, que orienta como
devem caminhar até à sala.

Pátio limpo, sanitários com
água e sabão para a lavagem

das mãos é o cenário que encontrámos na Escola Primária

Completa de Inhagóia “B”, na
cidade de Maputo.
É uma realidade que, segundo o director desta instituição de ensino, João Carlos
Mucavele, exige a colaboração
de todos, a partir do pessoal de
apoio, professores membros
da direcção, alunos, assim
como a comunidade circunvizinha.
“Estamos a fazer o possível para o cumprimento do
protocolo de prevenção da
Covid-19. Trabalhamos em
coordenação para que não
falte água, condições básicas
de higiene e saneamento adequadas no ambiente escolar”,
sublinhou.
Com um total de 2019
alunos inscritos para o presente ano lectivo, a EPC de Inhagóia “B” não registou nenhum caso do novo coronavírus
entre os estudantes.

Priorizar acções
de ASH nas escolas
PARA Cinthia Sixpence, coordenadora de advocacia e
campanhas da WaterAid, estes
dados podem ter melhorado,
tendo em conta o trabalho
realizado pelo Governo e parceiros para providenciar água,
saneamento e higiene escolar.
Explicou, contudo, que
a nota informativa sobre
“Serviços Sustentáveis de
Água, Saneamento e Higiene
(ASH) nas Escolas de Moçambique: A Covid-19 Como
Oportunidade para a Mudança
de Paradigma”, denuncia falhas.
O documento, produzido
pela WaterAid, Organização
Nacional de Professores e o
Movimento de Educação para
Todos, aponta como desafios
a inexistência de dados fiáveis
sobre os serviços ASH nos estabelecimentos de ensino; a

Já há rigor na limpeza dos sanitários escolares

exiguidade de fundos para o
funcionamento e manutenção
das escolas; a ausência de uma
estratégia de comunicação
para a mudança de comportamento; bem como a multiplicidade de modelos de infra-estruturas de ASH.
“Não obstante, e pelo
menos até à eclosão da pandemia, as infra-estruturas de
ASH nem sempre foram priorizadas pelo sector da Educação, sendo muito comum
encontrar escolas com salas de
aula de construção convencional, mas com água, saneamento e higiene precários ou
inexistentes”, sublinhou Sixpence.
Recomenda a priorização
das acções de ASH para todas as
escolas primárias e secundárias, de modo a garantir-se a
educação inclusiva, equitativa

e de qualidade, assim como a
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida
para todos, de acordo com o
Objectivo de Desenvolvimento
Sustentável quatro.
Adam
Garley,
director-geral da WaterAid em
Moçambique, entende que a
nota informativa contém informações “cruciais” para
assessorar os tomadores de
decisão sobre o futuro das escolas, do ponto de vista de
infra-estruturas sustentáveis,
como elementos essenciais
para a segurança dos alunos e
professores.
Recordou que este é um
espaço privilegiado para a promoção de normas sociais que
salvam vidas, como a lavagem
das mãos e outras práticas de
higiene e saneamento que devem ser incutidas desde cedo.

Envolver os alunos sem
prejudicar o aproveitamento
A PSICÓLOGA e activista social
Cândida Muvale entende que ter
uma escola com água e condições
de saneamento e higiene adequadas
dá inúmeros benefícios na educação
dos alunos, que terão um ambiente favorável para estar e conviver,
longe de doenças como diarreias e

malária. Apontou ainda que escolas
com casas de banho em condições
contribuem para que as alunas em
idade menstrual sintam-se seguras,
pois têm onde lavar-se e trocar os
pensos higiénicos.
Para esta psicóloga, toda a comunidade escolar deve contribuir

para a limpeza do estabelecimento
e não se deixar tudo nas mãos dos
contínuos.
Referiu que este contributo já
existe, tendo em conta que, para
além do chefe de turma, existe o
responsável pela higiene na sala de
aula, responsabilidade que também

é assumida por alguns professores
treinados. Explicou que o trabalho
consiste na sensibilização para o
melhor uso dos sanitários, salas de
aula e o pátio, para além de exigir
à direcção para que disponibilize
meios de higiene em quantidade
suficiente.

MINEDH promete mais acções
PARA fazer face aos desafios na área de água, higiene
e saneamento, o Conselho
Municipal de Maputo, com o
apoio de parceiros, elaborou
e apresentou, em Dezembro de 2020, a Estratégia de
Água, Saneamento e Higiene
nas escolas primárias locais,
uma ferramenta, que, segundo o vereador da área de
educação e desportos, Edmundo Ribeiro, vai orientar
as intervenções e prioridades.
“A partir do presente
ano lectivo mais 36 escolas
primárias do município de
Maputo passaram a beneficiar do apoio da WSUP (sigla
inglesa de Água e Saneamento
para a População Urbana Pobre), totalizando 50 estabe-

lecimentos de ensino primário intervencionados por
este parceiro estratégico da
edilidade. Esta intervenção
inclui a disponibilização de
75.000 unidades de sabão e
oferta de 400 dispositivos de
lavagem das mãos”, sustentou.
Com o apoio do Banco
Mundial, no quadro do Plano de Transformação Urbana
de Maputo (PTUM), a edilidade está a montar dispositivos de lavagem das mãos,
incluindo a capacitação dos
respectivos zeladores em to-

das as escolas sob sua gestão.
O trabalho incluiu a
colocação de caixas de
gestão menstrual nos sanitários para a colecta de pensos higiénicos usados, o que
confere conforto e comodidade para as alunas. A iniciativa incluiu a oferta às 101
escolas de igual número de
caixas de pensos higiénicos.
seu
turno,
o
Por
Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano
reconhece que a Covid-19
veio destapar os desafios que
o sector enfrenta ao perce-

ber-se que algumas instituições não tinham sanitários
e água suficiente para a comunidade estudantil. Outras nem sequer tinham latrinas.
em
repreFalando
sentação da Educação, no
âmbito do lançamento da
nota informativa sobre ASH,
Arlinda Chaquisse disse que
o sector, juntamente com o
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos e parceiros, elaboraram um projecto de intervenção de emergência para o

melhoramento de sanitários
e rede de distribuição de
água.
Avançou que o sector
definiu uma infra-estrutura
tipo para escolas primárias e
secundárias, olhando as diferentes situações, isto é, se o
estabelecimento tem acesso
a água ou não.
“É uma planta que já foi
aprovada ao nível do sector
e que será objecto de operacionalização. É onerosa sim,
mas é importante investirmos numa educação mais
profícua”, indicou.

Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida é usar máscara e proteger-se
da Covid-19. Eu uso a máscara! E tu?

Antes de entrar na sala de aulas é mandatário desinfectar os sapatos

Questões
estruturais

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ----------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral------------------- 21629554

APESAR desta realidade, algumas instituições de ensino ainda enfrentam desafios para garantir o saneamento e higiene adequados,
muitos dos quais ligados às infra-estruturas sanitárias, que necessitam de reabilitação e/ou reconstrução.
É o caso da Escola Primária Completa Unidade 25, na cidade de
Maputo, onde há disponibilidade de água e um saneamento básico, contudo há problemas nos sanitários, porque a canalização está
danificada, levando a escola a recorrer a baldes de água para o uso
da comunidade escolar.
Paulo Cumbane, director da escola, explicou que esta foi construída há cerca de 30 anos e nunca teve uma reabilitação de fundo.
“A canalização é interna e constituída, na sua maioria, por tubos já enferrujados. Quando abrimos as torneiras as paredes ficam
todas molhadas”, lamentou Cumbane, considerando que a solução
para este problema passa por uma intervenção profunda, estando à
busca de financiamento para tal.
As escolas primárias completas de Inhagóia “B” e Unidade 25
são apenas o espelho do que acontece na maioria das unidades de
ensino públicas do país, sobretudo nos grandes centros urbanos e
periferia.
Dados da Joint Monitoring Program (2018) calculam que cerca
de 69 por cento das escolas do país não tem acesso à água potável
e apenas 47 por cento possui saneamento básico, sendo que 15 por
cento contém serviços de higiene.
Informação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) enfatiza que na maioria dos países onde há dados disponíveis
menos de 50 por cento destas têm banheiros acessíveis para alunos
com mobilidade limitada.

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM----- 21620448
Serviço Geral-------------------- 21620457
Hospital Militar-------------- 21616825/8
José Macamo-------------------- 21600044
Idem-------------------- 21600045
Geral de Mavalane------------- 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: ---------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------- 21622001
21625031
    21327206
SOCORROS:------------------------------ 197

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

MUNÍCIPE FALA

Moradores pedem
valas de drenagem

Laura Augusto

Angélica Agostinho

MORADORES do Bairro de Albazine, na
cidade de Maputo, pedem a pavimentação
das ruas e construção de valas de drenagem
para minimizar as inundações na época
chuvosa.
As altas taxas cobradas nas tarifas de
água pelos privados constituem outra preocupação que tira sono aos residentes desta
zona.
Laura Augusto, moradora há mais de 13
anos, disse que na época chuvosa as estradas ficam alagadas, situação que dificulta a
circulação dos transportes semicolectivos.
“Percorremos longas distâncias a pé,
porque os transportadores têm receio de
danificar as suas viaturas”, explicou.
Angélica Agostinho, reside no bairro há
17 anos, afirmou que com a falta de transporte os moradores sentem-se obrigados a

fazer ligações para chegar ao destino.
“Nós que temos no negócio a fonte de
sustento enfrentamos dificuldades para
chegar ao Mercado Grossista do Zimpeto”,
lamentou.
Enquanto uns pedem a pavimentação
das vias de acesso, outros moradores reclamam das cobranças de valores elevados nas
facturas de água, daí que pedem que sejam
contemplados na rede pública.
“Somos uma família composta por três
pessoas, por isso não usamos muita água,
mas mensalmente pagamos valores que
variam entre oitocentos e mil meticais”, reclamou Sebastião Sulemane.
A mesma inquietação foi apresentada
por Amélia Joana, moradora há 20 anos, que
referiu que a solução do problema passa pela
canalização de água da rede pública.

Sebastião Sulemane

Amélia Joana
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País quer se tornar um
centro de produção
agrícola orgânica

O

GOVERNO moçambicano
pretende
transformar o país
num centro regional
de produção agrícola
orgânica.A ideia é fazer o aproveitamento das extensas áreas
férteis de que o país dispõe e da
sua localização geográfica estratégica para obter vantagens
competitivas na área de livre
comércio africano.
A concretização deste objectivo será feita através de investimentos no sector agrícola
e no processamento através da
industrialização.
A informação foi avançada em Istambul, Turquia, pela
vice-ministra da Indústria e
Comércio, Ludovina Bernardo, onde participou no Fórum
Económico e de Negócios Turquia-África, um evento terminado na sexta-feira.
Segundo ela, servindo
como um centro de distribuição e ponto de entrada para a
África Austral e outros mercados na região, Moçambique
quer também atrair investimentos para a produção local
de produtos por meio de uma
industrialização moderna e
integrada e de conteúdo local
por meio de Micro, Pequenas e
Médias Empresas (PME).
Na sua intervenção, a governante realçou que o país
vai impulsionar a aceleração
da base produtiva e comercial

PUBLICIDADE

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :22/10/2021
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,22

64,48

63,22

64,48

63,22

64,48

ÚNICO

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

63,83

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS
NO MERCADO
MONETÁRIO
INTERBANCÁRIO,
REFERENTES AO DIA
MERCADO
MONETÁRIO
INTERBANCÁRIO
(MMI)
22 de outubro de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
(Valores expressos em Milhões de Meticais)
22 de outubro de 2021

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
Permutas
Instituições de Crédito
(dias)de Liquidez entre
Valor
Taxa
Prazo
(dias)

SEM GARANTIA
Valor
Taxa

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias

COM GARANTIA
Valor
Taxa
COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Facilidades
Prazo Permanentes de Depósito
FPD e de Cedência (FPD e FPC)FPC
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
Overnight
5,712.55
10.25%
16.25%
Overnight
5,712.55
10.25%
16.25%

Ludovina Bernardo, no Fórum Económico e de Negócios Turquia-África

182 dias

364 dias

Total/Média

Bilhetes
Tesouro -Tipo
Emissão
Valordocolocado
A Primária
500.00
554.00
4,400.00
5,454.00
Colocações
por Ponderada
prazo
91 dias
Taxa Média
13.34% 182 dias
13.37% 364 dias
13.40%Total/Média
13.39%
Valor colocado Tipo A
500.00
Data última colocação
20-out-21 554.00
20-out-214,400.00
20-out-215,454.00
20-out-21
Taxa Média Ponderada
13.34%
13.37%
13.40%
13.39%
Valor colocado Tipo B 20-out-21
0.00 20-out-21
928.00 20-out-21
1,263.0020-out-21
2,191.00
Data última colocação
Taxa
Média Ponderada
13.37% 1,263.00
13.40% 2,191.00
13.39%
Valor
colocado
Tipo B
0.00 928.00
Data
última
colocação
20-set-21 13.40%
20-set-21 13.39%
20-set-21
Taxa
Média
Ponderada
- n.a
13.37%
Data
última
colocação
n.a
20-set-21
20-set-21
20-set-21
8,480.00
20,599.00
96,447.00
125,526.00
BT em Carteira
8,480.00
BT Taxas
em Carteira
13.36% 20,599.00
13.42% 96,447.00
12.77%125,526.00
12.91%
BT em Carteira
13.36%
13.42%
12.77%
12.91%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.36%
13.37%
13.40%
13.39%
Taxa últimas 6 colocações
13.36%
13.37%
13.40%
13.39%

…

(a) Taxas
Taxaspré-fixadas
pré-fixadasdo
doBM.
BM.
(a)

através de infra-estruturas de
apoio como zonas Económicas
Especiais, Parques Industriais e
Mercados de Abastecimento.
“Queremos ser também
uma referência e centro de
produção local de energia continental com penetração global, com base nas boas práticas
e na sustentabilidade. Pretendemos ainda nos destacar no
turismo terrestre e marítimo
por meio de financiamentos e

investimentos alternativos”,
disse. Para a governante, na
materialização dos objectivos
acima mencionados, será necessário valorizar, promover
e estimular o sector privado
como parceiro no desenvolvimento de políticas públicas e
agente efectivo no estabelecimento de parcerias empresariais. Ludovina Bernardo, na
sua dissertação, enfatizou que
a zona de comércio livre conti-

nental africana está a ser construída centrada no comércio de
bens e serviços, na harmonização e uniformização de procedimentos, elementos cruciais
para uma melhor previsibilidade dos operadores.
Para ela, os activos estratégicos da área de livre comércio
de África incluem as cadeias
de valor com impacto e capacidade competitiva global; a
industrialização integrada para

agregar valor à produção local
e; infra-estruturas de apoio à
produção.
“São também estratégicos
os corredores integrados de
serviços logísticos como plataforma de internacionalização
produtiva e de ligação global e
facilitada a outros mercados,
privilegiando a especialização
e oferta modal integrada como
rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo”, disse.

REABILITAÇÃO DO PORTO DE NACALA

Empreiteiro contrata 60 estrangeiros
sem visto de trabalho

Curso das obras de reabilitação do Porto de Nacala

la, é acusada de ter vínculo
laboral com cerca de 60 cidadãos estrangeiros de várias
nacionalidades, sem vistos de

trabalho.
O grupo de trabalhadores
inclui cidadãos de nacionalidade filipina, japonesa, sin-

gapurense, indonésia, sul-africana, chinesa e bangali.
O “Notícias” apurou que
as obras de reabilitação do
Porto de Nacala estão a ser
realizadas por 168 colaboradores, dos quais mais de 60
trabalhadores estrangeiros.
Ademais, este número de
trabalhadores
estrangeiros
é considerado elevado, violando a Lei do Trabalho em
vigor, segundo a qual as empresas que pretendem admitir cidadãos de outros países
devem limitar o seu número
de vagas para cinco por cento da totalidade de colaboradores no activo. Entretanto,
funcionários moçambicanos
que trabalham na Penta-Ocean Construction denunciam casos de discriminação,
descontos arbitrários de remunerações e despedimentos
sem justa causa.
Em declarações à reportagem do Notícias, alguns

trabalhadores
explicaram
que, a título de exemplo, os
moçambicanos são proibidos
de usar os mesmos balneários
com os seus colegas estrangeiros.
“O tempo reservado para
o intervalo é de uma hora.
Contudo, só os cidadãos estrangeiros têm o direito de
almoçar no local de trabalho,
enquanto que os moçambicanos são obrigados a passar
refeições fora da empresa”,
disse um dos trabalhadores ao
Notícias.
Segundo eles, as denúncias já foram feitas à Direcção
do Trabalho ao nível da cidade
portuária de Nacala sem, contudo, terem tido uma resposta favorável.
O “Notícias” procurou os
gestores da empresa Penta-Ocean Construction para se
pronunciarem sobre as acusações, mas estes evitaram
qualquer tipo de contacto.

Mineradora Vale duplica
exportação de carvão
A PRODUÇÃO de carvão em
Moçambique aumentou 78,1
por cento e as vendas quase
duplicaram, no terceiro trimestre deste ano face a 2020,
anunciou a mineira Vale no
seu mais recente relatório.
O feito deve-se às obras de
requalificação das minas de
Moatize, em Tete, e a uma
maior procura dos mercados asiáticos, com a retoma
da economia global após a

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 22.10.2021

fase mais aguda de restrições ligadas à Covid-19.
A pandemia tinha afectado
de forma significativa a actividade mineira em 2020.
A empresa refere que a expansão dos indicadores entre Julho e Agosto acompanha a tendência já verificada
nos três meses anteriores.
A produção de carvão no terceiro trimestre de 2021 fixou-se em 2,4 milhões de tone-

ladas e as vendas ascenderam
a 2,6 milhões de toneladas.
O maior aumento de vendas
face a 2020 deu-se no “carvão energético” (mais 160
por cento) usado em centrais térmicas, por exemplo,
para produção de electricidade, superando o salto
dado pelo “carvão coque”
(mais 42 por cento) usado
na indústria metalúrgica.
Este ano, até final de Setem-

bro, a Vale já tinha produzido 5,6 milhões de toneladas
de carvão em Moatize face
a 4,6 milhões nos primeiros nove meses de 2020.
”A produção está em crescimento após as obras de
requalificação e deve atingir a velocidade cruzeiro no
próximo trimestre. Contudo, devido à estação chuvosa, a taxa de produção
anual de 15 milhões de to-

neladas pode não ser atingida”, refere a empresa.
A Vale anunciou no início do ano que está de
saída
de
Moçambique.
A mineira procura investidores para vender a operação
em Moatize, em linha com o
objectivo de reduzir as suas
emissões de carbono, dado
que o carvão é uma das principais fontes à escala global.
(AIM)

Venda
de Bilhetes
do Tesouro
com com
Acordo
de Recompra
Venda
de Bilhetes
do Tesouro
Acordo
de Recompra
Descrição
07 dias
Média/ Média
Descrição
07 dias 28 dias
28 dias 63 dias
63 diasTotal / Total

Transacções
Transacçõesde
deTítulos
Títulosentre
entreInstituições
InstituiçõesdedeCrédito
Crédito
Prazo

Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
VENDA COM
RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

(dias)

COM REVENDA
Valor
Taxa

Valor

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

Valor Títulos Vendidos
Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

VENDA DEFINITIVA

VENDA DEFINITIVA

Valor

Taxa

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Taxa
Médiavenda
Ponderada
Data
da última

Taxa

Valor

Taxa

NO MERCADO SECUNDÁRIO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Taxa Méd.
Méd.Pond.
Pond.
Taxa

-

Público p/ Bancos

0.00BT's em Carteira
0.00 dos Bancos
0.00

-

Valor
Títulos
Comprados 6-nov-17
1,989.66
Data
da última
compra
Taxa Média Ponderada

20-out-21

20-out-21

n.a.

21.00%

0.00
-

n.a.

0.00
-

1,989.66
6-nov-17
21.00%

Descrição
Overnight
n.a.
Valor Títulos Vendidos
0.00
TaxaDefinitiva
Média Ponderada
Compra
de Bilhetes do Tesouro
Data da última venda

Descrição
Data da última venda
Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

1 - 30 dias
n.a.

11,090.44
13.30%

2 - 7 dias

n.a.

+ de 7 dias n.a.
Total / Média

n.a.

0.00
-

0.00
-

0.00
-

31 - 63 dias
n.a. + de 63 dias
n.a. Total / Média
n.a.

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
11-out-16
11-out-16
11-out-16
11-out-16
Descrição
1 - 30 dias
31 - 63 dias + de 63 dias Total / Média
Valor Títulos
Comprados
11,090.44
2,953.34
192.99
14,236.78
5. NOTAS
EXPLICATIVAS
Taxa Média Ponderada
13.30%
14.89%
17.00%
13.97%
Data da última compra

0.00

Bilhetes do
Tesouro
(BT's) - são
valores mobiliários11-out-16
escriturais representativos
de empréstimos
de curto prazo da11-out-16
República
Data
da última
compra
11-out-16
11-out-16
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

-

BT's em Carteira
do Público
-

20-out-21

Venda
Bilhetes do Tesouro
DataDefinitiva
da últimadecompra
6-nov-17
n.a.
n.a.
6-nov-17
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Total / Média
Valor Títulos Vendidos
0.00
0.00
0.00
0.00
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Taxa Média Ponderada
-

0.00
0.00

-

20-out-21

Data da última venda

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(b)

56,500.01
18,290.65
15,082.75
56,500.01
56,500.01
18,290.65
15,082.75
56,500.01
13.29%
13.36%
13.37%
13.29%
13.29% 20-out-21
13.36% 20-out-21
13.37% 20-out-21
13.29%
20-out-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 de
dias
+ de 7 dias
Total / Média
Compra de Bilhetes do Tesouro
com Acordo
Revenda
Valor Títulos Comprados
1,989.66
Descrição
Overnight 0.00
2 - 7 dias 0.00
+ de 7 dias1,989.66
Total / Média
Taxa Média Ponderada
21.00%
21.00%

(Valores expressos
emcom
Milhões
de Meticais)
Venda
de Títulos
Recompra
/ Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos
p/ Público
0.00
0.00de Títulos 0.00
Venda de
Títulos com Recompra
/ Compra
com Revenda0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Taxa Méd.
Pond.
Bancos
p/ Bancos
0.00
0.000.000.00 Público
p/ Bancos
0.00
0.00
Taxa
Méd.
Pond.
-0.00
- 0.00
Vendas
de Títulos
Taxa Méd.
Pond. DefinitivasVendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Taxa Méd. Pond.
Vendasp/deBancos
Títulos Definitivas
Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Vendas
porPond.
prazo
1 - 91
92 - -182 dias 183 -- 364 dias Total- / Média
- dias
Taxa
Méd.

Bancos p/
p/Bancos
Público
Bancos

A EMPRESA Penta-Ocean
Construction,
contratada
para reabilitar o Porto de Nacala, na província de Nampu-

63,83

120,314.61
5,211.39
-

Taxa Méd. Pond.

-

(b) Bilhetes do Tesouro.

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
BT's
em Carteira
dos Bancos
120,314.61
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE
01-10-2021
A 31-10-2021)

Operações
com acordodenominados
de revenda - em
compra
de títulos
come odestinam-se
acordo de revenda
assumido pelo
comprador,
de Moçambique,
moeda
nacional
ao financiamento
do défice
de tesouraria corrente do
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

BT's em Carteira do PúblicoTaxa 5,211.39
Descrição
13.25%
Taxa
de juro
de política monetária (MIMO)
(b) Bilhetes
do Tesouro.
Indexate Único
13.30%
5%
Prémio de Custo
6%
5.30%
4. INDEXANTE
ÚNICO
- PRIME
RATE DO SISTEMA
FINANCEIRO
Prime
Rate do Sistema
Financeiro
Moçambicano
18.60%

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

MOÇAMBICANO
VIGORAR
DE
01-10-2021
A 31-10-2021)
Taxa
de juro de Política (A
monetária
(MIMO)
- principal
sinalizador
e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).

Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão,
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

Taxa

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos

Permanente
de Cedência
- cedência
de liquidez
pelo Banco
de Moçambique aos operadores do mercado
Descrição
Indexante
Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade
,operadores
do mercado
por via (FPC)
de leilão
e absorvendo
excessos
de liquidez.
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre
o diade
16juro
de cada
até o monetária
dia 15 do mês(MIMO)
seguinte.
Taxa
de mês
política
13.25%

de Definitiva
Liquidez - de
operações
(empréstimo)
de da
fundos
as instituições
participantes
MMI.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas
Compra
Bilhetesde
dotransferência
Tesouro - operação
através
qualentre
o Banco
de Moçambique
compranopor
via de leilão,
Indexate Único
13.30%
de Bancos (AMB).
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.
5%
Prémio de Custo
6%
5.30%
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
Empresas
e Particulares,
que (FPD)
realizam
operaçoeslivres
de compra
e venda
de títulos
com os Bancos.
Facilidade
Permanente
de Depósito
- depósitos
em moeda
nacional
efectuados
pelos operadores do mercado
crédito
de Taxa
JuroSistema
Variável doFinanceiro
sistema financeiro
moçambicano, composta pela
soma do Indexante Monetárias,
Prime
Ratede do
Moçambicano
18.60%
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.
Único e do Prémio de Custo.

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).
Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade
,
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 22 de Outubro de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 141/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 22 Outubro
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

Estados Unidos(a)

Dolar

CÂMBIOS(MT)
VENDA

Maputo, 22 de Outubro de 2021.

Fonte: BANCO DE
MOÇAMBIQUE
COMPRA

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

63,20

64,46

63,83

4,31
5,64
4,31
1,48
3,70

4,39
5,75
4,39
1,51
3,77

4,35
5,70
4,35
1,50
3,73

555,70
78,34
27,48
167,20

566,78
79,91
28,03
170,53

561,24
79,13
27,76
168,86

11,08
51,24
9,90
9,89
9,89
87,12
7,57
7,37
69,00
73,53

11,30
52,26
10,10
10,09
10,08
88,86
7,72
7,52
70,37
75,00

11,19
51,75
10,00
9,99
9,99
87,99
7,65
7,45
69,69
74,27

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.805,20000
Venda.............. 1.805,71000

3,2500000
0,1702500

%
%

Maputo, 25.10.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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Estacionamento de
camiões nas “bombas”
gera preocupação

Buscam-se soluções para reduzir pressão de camiões nas estações de serviço

A

EXPLOSÃO de parques de estacionamento de camiões-cisterna nas estações
de serviço (bombas de
combustíveis) está a transformar-se num autêntico perigo
para o tráfego rodoviário na cidade da Beira.   
O alerta foi lançado pelo
governador Lourenço Bulha,
que falava numa reunião sobre
crescimento desproporcional
entre o transporte rodoviário e
o consumo de combustível ao
longo do Corredor de Desenvolvimento da Beira.
Lourenço Bulha mos-

to da Beira, concretamente na
zona da Lixeira Municipal da
Munhava.
remover
“Conseguimos
poucos contentores quando
existe congestionamento dos
camiões que pretendem entrar
no Porto da Beira e isso atenta
contra a saúde pública”, alertou Albano Carige.

teu ao Governo um projecto de
construção de uma nova estrada de acesso directo ao Porto da
Beira, partindo da Cerâmica.
Caso tal projecto seja concretizado espera-se diminuir
consideravelmente o intenso congestionamento de viaturas, podendo mesmo combater
o problema de parqueamento
de camiões-cisterna nas estações de serviço.
O autarca referiu ainda que
os camiões de recolha de lixo
têm passado por imensas dificuldades quando se verifica
o congestionamento de camiões no acesso norte ao Por-

trou-se preocupado com a
transformação de bombas de
combustível em parques de
estacionamento de camiões,
incluindo no troço da Estrada
Nacional Número Seis (N6).
Falou ainda do aumento considerável do tráfego de
camiões de transporte de carga para os países do ‘hinterland’, com especial atenção
para os de combustível, facto
que tem gerado preocupação
por parte das autoridades de
fiscalização.
Sobre o assunto, o edil da
Beira, Albano Carige, disse que
o Conselho Municipal reme-

PRESSÃO DO HINTERLAND
A companhia Pipeline Moçambique-Zimbabwe (CPMZ)
considera que o contínuo crescimento do nível de consumo
de combustíveis dos países do
interior, sem acesso ao mar, re-

sulta no aumento desregular do
transporte rodoviário.
Segundo José da Silva, director-geral da CPMZ, a situação está a criar impactos
negativos no tráfego ao longo
da EN6.
Anotou ainda que o congestionamento das estradas e o
estacionamento desorganizado em terrenos improvisados e
nas bombas de combustíveis,
sem observância das medidas
mínimas de segurança, atingiu
níveis alarmantes na Beira.
Lamentou também o facto
de dentro do recinto portuário
da Beira haver um intenso congestionamento, para além da
degradação das vias e do contrabando de combustível.
Vincou que a Companhia
Pipeline Moçambique-Zimbabwe está preocupada com a
situação, tendo advertido que o
problema é sério e não deve ser
ignorado, e que caso não seja
resolvido poderá atingir consequências nefastas.
Indicou igualmente que a
sua instituição decidiu avançar com uma auscultação junto
dos diferentes parceiros para a
colheita de ideias que vão ajudar na formulação de decisões
que possam reverter o actual
cenário.
Neste contexto, José da Silva deu a conhecer que a CPMZ
contratou uma empresa de
consultoria que vai ajudar a
desenhar estratégias de solução do problema.

A emissão do BI será mais flexível na Beira

Pré-marcação
online vai flexibilizar
emissão do BI
ESTÁ concluída a instalação do
sistema de pré-marcação “online” para flexibilizar a emissão
do Bilhete de Identidade (BI)
na cidade da Beira, aguardando-se o respectivo arranque,
segundo Ana Paula Chomera.
A directora dos Serviços
Provinciais de Identificação
Civil (SPIC) sublinhou que
quando o sistema estiver em
funcionamento os utentes
apenas deverão ir no dia e hora
indicados para tratar o seu documento.
“Por enquanto não podemos avançar a data do início
do processo, mas instalámos,
testámos e as senhas já começaram a sair”, afirmou.
Acredita que o sistema irá
trazer maior dinâmica nos serviços e organização dos utentes, sobretudo numa altura em
que as autoridades de saúde
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VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS CONTRA COVID-19

Governo encerra 18 praias

NACIONAL

ECONOMIA

POLÍTICA

CIDADES

O

OPINIÃO

Desporto Nacional

HiSTÓRiAS DE
PENiCHE ANTES DO
JOGO DE DOUAlAAdopção

11

12-13 ECONOMIA

28-29

ARTES E LETRAS

Cimenteiras
adquirem
clínquer
localmente

de bebé gera
controvérsia

Tradução
requer
conhecimento
profundo

MORREU UM
HOMEM BOM
10816

ADVERTE TRIBUNAL

COMPROMISSO COM OS FACTOS

58325

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

3 0

65832

5

10816

3

“Mambas realizam
único treino
no país “

GOVERNO decidiu
encerrar, por duas
semanas, 18 princiFelício Zacarias desempenhou as funções de
NOS termos do artigo 13 da Lei nº18, de Agospais praias do país,
Director-Geral na Empresa Agropecuária, no
to, Lei de Imprensa, recebemos o comunicadevido às enchenMinistério da Agricultura (1986 a 1987); Godo do Conselho de Ministros sobre o falecites, numa clara violação das
vernador das províncias de Manica (1997 a
mento do antigo Ministro das Obras Públicas
medidas de contenção da
2000) e de Sofala (2000 a 2005) e em 2005 foi
e Habitação, Felício Zacarias, que passamos a
propagação da Covid-19.
nomeado para o cargo de Ministro das Obras
transcrever na íntegra:
A medida foi anunciada
cargo que exerceu até
Públicas e Habitação,SOCIEDADE
Com grande pesar e consternação, o Conontem no final da 34ª sessão
ao ano de 2010.
selho de Ministros comunica que faleceu no
do Conselho de Ministros
Como Ministro das Obras Públicas e Hadia 4 de Outubro de 2021, em Maputo, vítima
pelo porta-voz do órgão, Fibitação, sob sua direcção foram erguidas e ou
de doença, o Engenheiro Felício Pedro Zacalimão Suaze, e tem em conta
iniciadas importantes infra-estruturas, com
rias, quadro superior do Estado e ex-Ministro
os níveis de desobediência
destaque para estradas, pontes e de abastedas Obras Públicas e Habitação.
Onde se fala de
do decreto em vigor, no que
cimento de água.
O Engenheiro Felício Pedro Zacarias nasrespeita à frequência das
que Felício Zacarias
jogadores
da sua morte,
Até à data
ceu no dia 9 de Abril de 1953, na província de
praias.
de carácter partiactividades40
dedicava-se aexigiram
Manica. Fez os estudos primários na mesma
Assim, ficam encerradas
cular.
província, na Escola Freire de Andrade, Vila
mil meticais
as praias da Costa do Sol e
Felício Pedro Zacarias será sempre rede Manica, e estudos secundários no Colégio
de prémio
Catembe (cidade de Mapuqualidades exemplares
cordado pelas suas
Luís de Camões, na cidade da Beira, tendo
to); Ponta d’Ouro e Macanedos do desenvolviantes
à causa
de patriota dedicado
feito licenciatura em Engenharia Agrónota (província de Maputo); Bie social do país.
mento económico
ma na Universidade Eduardo Mondlane, em
amigáveis
lene e Xai-Xai (Gaza), Barra,
O Engenheiro Felício Pedro Zacarias dei1985.
com a
Tofo e Guinjata (Inhambaxa esposa e quatro filhos.
Ingressou no Aparelho do Estado nos fine); Estoril, Macuti e Ponta
Ministrose apresenta à faO Conselho de Guiné
nais da década 70, no Ministério da AgriculGêa (Sofala); Zalala (Zambésentidas condolências.
mília enlutada as mais
tura, tendo sido afecto na então Unidade de
Angola
zia) Fernão Veloso (NampuDirecção Agrícola.
la); e Wimbe, Marrenganhe,
O CONSELHO DE MINISTROS
Dadas as suas qualidades exemplares de
Sagal e Inos (Cabo Delgado).
Maputo, 6 de Outubro de 2021
quadro e dirigente no Aparelho do Estado,
Suaze disse que durante
os 15 dias de interdição destes locais de lazer, deverão
Uma das praias em que se registou a violação de medidas de contenção da Covid-19 foi a de Zalala
ser aprimorados os mecanismos de facilitação, pelas das de alívio em vigor por ter
flagrante aquilo que eram as
tas as praias em todo o terrilidade das praias do país.
autoridades administrativas constatado, com profunda
expectativas.
tório nacional.
Na sequência da última
locais, conforme previsto na preocupação, a violação, por
Moçambique tem um toSegundo o Executivo, o
intervenção do Presidente
EM FOCO
legislação.
tal acumulado de 1.919 óbicomportamento de alguns
da República, Filipe Nyusi,
alguns cidadãos, do decreto
O governo já havia alerta- sobre as medidas de preventos e 150.874 casos, dos quais
cidadãos em quase todas as
sobre a situação de calamido que iria recuar nas medi- ção da Covid-19, na genera97% recuperados da doença.
praias contrariou de forma
dade pública, foram reaber-
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Todos casos de desrespeito2-3
darão lugar a processos

PM divulga programa POR DESOBEDIÊNPresidente participa
CIA DO DECRETO:
no funeral do Cardeal de reconstrução de
PR encerra praias...
Cabo Delgado ...
Dom Alexandre ...

Desporto

SED confirma
CAN de praia em
Vilankulos ...

Publicidade

Breves

Administradores
distritais reunidos
em Tete ...

Director: Almiro Santos
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doravante, 19 de Outubro de 2020
co-réus
Segunda-feira,
| que,
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todos os casos que forem a
de manifesta indisci-Com os faCtos
surgir
Compromisso
plina por parte destes darão
lugar a procedimentos criminais, com a abertura de
processos autónomos.
A decisão surge depois
Implementação do PRCD, o
O PRIMEIRO-MINISTRO disdo grave incidente da últisecretário de Estado na prose ontem, na cidade de Pemma sessão, na terça-feira,
víncia, governador, directoba, que o Plano de Reconstruem que o réu António Carres dos serviços provinciais,
ção de Cabo Delgado (PRCD),
los do Rosário perdeu e respresidente da Agência de Derecentemente lançado, é um
peito ao tribunal, injuriansenvolvimento de Cabo Delinstrumento que vai permido o juiz da causa, Efigénio
gado (ADIN), organizações da
tir a implementação mais
Baptista, e à representante
sociedade civil, não-govercoordenada da reconstrução
do Ministério Público, Ana mente PCA da EMATUM e
namentais e humanitárias e
de infra-estruturas sociais e
O histórico Desportivo de Maputo
MAM, também associadas
Sheila Marrengula.
parceiros de cooperação.
económicas, destruídas ao
não vai poder disputar o próximo
Esta atitude levou o juiz ao escândalo financeiro
Segundo foi acordado, eslongo dos quatro anos dos
Moçambola, depois de ter sido
a remeter um auto de notes actores deverão reunir-se
ataques terroristas.
PUBLICIDADE
tícia ao Ministério Público
chumbado o recurso apresentado
ordinariamente uma vez por
Carlos Agostinho do Ropara a instauração de promês e extraordinariamente
sário, que falava no final da
ao Órgão de Apelo (OP) da Comissão
cesso-crime.
sempre que se mostrar neprimeira reunião do Fórum
de Licenciamento de Clubes da
António Carlos do Rosácessário.
Provincial de Coordenação
Futebol.
de
Moçambicana
Federação
rio volta a ser ouvido hoje
O Primeiro-Ministro reda Implementação do PRCD,
Na mesma situação estão também
e pelo segundo dia. Já na
comendou ao órgão a fazer
sublinhou que o mesmo vai
primeira sessão negou que
a divulgação do plano ao níigualmente permitir a mobio histórico Textáfrica de Chimoio
os 13 milhões de dólares,
vel dos distritos, com vista
lização de apoios e recursos
(primeiro campeão nacional de
de entre muitos pagamenà sua socialização, trabalhar
financeiros.
o
e
independente)
Moçambique
na base de comando único,
tos que a PROINDICUS reO PRCD, avaliado em 300
Incomáti, onde, estranhamente,
garantir a monitoria, a avacebeu do Grupo Privinvest,
milhões de dólares norte-aliação e prestação de contas
mericanos, compreende dois
tenha servido para salários
reina o optimismo.
do processo de implementapilares, nomeadamente a
e aquisição de viaturas para
PM dirigiu ontem a primeira reunião do Fórum Provincial de Coordenação de Implementação do PRCD
ção dos projectos, produzir
assistência humanitária e reos gestores da empresa, na
recomendações, entre outras de subsistência à população
construção de infra-estrutumizar a economia local”, dis- qual era PCA.
forma a restabelecer a normatérias.
ras. Estas acções deverão ser
se do Rosário, em jeito de exDisse também que a emmalidade da província, criar
afectada nas suas zonas de
“Com a implementação origem, prover infra-estruconcluídas até o ano de 2024.
plicação sobre os resultados presa não pagava renda nas
condições para estimular o
do plano, esperamos devol- turas básicas e serviços de
Fazem parte do Fórum
que se espera da implemenregresso do sector privado e
instalações onde funcionaver a segurança e condições administração pública, de
Provincial de Coordenação da
tação do instrumento.
dos investidores para dinava. Do Rosário era igual-
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Armazém encerrado por
especular preço de cimento

6583

25

1081

56

Corpo de Dom Alexandre
repousa junto ao presbitério

HiSTÓRiCO
DESPORTiVO
DE MAPUTO
BREVES
Apreendida heroína
funeral
PR participa
ESTÁnoFORA!
do Cardeal Dom Alexandre disfarçada em botões
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.
Fica em casa.

Preço: 45,00MT

que custou 2,2 mil milhões
de dólares ao Estado moçambicano.

A trajectória
de um religioso
e patriota
Os restos mortais do Arcebispo Emérito a realização do velório na Paróquia da Nossa
da Arquidiocese de Maputo, Dom Alexandre Senhora da Conceição (Sé Catedral de MaJosé Maria dos Santos, que perdeu a vida aos puto), com corpo em câmara ardente.
Segundo uma nota da Arquidiocese de
103 anos de idade, vítima de doença, serão
depositados esta quinta-feira, 7 de Outubro, Maputo, no dia 6 de Outubro, a partir das
8.00 horas, haverá velório, com corpo em
na Sé Catedral de Maputo, às 9.00 horas.
As exéquias do primeiro padre negro câmara ardente, na Sé Catedral, cujo térmimoçambicano, bispo e o único cardeal até no está previsto para as 18.00 horas do mesao momento iniciam esta quarta-feira com mo dia, com uma celebração eucarística.

desafio
está nos
bairros

CHAMANCUlO,

BOlA
DECLARADAS
DÍVIDAS NÃOPOlÍTiCA,

NO
CABiDE

A AUTORIDADE Tributária de Moçambique
(AT), abortou ontem, no Aeroporto InterO PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, partinacional de Mavalane, a saída de quantidacipa hoje no funeral oficial do Cardeal Dom Aledes ainda não especificadas de heroína para
xandre José Maria dos Santos, a ter lugar na Sé Cao Canadá. A droga seguia disfarçada em 247
tedral de Maputo. O Cardeal, Arcebispo Emérito
botões de capulana, que estavam em proda Arquidiocese de Maputo, perdeu a vida aos 103
cesso de envio, através do serviço de correio
anos de idade, vítima de doença, numa das unipara uma cidadã que responde por Jacqueline
dades sanitárias da capital do país, no passado dia
Brenda, residente naquele país da América
29 de Setembro.
do Norte.

|

O PAUlO
VAi DE MOTA

TEXTÁFRiCA
E iNCOMÁTi ESTÃO
TRANQUilOS

Filas e demora na toma da 2.a dose
da vacina contra Covid-19
Pág. 3
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COMBATE AO
TERRORISMO:
Missão da SADC
continua até 2022

Acções de reconstrução
serão mais coordenadas
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Destaque

DOM ALEXANDRE: 1918-2021

O TRIBUNAL que julga o
processo das dívidas não
declaradas advertiu aos 19

CABO DELGADO
Destaque

Breves

0

HOME

30,00MT
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Comunicado
do Conselho
de Ministros

E... lURDES!

A vez de António
OS 65Rosário
RECORDANDOdo
Carlos
ANOS DO COSTA DO SOl

O quarteto que
9264 deu
mais títulos
aos “canarinhos”

A 6.ª Secção do Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo inicia nesta terça-feira a audição ao décimo nono réu do
caso das dívidas não declaradas, António
Carlos do Rosário, que, à data dos factos,
era director de Inteligência Económica
do Serviço de Informação e Segurança do
Estado (SISE).
Trata-se da figura que é acusada pelo
Ministério Público (MP) do cometimen29 ANOS DO ACORDO GERAL DE PAZ
to de vários crimes, com realce para o
abuso de cargo ou função, corrupção
passiva para acto ilícito, associação para
delinquir e branqueamento de capitais
no quadro da criação e implementação
do projecto de protecção da Zona Económica Exclusiva de Moçambique (ZEEM).

Desarmar mentes
e cimentar a reconciliação
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Aviso
A Sociedade do Notícias, S A, avisa aos estimados
clientes que tenham facturas em atraso, relativas
às assinaturas de jornais dos anos anteriores para
procederem à sua regularização, de modo a não
afectar o fornecimento no próximo ano de 2022,
cujo processo de assinaturas inicia a 1 de Novembro
próximo.
Cordiais saudações
A Direcção Comercial
Outubro de 2021

apelam, devido à Covid-19,
para que se evitem aglomerações.
A directora dos SPIC acrescentou que embora a pré-marcação tenha sido introduzida
por causa da crise da pandemia
do novo coronavírus, este sistema ajudará ainda na gestão
das pessoas interessadas na
emissão dos bilhetes de identidade.
“Este sistema será utilizado
pelos utentes, sendo que cada
um fará a sua marcação. Como
resposta receberá uma mensagem com um código, onde estará marcado o dia e a hora de
atendimento”, explicou.
Ana Paula Chomera reconheceu que algumas pessoas
poderão ter problemas de assimilar o sistema, daí que apelou
a todos que tiverem dificuldades a se dirigirem ao SPIC para

receberem a devida explicação.
Quanto às metas após o início do funcionamento do sistema a fonte acredita que não vão
diminuir, visto que o processo
será mais flexível, embora seja
um desafio para os colaboradores da sua instituição.
Fez saber ainda que este
sistema só está a funcionar
em alguns postos na capital
moçambicana e, na Beira, enquanto isso não acontece, continua válida a pré-marcação de
forma manual para a emissão
dos bilhetes de identidade no
SPIC, numa meta diária de 60
pessoas.
“Por vezes superamos este
número, dependendo da flexibilidade dos funcionários”
indicou, sustentando que actualmente as enchentes são
causadas por pessoas que vão
levantar os seus documentos.
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ÉPOCA CHUVOSA

ARA-Centro em prontidão
para minimizar danos

A

Cenário que se vive quando chove nalgumas zonas de Sofala

ADMINISTRAÇÃO
Regional das Águas
do Centro (ARA-Centro) já está em
prontidão para minimizar possíveis impactos da
época chuvosa, privilegiando
uma boa gestão das albufeiras
e o aviso prévio para minorar
o sofrimento da população à
jusante.
O posicionamento foi ma-

nifestado na sessão especial do
Comité das Bacias do Púnguè e
Búzi, realizado recentemente,
tendo a ARA-Centro indicado
que o nível de preparação actual está a 80 por cento, compreendendo a reactivação do
sistema de previsão e aviso de
eventuais cheias.
O director da Divisão e
Gestão da Bacia do Púnguè,
António Melembe, acrescen-

tou que tal envolve os técnicos
que vão fazer o monitoramento das cheias e equipamentos,
que também estão em prontidão.
Até o final deste mês, conforme o previsto, serão finalizados todos os trabalhos em
curso nos distritos em risco,
esperando-se que os mesmos
sejam eficazes e consigam reduzir o impacto dos desastres

naturais.
A prontidão institucional
diante de eventual cheia deverá contribuir, sobremaneira,
para um melhor desempenho
em coordenação com o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos e Desastres
(INGD).
Melembe apontou que
para a gestão das actividades
de monitoria, medições de

PARA CABO DELGADO

ONU indica coordenador
de assistência humanitária
AS Nações Unidas decidiram
colocar, na cidade de Pemba,
em Cabo Delgado, um sub-coordenador das actividades
de assistência humanitária à
população vítima das acções
de grupos terroristas. O facto
foi anunciado semana passada
pelos embaixadores da França
e Alemanha, numa conferência de imprensa conjunta, em
Pemba, na qual congratularam os esforços do Governo
e parceiros no provimento de
serviços sociais básicos, nomeadamente fontes de água,
salas de aula e cuidados sanitários, às populações deslocadas.
Os
embaixadores
da
Franca e Alemanha, em
Moçambique, David Izzo e
Lothar Freischlader, respectivamente, visitaram os distritos de Ibo e Metuge, onde

alguns deslocados terão pedido mais esclarecimento sobre
o processo de clarificação das
zonas outrora ocupadas pelo
terroristas, com vista a prepararem o regresso.
“Devo dizer que alguns
manifestaram vontade de regressar, enquanto outros a de
permanecer nos locais onde se
encontram, porque acham que
reúnem mínimas condições,
ante a incerteza sobre a situação nas suas zonas de origem”,
explicou Izzo.
Os diplomatas mantiveram
contacto com o secretário
de Estado em Cabo Delgado,
António Supeia, e com o presidente da Agência de Desenvolvimento Integral do Norte
(ADIN), Armindo Ngunga,
representantes das agências
humanitárias e de organizações
não-governamentais

(ONG) que operam com fundos disponibilizados por estes
dois países.
Manifestaram a intenção
de assistir as comunidades
afectadas pelo drama, em estreita
colaboração com as autoridades moçambicanas.
Está previsto para os próximos dias um encontro entre
diplomatas acreditados no país
e o Primeiro-Ministro, Carlos
Agostinho do Rosário, para
a “socialização” do Plano de
Reconstrução de Cabo Delgado, um instrumento recentemente aprovado pelo Governo
para a reposição das infra-estruturas socioeconómicas nas
zonas afectadas pelos ataques
terroristas, orçado em 300
milhões de meticais, antes e
durante o regresso da população afectada, cujo actores são

o Executivo, empresas públicas, agências humanitárias,
entre outros parceiros.
“Congratular o Governo
por ter aprovado este instrumento, que vai convergir as
intervenções de todos os intervenientes da assistência
humanitária”, destacou Freischlader, cujo país contribuiu
este ano com mais de 43 milhões de euros (3,1 mil milhões
de meticais) para agências das
Nações Unidas e ONG em actividades de assistência humanitária.
Os ataques terroristas em
algumas regiões de Cabo Delgado provocaram mais de
dois mil mortos, mais de 800
mil deslocados, para além de
milhões em prejuízos materiais, decorrente da destruição
de infra-estruturas públicas e
privadas.

Mais um óbito e 30 casos de Covid-19
UMA pessoa perdeu a vida, sexta-feira,
devido à Covid-19, segundo dados partilhados fim-de-semana pelo Ministério
da Saúde, que anunciou ainda 30 novas
infecções.
Com o óbito, uma mulher de 44 anos
que se encontrava a receber cuidados
médicos num hospital da cidade de Maputo, o país atingiu um cumulativo de
1928 vítimas causadas pela doença.
As estatísticas do sector da Saúde
indicam uma descida da taxa de positividade, com 2,1 e 0,6 por cento das
amostras a testarem positivo para o novo
coronavírus, no sábado e domingo, respectivamente.

As infecções, cinco das quais diagnosticadas ontem, foram identificadas
em 1973 testes efectuados a indivíduos
suspeitos e contactos de casos positivos.
A cidade de Maputo notificou o
maior número de casos, 13, enquanto Zambézia notificou cinco. Os dados
mostram uma desaceleração da pandemia, com o registo das cifras mais baixas
de infecções, hospitalizações e óbitos.
Há seis novos internados com complicações devido à doença, enquanto
três pessoas receberam alta hospitalar,
devendo prosseguir com o tratamento
nas suas casas.
Segundo os dados de actualização do

MISAU, 11 pacientes estão internados no
país, 45,5 por cento dos quais nos centros de isolamento na cidade de Maputo.
O número de pacientes recuperados da Covid-19 fixou-se em 148.660
no fim-de-semana, com o registo de 17
curados. Neste momento o país tem 653
casos activos da doença, a maioria dos
quais na cidade de Maputo e província
de Nampula.
No mesmo intervalo, 172.414 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19
no âmbito terceira fase da campanha de
imunização em curso no país, elevando
para 1.918.756 o número de indivíduos
completamente imunizados.

caudal, deslocações ao terreno, entre outras, nas bacias de
Púnguè e Búzi durante a época
chuvosa e ciclónica, estão estimadas necessidades na ordem
de 600 mil meticais.
O prognóstico hidrológico
no período de Outubro a Dezembro de 2021 aponta para a
bacia hidrográfica do Púnguè
um risco baixo de ocorrência
de inundações, enquanto que
para o Búzi espera-se um risco
moderado.
Para a bacia do Búzi poderão ser afectados quatro distritos, nomeadamente Búzi,
Chibabava, Mossurize e Sussundenga, atingindo 296.969
pessoas e inundando uma área
de 5.734 quilómetros quadrados. No Púnguè há a probabilidade de serem fustigados
Beira, Dondo, Nhamatanda e
Gorongosa, afectando 944.740
pessoas, numa área de 4.655
quilómetros quadrados.
O governador da província de Sofala, Lourenço Bulha,
descreveu que o encontro visava consolidar a partilha de informação sobre a monitoria hidrológica bem como assegurar
a colaboração e coordenação
de todos os envolvidos, para
reduzir os efeitos nefastos que
podem advir das chuvas.
“Esperamos ainda que haja
uma base para o fortalecimento da nossa determinação e da
promoção de esforços conjuntos com vista a minimizar os
impactos que advêm de qualquer que seja o desastre que se
registe ao longo da presente
época”, indicou.

EM TETE

Investidos mais de 78 milhões
para manutenção de estradas

Manutenção de estradas nas prioridades de Tete

CERCA de 78 milhões de meticais foram alocados, este ano,
para assegurar os trabalhos de
manutenção rotineira de 900
quilómetros de estradas na
província de Tete.
O delegado provincial da
Administração Nacional de Estradas (ANE) em Tete, Mateus
Santos, afirmou que os trabalhos estão a decorrer em conformidade com o programa.
“Este ano é dedicado à
manutenção, que é o nosso
maior dilema. Se adiarmos
significa que serão necessários
mais recursos financeiros para
a sua reparação”, esclareceu.
Na província também há
outros 700 quilómetros de
estrada em manutenção, cuja
intervenção está a cargo da
concessionária Estradas do

Zambeze.
Na fase final de concurso
está a reparação do troço Matambo-Songo, no distrito de
Marara, e Cahora Bassa, no
âmbito do Programa Auto-Sustentado de Manutenção
de Estradas (PROASME).
A empresa adjudicada vai
assumir a estrada por cinco
anos, sendo que nos primeiros
18 meses terá de fazer reparações iniciais, que consistem
em elevar o padrão de transitabilidade e nos outros 42 meses terá de fazer a sua operação
e manutenção.
Por outro lado, avaliou
positivamente o impacto da
intervenção feita entre 2016 e
2020, com financiamento do
Banco Mundial, nas estradas
dos pólos de desenvolvimento

no Planalto de Angónia, que
abrange os distritos de Tsangano, Chifunde, Zumbu, Angónia, Macanga, Marávia, e
norte de Moatize.
“O tempo de viagem diminuiu quase para metade, para
além de melhorar a transitabilidade e facilitar o escoamento
dos produtos, pois o corredor
Tsangano, Marávia e Angónia
tem um grande potencial agrícola”, enalteceu.
Por outro lado, a ANE está
a incentivar os distritos para
fazerem um levantamento do
seu parque de equipamentos
avariados com vista a procurar
financiamento para a sua reparação e assegurar que possam ter capacidade de fazer a
manutenção das estradas vicinais.

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO LIMITADO NO 14/BENS-INF/DPN/ANE,IP/2021
1. A Administração Nacional de Estradas,
Instituto Público (ANE,IP) - Delegação
Provincial do Niassa, convida pessoas
colectivas ou singulares, nacionais, inscritas
no Cadastro Único de Empreiteiro de
Obras Públicas, Fornecedores de Bens e
Prestadores de Serviços a apresentarem
propostas fechadas para Fornecimento de
Equipamento informático.
2. Os Concorrentes interessados poderão obter
mais informações, examinar gratuitamente
os Documentos do Concurso ou adquirílos pela importância não reembolsável de
2.000,00MT (dois mil meticais), durante
as horas normais de expediente, a partir do
dia 26 de Outubro de 2021, no endereço
abaixo indicado, mediante o depósito na
conta bancária da ANE/DPN com domicílio
no banco Millennium BIM nº 458439849.
3. O período de validade das Propostas deverá
ser de 90 dias, contados a partir da data da
abertura e deverão ser entregues e abertas
no endereço abaixo indicado, na presença dos
concorrentes que desejarem assistir ao acto.

4. As propostas deverão ser entregues no
endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 8
de Novembro de 2021 e serão abertas em
sessão pública, no mesmo dia e endereço, às
10.15 horas.
5. O anúncio do posicionamento dos
concorrentes está previsto para o dia 12
de Novembro de 2021, no endereço abaixo
indicado, pelas 14.00 horas.
6. O concurso será regido pelo Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
Nº 5/2016 de 8 de Março.
Delegação Provincial da ANE,IP do Niassa,
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro Nº 219,
C.P Nº. 192, Telefax Nº. 271 20352,
Telefone: 271 20579 / 823014989
Lichinga – Moçambique
Lichinga, Outubro de 2021
Autoridade competente
(Ilegível)
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NUM RETIRO EM NACALA-PORTO

Vahanle faz radiografia
da sua governação

Paulo Vahanle

O

COLECTIVO
do
Conselho Municipal
da Cidade de Nampula esteve reunido
há dias em Nacala-Porto, província de Nampula, para fazer uma radiografia
dos pontos fortes e fracos da
sua governação, na perspec-

tiva de melhorar o desempenho dos próximos tempos.
O autarca Paulo Vahanle
disse estar ciente de que na
sua governação nem tudo é
um “mar-de-rosas”, sendo
que existem áreas de trabalho
que necessitam de uma reflexão, como o pelouro da Ju-

ventude e Desportos e a componente do abastecimento de
água, áreas que a edilidade
precisa de melhorar.
Para Vahanle, a reunião
visou estudar as estratégias
de trabalho, com o intuito de
mobilizar os munícipes, sobretudo os jovens, e incenti-

vá-los a praticar actividades
desportivas. “É importante
melhorar o tratamento que se
dá aos jovens”, disse.
No que diz respeito ao
abastecimento de água, o edil
apontou os bairros da Rex,
Natikiri, Marrere e Muatala
como sendo os mais críticos
da urbe, cuja taxa de cobertura está abaixo da média.
Entretanto, entende que
há passos que foram dados
para a melhoria da gestão
municipal, vincando a abertura das vias de acesso, a
construção de pontes, criação
de jardins e passeios, incluindo a questão do saneamento
do meio e ornamentação da
chamada capital do Norte.
“Tomámos a iniciativa de
reunir numa região distante
da nossa jurisdição para juntar todas as forças que impulsionam o desenvolvimento
da cidade de Nampula e discutir os pontos fortes e fracos
da governação, que antes era
considerada monótona”, dis-

se Vahanle.
Na verdade, as discussões
vão culminar com a elaboração da proposta do plano de
actividades e o respectivo orçamento referente ao ano de
2022, onde se pretende que
sejam superadas as expectativas dos próprios gestores
municipais e dos cidadãos.
“Queremos continuar a
ganhar a confiança dos munícipes”, referiu.
Um encontro igual teve
lugar no ano passado e ajudou a identificar as áreas que
precisavam uma intervenção
no sentido de melhorar as
condições de vida das comunidades.
Quanto às infra-estruturas desportivas, a edilidade
está à procura de fundos junto
de parceiros para levar a cabo
as obras de reabilitação do
Estádio Municipal e, segundo
Vahanle, em breve será realizada a reunião com os presidentes dos clubes para traçar
os planos de actividade.

Detidos suspeitos de assassinar albina
TRÊS indivíduos estão a contas com
as autoridades policiais na cidade de
Nampula, indiciados de terem assassinado uma menor de 12 anos com albinismo.
O acto macabro ocorreu no posto
administrativo de Milhana, no distrito
de Mecubúri, província de Nampula.
Informações colhidas dão conta que
os malfeitores aliciaram a menor com
doces e posteriormente arrastaram-na

para uma mata, onde cometeram o crime.
O porta-voz do Comando da Polícia da República de Moçambique em
Nampula, Zacarias Nacute, fez saber há
dias que o crime foi encomendado por
um indivíduo ainda a monte, pelo que
prosseguem investigações.
Disse ainda que para concretizarem a sua acção os assassinos drogaram
a criança, deixando-a inconsciente,

tendo-a depois estrangulado e colocado o corpo em um saco.
Os criminosos foram detidos depois
de uma denúncia de familiares.
“Em princípio pensávamos que se
tratasse de desaparecimento da menor,
mas das diligências feitas fomos descobrindo que, infelizmente, a mesma
tinha sido assassinada. Trabalhámos e
chegámos à localização dos presumíveis assassinos”, disse Zacarias Nacute.

Um dos principais envolvidos na
morte confessou ter executado o acto
com a promessa de receber um valor
monetário estimado em oito milhões
de meticais.
“Demos um medicamento tradicional na boca da criança que nos foi
orientado por um curandeiro. Ela ficou
inconsciente e depois esquartejámos o
corpo e pusemo-lo num saco”, assumiu.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

BAIRRO DOS BELENENSES

Passadeira
degrada-se antes
da inauguração
AS obras da ponte pedonal que liga o Mercado de Peixe à zona de Muzorone, no Bairro dos Belenenses, arredores da cidade de Nampula,
já apresentam sinais de degradação, antes mesmo da sua entrega e
inauguração.
A nossa Reportagem visitou a infra-estrutura, construída pelo
Conselho Municipal de Nampula para garantir melhor mobilidade
das pessoas, e verificou que uma parte dos guarda-corpos está a danificar-se precocemente.
A construção desta passadeira teve início em Junho de 2019, com
prazo de execução e entrega de seis meses, mas até aqui as obras não
foram entregues e nem foram inauguradas.
Em entrevista ao “Notícias”, alguns munícipes mostraram-se
preocupados com a possível vandalização da infra-estrutura, considerada como de muita importância para a vida da população.
Marta Eugénio, moradora do Bairro dos Belenenses, disse que
esta acção foi protagonizada por pessoas que, na sua opinião, fazem
de tudo para manchar a governação do edil Paulo Vahanle. “Mesmo
que a obra não esteja inaugurada não há motivo para sua vandalização”, observou.
Cristóvão Orlando, outro munícipe, queixou-se da má qualidade
das obras, por isso que a mesma já apresenta sinais de destruição dos
corrimãos. “Se a obra tivesse boa qualidade não estaria a estragar-se
tão cedo como estamos a ver”, sublinhou.
Entretanto, o director do Departamento de Comunicação e Imagem no Conselho Municipal, Nelson Carvalho, disse desconhecer a
destruição de guarda-corpos na ponte, tendo prometido que uma
equipa das obras irá deslocar-se ao local para monitorar o seu estágio.
Sobre a não inauguração até então, este responsável justificou
tratar-se de questões políticas. “O mais importante para nós é melhorarmos a mobilidade das pessoas de um ponto para outro”, rematou Carvalho.

Serviço Geral – 26213693

HOSPITAIS
Hospital Central de Nampula 846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere 872477831

POLICIA
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

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)
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Avisa-se ao público que os prazos e taxas de licenciamento e actos complementares são os seguintes:

Presidentes dos municípios da província de Maputo em avaliação de desempenho

Municípios devem dar
respostas aos cidadãos

A

FRELIMO, na província de Maputo, desafia os presidentes dos
conselhos e assembleias municipais de
Boane, Manhiça, Namaacha
e Matola a darem respostas às
questões que afectam os cidadãos, pois a sua satisfação
concorre para a classificação do
desempenho do partido.
O repto foi lançado pelo
primeiro-secretário do Comité
Provincial da Frelimo em Maputo, Avelino Muchine, na V
Reunião de Avaliação do Desempenho dos Municípios, que
teve lugar sexta-feira na cidade
da Matola.
O encontro serviu igualmente para fazer o balanço do
meio termo do mandato iniciado em 2018.
As questões de acessibilidade da terra segura que evite

conflitos e o real estado das estradas em termos de extensão e
condições de transitabilidade,
os planos de contingência para
manter as ligações rodoviárias
e evitar inundações urbanas
também fizeram parte do rol
das matérias analisadas.
“Os aspectos de gestão
de resíduos sólidos devem ter
abordagem mais estruturada
e, havendo já lições sobre esta
matéria, queremos vê-las em
implementação nos municípios”, apontou Muchine, que
questionou ainda a situação ligada ao transporte de passageiros dentro das autarquias.
Segundo afirmou, a situação financeira e operacional
das unidades de gestão dos autocarros recebidos do Governo
Central é um assunto que deve
merecer uma reflexão permanente dos governos munici-

pais, a bem dos cidadãs.
Muchine chamou à atenção
dos gestores municipais para
não se refugiarem no argumento da exiguidade de fundos para
justificar o incumprimento dos
planos mas, pelo contrário, estes devem buscar soluções que
concorrem para o alargamento
da base tributária municipal,
dentro dos parâmetros admitidos. “Em relação às infra-estruturas básicas, entendemos
que a Covid-19 deu-nos uma
grande oportunidade de organização interna, pelo que existe a necessidade de avaliar os
aspectos ligados à organização
das terminais de transporte de
passageiros bem como na reorganização dos mercados e do
sector informal”, disse o primeiro-secretário, lembrando
que a manutenção do partido
no poder depende da satisfação

dos munícipes, que garantem o
voto, exortando para os gestores trabalharem para estender
as redes de abastecimento de
água e energia bem como imprimir dinâmica no combate à
corrupção.
Nestes termos, exigiu dos
presidentes dos municípios
para encontrarem formas mais
inteligentes e arrojadas para
garantir o cumprimento do
manifesto eleitoral, resolvendo
os anseios dos munícipes e na
prossecução do interesse público convidou-os a deixarem de
ser reactivos, mas sim proactivos. “Vale recordar que o
grande objectivo desta reunião
é o de juntos fazermos uma reflexão a partir da troca e partilha de ideias e/ou experiências
sobre os reais desafios que gravitam em torno da governação
autárquica”, defendeu.

CONTRA NOVA TABELA SALARIAL

Docentes universitários
submetem petição à AR
DOCENTES universitários depositaram, esta semana, na
Assembleia da República, uma
reclamação face ao que chamaram de tratamento desigual
na tabela salarial dos funcionários públicos recentemente
aprovada pelo Governo e submetida ao Parlamento.
Organizados e representados pela Liga dos Docentes
Universitários (LIDU), estes
profissionais consideram que
a decisão do Conselho de Ministros afecta a classe, o que os
levou a solicitar uma intervenção do Parlamento para corrigir
a situação.
O documento foi depositado na Secretaria da AR e é
dirigido à Comissão de Petições, Queixas e Reclamações,
expondo o que consideram de
injustiça no tratamento perante a fixação dos critérios de
remuneração dos funcionários
e agentes do Estado.
A proposta de lei foi submetida pelo Conselho de Ministros ao Parlamento e deve-

N/O
ACTO
1
Atribuição de NUIT
Reimpressão do NUIT
2
(extrai da através do http://nuit.at.gov.mz)
3
Início de actividade
4
Encerramento temporário e definitivo
Administração do Trabalho
• Início de actividade laboral
• Certidão de quitação do INSS
(extraída a partir do domicílio do interessado)
• Inscrição de contribuinte
• Atribuição de senhas ou código para acesso
5
• Inscrição de trabalhadores
(através do sistema a partir do domicílio)
• Validação de beneficiários
• Aprovação do horário de trabalho
• Aprovação de números de trabalhadores
• Relação nominal de trabalhadores
(através do portal:www.mitess.gov.mz)
6
Emissão da Certidão de Mera Comunicação

PRAZO
1 dia

Isento

Imediato

Isento

1dia
1dia

Isento
Isento

1 dia

Isento

1 dia

Isento

1 dia

Isento

1 dia

Isento

1 dia
1 dia
1 dia

Isento
Isento
Isento

7 dias

Isento

1 dia

1 dia

Isenta de pagamento de taxa
20,00 por cada assinatura do
sócio e 200,00 de imposto de
selo
300
1.150,00
113,00 por linha
2.820,00 por página (25linhas)
Consoante o capital social

1 dia
3 dias
1 dia

4.691,00
7.037,00
1.173,00

1 dia
8 dias
8 dias
1 dia
1 dia
1 dia

2.346,00
28.146,00
46.910,00
2.346,00
1.173,00
1.173,00

7

Constituição da Sociedade
(reconhecimento de Assinaturas)

1 dia

8
9

Reserva de nome/ emissão de certidão negativa
Registo da empresa em nome individual
Publicação do Contrato no Boletim da República
(privilegia a publicação do extracto simplificado)
Registo de sociedade ou associação
Licenciamento Comercial
Empresas isentas de vistorias (não alimentares)
Empresas sujeitas às vistorias
Averbamentos (actos modificativos ou complementares)
Licenciamento Industrial
• Micro-dimensão
• Pequena-dimensão
• Média- dimensão
Licenciamento Simplificado
Cartão de Importador
Cartão de Exportador

1 dia
1 dia

10
11
12

13
14
15
16

15 dias

TAXA

O incumprimento dos prazos e exigências adicionais devem ser denunciados à Direcção Executiva, através dos
números 82/873828690, 849497339 e 824614010, 845826709 do Director e chefes dos Serviços de Licenciamento e
Administração. Para aferir a autencidade do Alvará ou licença, consulte o sítio http://www.dasp.mic.gov.mz/contraprova, e, para sugestões e reclamações, ligue a linha verde 823112453.
Maputo, aos 11 de Outubro 2021
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CHAMADA DE PROPOSTAS: Consultor (a) – Elaboração de Estratégia
de Comunicação sobre o Alargamento da Cobertura da Pulverização
de Cajueiros com o Envolvimento do Sector Privado
A TechnoServe convida consultores (as) qualificados (as) ou empresas a submeterem a sua aplicação para
o desenvolvimento da estratégia de comunicação para o sector de cajú em Moçambique (2021-2024), com
vista a suportar o processo de transição de retirada gradual dos subsídios de pesticidas para o sector de cajú
e envolver o sector privado na distribuição directa dos insumos aos agrodealers e provedores de serviços.

Parte dos docentes universitários que foram submeter a reclamação à AR

rá ser objecto de debate na IV
Sessão Ordinária, que arrancou
quarta-feira na cidade de Maputo.
A coordenadora da LIDU,
Graça Zandamela, disse que os
docentes exigem o restabelecimento do direito à igualdade
na atribuição dos salários aos
funcionários do Estado com o
mesmo nível, independentemente da área a que pertencem.

O objectivo, segundo explicou, é a eliminação da subalternização desta classe profissional comparativamente a
outros sectores na definição
da tabela salarial pertinente do
Sistema de Carreiras e remunerações do Estado.
Graça Zandamela afirma que a LIDU pede um tratamento igualitário entre as
classes de profissionais, pois
todos contribuem para o de-

senvolvimento do país, com a
particularidade de que os docentes formam os demais, não
se justificando que estes sejam
subalternizados.
“Exigimos
tratamento
igual em relação a outras categorias profissionais e reconhecimento do nosso papel,
porque a docência, acima de
tudo, implica vocação e dela
depende a existência de outras
profissões”, apontou.

Nampula constrói monumento
em homenagem aos Namarrais
O CONSELHO Executivo Provincial de
Nampula pretende construir um monumento em homenagem aos guerreiros
Namarrais, que derrotaram o exército
português comandado por Mouzinho de
Albuquerque na batalha de Mugenga nos
dias 19 e 20 de Outubro de 1896.
A primeira-pedra para a construção
deste monumento, o primeiro em Nampula, será lançada nos próximos dias, segundo garantias dadas pelo director provincial do Turismo, Omar Aquiamungo.
A construção deste monumento, de
acordo com Aquiamungo, tem igualmente como objectivo resgatar a história da
resistência à penetração colonial na pro-

víncia de Nampula, sob a chefia do líder
local Mucuto-Muno.
A construção do monumento antecede a edificação de uma lápide em homenagem a Mucuto-Muno, na localidade de
Naguema, em Mossuril, onde o chefe dos
Namarrais foi sepultado.
“Este monumento vai servir de inspiração às gerações vindouras na consolidação da moçambicanidade, ao mesmo
tempo que será um atractivo turístico,
tendo em conta que terá um guia para explicar todos os momentos da batalha de
Mugenga”, disse Omar Aquiamungo.
Alguns historiadores nacionais entendem que as origens e povoamento das

regiões vinculadas aos Namarrais são difusos e devem ser matéria de estudo específico e profundo. As suas terras foram
sempre habitadas por povos autóctones
com a origem na mitologia local e na dos
montes Namúli, associadas aos macuas e
lomwé.
Importa sublinhar que Mouzinho de
Albuquerque, engrandecido por dirigir a
campanha que levou à captura Ngungunhana no Império de Gaza, foi nomeado comissário-régio com sede na Ilha de
Moçambique para reprimir e submeter os
territórios circundantes e viabilizar a ocupação efectiva do interior, mas fracassou
perante a tenacidade dos Namarrais.

Principais Actividades:
O (a) consultor (a) apoiará o IAM – Instituto de Amêndoas de Moçambique, no desenvolvimento de uma
estratégia integrada de comunicação para o sector de cajú no país, com destaque para:
• Fazer a revisão documental dos materiais existentes e identificação das necessidades e mensagens-chave para a estratégia;
• Elaborar um plano de comunicação que suporte a supramencionada estratégia, incluindo os passos
para a sua implementação, entre 2021 e 2024;
• Elaborar um plano de comunicação para a mudança de comportamento dos actores do sector do cajú
no país, com enfoque para o encorajamento para o uso da pulverização dos cajueiros e as boas-práticas do maneio integrado do cajú e vantagens do uso de insumos para produção de cajú.
Qualificações, Experiência e Modalidade de Serviços:
O (a) consultor (a) ou empresa deve ter experiência na elaboração de documentos estratégicos e de
comunicação institucional. O consultor ou empresa (membros da equipa) deve:
• Demonstrar experiência prévia na elaboração de estratégias de comunicação, idealmente para o sector público e de desenvolvimento;
• Ter experiência na elaboração de campanhas de comunicação para a mudança de comportamento,
em áreas de saúde pública, agricultura, produtos, serviços e afins;
• Ser capaz de transformar um tema de extrema complexidade em linguagem comum e de fácil entendimento para todos actores da cadeia de valor do cajú, com destaque para os pequenos produtores e
os provedores de serviços de pulverização;
• Ter conhecimentos do sector do cajú ou, mais amplamente, do sector agrário nacional;
• Ter experiência relevante no trabalho com entidades do Governo, doadores, parceiros de implementação, sector privado e produtores de pequena e média escala, em trabalhos de consultoria;
• Ter experiência na produção de materiais de comunicação.
Consultores (as) (incluindo empresas) qualificados e interessados em responder podem solicitar os
Termos de Referência para o endereço electrónico ProcurementMozambique@tns.org ou
NSale@tns.org com o título “TechnoServe – Consultor, estratégia de comunicação do sector do cajú”, até
às 17.00 horas de 22 de Outubro de 2021.
9915

9

POLÍTICA

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021
PUBLICIDADE
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SERVIÇO DE SAÙDE DA CIDADE

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO INFULENE
UGEA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) e e), do nº 3, do Artigo n.º 33, do Regulamento de Contração de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se
que os objectos dos concursos foram adjudicadas as seguintes empresas:
Ref.

O

Nacional do Desenvolvimento Territorial (PNDT).
Esta comissão deverá
igualmente apreciar o Plano
Especial de Ordenamento
Territorial da Ilha da Inhaca,
no município de Maputo, e
parte do distrito de Matutuíne, na província de Maputo.
Em paralelo, a Comissão dos Assuntos Sociais,
do Género, Tecnologias e
Comunicação Social aprecia a proposta de revisão da
Lei 10/2017, de 1 de Agosto,
referente ao Estatuto Geral
dos Funcionários e Agentes
do Estado (EGFAE) e o parecer da proposta de resolução
que ratifica a adesão de Moçambique à Carta Africana
dos Direitos Humanos e dos
Direitos dos Povos, relativo
aos direitos dos idosos em
África.

Por sua vez, a Comissão
de Administração Pública e
Poder Local (CAPPL) aprecia, em plenário, a proposta
de lei que define as regras e
critérios de fixação da remuneração de funcionários
e agentes do Estado e demais
servidores públicos.
A Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente reúne-se para apreciar a
proposta de resolução atinente ao Plano Nacional do
Desenvolvimento Territorial
bem como a proposta de resolução do Plano Especial
de Ordenamento Territorial
da Ilha da Inhaca e parte do
distrito de Matutuíne.
A Comissão de Defesa,
Segurança e Ordem Pública
(CDSOP) vai se reunir para
harmonizar as questões e
agendar a data da realização

da audição parlamentar com
o Ministro do Interior, Amade Miquidade.
A Comissão de Relações
Internacionais de Cooperação e Comunidades reúne-se para apreciar os pareceres sobre a adesão de
Moçambique à Carta Africana sobre Idosos e a Adesão de Moçambique à Carta
Africana sobre pessoas com
Deficiência e o Tratado de
Marraquexe.
A Comissão de Petições,
Queixas e Reclamações vai
reunir-se para apreciar os
relatórios das audições realizadas aos membros do Governo moçambicano. A Comissão de Ética Parlamentar
(CEP) vai promover um debate, a nível da comissão,
sobre o Anteprojecto do Código de Ética Parlamentar.

Frelimo saúda “Continuadores”

Nome da Empresa

Valor de Adjudicação

Fornecimento de roupa
do doente

Equipamentos e Uniformes
Texlen SA

892.201,05MT

58L001341/CL. Nº13/ Concurso
HPI/UGEA/21
Limitado

Fornecimento de pão

Padaria e pastelaria pão
Batik

840.960,00MT

58L001341/CL. Nº08/ Concurso por
HPI/UGEA/21
Cotação

Fornecimento de água e
recipiente

Centro Juvenil Ingred
Chawner

18.250,24MT

Maputo, aos 19 de Outubro de 2021
Autoridade Competente
__________________
Ilegível
Hospital Psiquiátrico do Infulene Av. Moçambique Km 10 Zimpeto

Telefone: +258 21472860
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO DO ESTADO
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do Art. nº 33 conjugado com o nº 2 do Art. 64 do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunicase a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
N° de
ordem
01
02

03

04

05
A FRELIMO saúda a Organização Continuadores de Moçambique (OCM) pela passagem, hoje, do 36.º aniversário
da sua criação, pelo Presidente Samora Machel.
A efeméride assinala-se
sob o lema: "Paz Efectiva e
Protecção contra a Covid-19,
Para Crescermos Bem”, como
forma de proporcionar crianças uma instrução e educação
que amanhã vão servir-lhes
na continuação da construção
da pátria moçambicana.
Na sua mensagem, a Frelimo manifesta gratidão pela
evolução positiva da organização pelo empenho e idoneidade dos seus dirigentes, no
trato, protecção e na proporção de um elevado carinho às
crianças moçambicanas.
A nota indica que a Frelimo é por uma educação sã às
crianças e pela defesa dos seus
direitos, por isso exorta a todos os seguimentos da sociedade para a observância desses objectivos.
“Somos pela paz e sossego
nas famílias, nos centros educacionais e na sociedade. Nesta óptica, condenamos a todos
aqueles que praticam actos
macabros contra as crianças”,
indica a mensagem, destacando o tráfico de menores,
a violência aos petizes, o trabalho infantil, o terrorismo e

Objecto do concurso

58L001341/CL.
Concurso
Nº012/HPI/UGEA/21 Limitado

Ministro das
Finanças vai hoje
ao Parlamento
MINISTRO da Economia e Finanças,
Adriano Maleiane,
vai hoje à Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da
República (AR) prestar esclarecimentos sobre a Conta
Geral do Estado (CGE) referente ao exercício económico de 2020.
Trata-se de uma matéria
inserida no rol das questões
a serem apreciadas pela Assembleia da República na IV
Sessão Ordinária, cujos trabalhos iniciaram na quarta-feira da semana passada.
Ainda hoje, a Comissão
dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de
Legalidade reúne-se para
apreciar, na generalidade e
na especialidade, a proposta
de resolução sobre o Plano

Modalidade

06

Nome do
Concorrente

Objecto do Concurso

Fornecimento de Modems Wifi Incluindo
Subscrição SIM.
Prestação de Serviços de Aluguer de Viaturas para
FERNANDO NHACA
a Delegação que acompanha Sua Excia o Secretário
LODGE, E.I
de Estado no Distrito Municipal KaNyaka a favor do
GSECM
Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições
(almoço) no âmbito da visita de trabalho da Sua
RESTAURANTE LUCAS
Excia o Secretário de Estado no Distrito Municipal
KaNyaka a favor do GSECM
E.R SOCIEDADE
HOTELARIA E
Prestação de Serviços de Aluguer de Barcos para
PRESTAÇÃO DE
Transporte de viatura e da Delegação a favor do
SERVIÇOS, LIMITADA
GSECM
MOVITEL, S.A

FERNANDO NHACA
LODGE
E.R SOCIEDADE
HOTELARIA E
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, LIMITADA

Valor de Adjudicação
Incluindo IVA
62.500,00MT
30.000,00MT

249.130,80 MT

113.000,00 MT

Prestação de Serviços de Acomodação a favor do
GSECM

26.500,00 MT

Prestação de Serviços de Acomodação a favor do
GSECM

10.000,00 MT

156.780,00MT

07

AC INVESTIMENTOS,
LDA

Prestação de Serviços de Aluguer de 1 Viatura
Protocolar para Circulação no âmbito da visita
da Sua Excia o Secretário de Estado na Cidade de
Maputo, nos Distritos Municipal de KaTembe e
KaNyaka a favor do GSECM

08
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Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação
de viatura Toyota Hilux

09
10
11
12
todo tipo de atrocidades cometidos por “vende-pátrias”
que infelizmente actuam no
país.
Ainda na sua mensagem,
a Frelimo entende que as
crianças, para além dos direitos que as assistem, possuem
deveres por cumprir, entre as
quais dedicação aos estudos,
respeito aos progenitores,
para além de aprenderem os
valores da paz e solidariedade.

“Exortamos as crianças a
se prevenirem da Covid-19 e a
serem vigilantes para não serem recrutadas ao serviço do
terrorismo e da Junta Militar
da Renamo, que têm desgraçado a muitas crianças e através destas os seus familiares”,
refere a mensagem.
Na passagem dos 36 anos
da criação da Organização
Continuadores de Moçambique, a Frelimo rende home-

nagem a Samora, que o considera pai, amigo e protector
das crianças que, como dizia,
são flores que nunca murcham.
“Foi Samora que, munido
de sublime inteligência, sendo figura de proa, impulsionou a criação da Organização
Continuadores de Moçambique, tornando-se no seu patrono”, indica a mensagem da
Frelimo.
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S.T.E, SOLUÇÕES
TÉCNICAS E ENERGIA,
LDA
MAR SUL
LAM- Linhas Aéreas
de Moçambique, S.A
MOZ FAMOUS
BRANDS LDA
LARC CONSULTORES,
LDA

234.000,51MT

Fornecimento de Lâmpadas a favor do GSECM

28.629,90MT

Fornecimento de Géneros alimentícios
Emissão de Passagens Aéreas e Transporte de
Passageiros

300.000,00MT

Fornecimento de Pirexe, Taças e Copos
Prestação de serviços de consultoria para
elaboração e fornecimento de especificações
técnicas para manutenção dos edifícios
pertencentes ao GSECM

150.000,00MT
20.780,00MT
205.000,00MT

Maputo, Outubro de 2021
Autoridade Competente
A Directora do Gabinete
Assinatura Ilegível

10081
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de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
DIRECÇÃO NACIONAL DE ENERGIA

___________________________________________________________________________________

AVISO

de inscrição do Técnico Responsável.

A Direcção Nacional de Energia comunica a todos os titulares de licenças

A Taxa referida no no 1 é devida pelos proprietários, concessionários

e técnicos superiores, médios e básicos responsáveis de instalações

ou utilizadores de instalações eléctricas, enquanto que a taxa referida

eléctricas que estarão em cobrança nos meses de Novembro e

no no 2 é devida por todos os técnicos superiores, médios e básicos

O pagamento poderá ainda ser efectuado nos Serviços Provinciais de

Dezembro de 2021 as seguintes taxas para o ano de 2022:

responsáveis por instalações eléctricas inscritos na Direcção Nacional

Infra-estruturas, para o caso de licenças emitidas a este nível.

de Energia.
1. Taxa Anual de Exploração das Instalações Eléctricas de 1ª, 2ª,

Para mais informações, queiram por favor contactar a Direcção

3ª, 4ª e 5ª Categorias ao abrigo do Decreto no 60/2021, 18 de

A liquidação destas taxas deverá ser feita junto do Departamento

Nacional de Energia Departamento de Licenciamento e Fiscalização,

Agosto, que aprova o Regulamento de Licenças para Instalações

de

sita na Avenida Milagre Mabote, nº 3660, recinto da EDM-EP em

Eléctricas;

Energia, por depósito no Banco Absa Moçambique, na conta n˚.

2. Taxa Anual para o Exercício da Actividade de Técnico
Responsável por Instalações Eléctricas ao abrigo Decreto

Licenciamento

e

Fiscalização

da

Direcção

Nacional

de

Maputo ou pelos telefones +258 213021126

0003110000762 MZM, ou ainda através de transferência bancária,
NIB

000200030311000076218

MZM

e

os

comprovativos,

no 51/2013, de 13 de Setembro, que aprova o Regulamento de

devidamente carimbados pelo banco, entregues, no prazo de 7 dias,

Competências dos Técnicos Responsáveis pelas Instalações

no Departamento de Licenciamento e Fiscalização, com a indicação do

Eléctricas de Serviço Particular.

nome do proprietário e número da instalação eléctrica ou do número

Maputo, Outubro de 2021
A Direcção

ESCLARECIMENTO
A Direcção Nacional de Energia serve-se da presente nota para prestar o seguinte esclarecimento:
CATEGORIA

1ª

NATUREZA DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
De interesse público geral destinadas a:
- A produção de energia eléctrica à base de qualquer fonte tais como centrais hidroeléctricas, solares, eólicas, gás natural, etc.;
- Linhas de transporte e de distribuição de energia eléctrica;
- Ao estabelecimento de caminhos de ferro eléctricos;
- Iluminação Pública;
- Tracção Pública Urbana.

2ª

Instalações eléctricas de carácter permanente alimentadas por uma rede eléctrica já autorizada de baixa, média, alta ou muito alta
tensão para uso público ou particular tais como:
- Subestações;
- Postos de transformação.

3ª

Instalações eléctricas de carácter permanente, alimentadas por energia de produção própria numa propriedade partícular tais
como:
- Grupos geradores.

4ª

Instalações eléctricas de carácter permanente, alimentadas por uma rede eléctrica em baixa tensão e estabelecidas com fins
lucrativos em
- Recintos de espectáculos públicos;
- Teatros;
- Cinemas;
- Praças de touros;
- Circos;
- Estádios;
- Casinos;
- Clubes;
- Casas de jogos;
- Depósitos de materiais inflamáveis (Bombas de Gasolina);
- Vedações Electrificadas;
- Hospitais ou casas de saúde;
- Colégios com internatos;
- Bancos;
- Hotéis;
- Garagens públicas;
- Pensões;
- Restaurantes;
- Companhias;
- Padarias.

5ª

Instalações eléctricas de carácter permanente, alimentadas por uma rede eléctrica em baixa tensão e estabelecidas em:
- Fábricas;
- Oficinas;
- Armazéns;
- Lojas;
- Escritórios;
- Templos de qualquer culto;
- Centros sociais;
- Sindicatos profissionais;
- Colégios sem internatos;
- Elevadores;
- Colunas montantes;
- Reclames luminosos com mais de 1 kW.

Maputo, Outubro de 2021
A Direcção
9938
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ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 28 e 29 de Outubro de 2021, a
Fundação Manhiça, gestora do Centro de Investigação em
Saúde da Manhiça-CISM/FM vai proceder à venda de viaturas e
motorizadas em hasta pública no recinto do armazém geral, sito
na Estrada Nacional nº1, talhão 45A Vila Municipal da Manhiça
nas horas abaixo indicadas.
As cartas contendo propostas para compra das viaturas e
motorizadas abatidas são dirigidas à Comissão de Avaliação e
Venda de Bens Abatidos e entregues nas Instalações da Fundação
Manhiça no dia 28 de Outubro de 2021 das 8.30 às 10.00horas
para a licitação das viaturas e no dia 29 de Outubro de 2021
das 8.30 às 10.00 horas para a licitação das motorizadas.
As viaturas e motorizadas podem ser vistas durante o horário
normal de expediente no endereço acima referenciado nos dias
25 a 27 de Outubro corrente.
As demais condições podem ser consultadas no Edital fixado
na vitrina da recepção do CISM (Manhiça, Maputo, Magude,
Quelimane e Mopeia)

Armazém Geral da Fundação Manhiça/CISM 28/10/2021- 10.00 horas às 15.00horas
MARCA
LOTE DESCRIÇÃO
MATRÍCULA

01

02

03

04

05

VEÍCULO
TOYOTA
LIGEIRO 4X4 MLX-89-70

VEÍCULO
HONDA
LIGEIRO 4X4 MLY-51-50

MODELO

LAND
CRUISER

HRV

AVARIA

MOTOR
SUSPENSÃO

GASTA ÓLEO

VEÍCULO
LAND ROVER
AQUECIMENTO
DEFENDER
LIGEIRO 4X4 MMV-07-21
DO MOTOR

VEÍCULO
LAND ROVER
PROBLEMA DE
DEFENDER
LIGEIRO 4X4 AAX 864MP
RETAGUARDA

VEÍCULO
LAND ROVER
PROBLEMAS
DEFENDER
LIGEIRO 4X4 AAC 439MP
ELÉCTRICOS

Armazém Geral da Fundação Manhiça/CISM –
29/10/2021- 10:00 horas às 15:00horas
LOTE

DESCRIÇÃO

VALOR

YAMAHA
MMU-54-81

TW200

MOTOR

8.022,00MT

02

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-54-78

TW200

MOTOR
MAGNÉTICO

5.831,00MT

03

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-54-80

TW200

CABEÇA E
ERAIAGEM

5.913,00MT

04

MOTOCICLO

YAMAHA
MMG-41-19

TW200

MOTOR

8.796,00MT

05

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-54-79

TW200

MOTOR

5.913,00MT

06

MOTOCICLO

YAMAHA
MMG-41-97

TW200

MOTOR

5.913,00MT

07

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-54-82

TW200

MOTOR

5.831,00MT

08

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-54-77

TW200

MOTOR

7.292,00MT

09

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-74-45

DT125

MOTOR

6.487,00MT

10

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-54-35

DT125

MOTOR

5.690,00MT

11

MOTOCICLO

YAMAHA
MMG-12-44

DT125

MOTOR, RODA
TRAZEIRA

3.447,00MT

12

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-57-47

DT125

MOTOR

7.734,00MT

13

MOTOCICLO

YAMAHA
MMU-49-02

DT125

MOTOR

5.690,00MT

14

MOTOCICLO

YAMAHA
MMG-28-52

DT125

MOTOR

5.690,00MT

15

MOTOCICLO

LIFO
CMM65079

XY49-3

CARTER
FURADO

4.222,00MT

16

MOTOCICLO

LIFO
CMM65080

XY49-3

NÃO
ARRANCA

4.980,00MT

58.777,00MT

86.461,00MT

AVARIA

MOTOCICLO

29.575,00MT

61.944,00MT

MODELO

01

VALOR

20.554,00MT

MARCA
MATRÍCULA

Manhiça, Outubro de 2021
O chefe da Comissão
Ilegível

10039
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSÉ
ALEXANDRE MONTEIRO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Outubro
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e um a folhas vinte e três, do
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e oito, traço
“D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante Aldina Guilhermina Samuel Rututo
Momade, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de José Alexandre Monteiro,
solteiro, vivendo em comunhão de mesa e coabitação com Vitória Jeremias Bambo,
natural de Chókwè, residente que foi no bairro de Infulene, sendo filho de José
Costa Andrade Monteiro e Ema Chambal.
Que, ainda pela mesma escritura pública, foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua companheira acima
N
mencionada e seus filhos: Irene Alexandre Monteiro, natural de Chókwè, José
Manuel Monteiro e Orlando Alexandre Monteiro, naturais de Maputo, todos
º
solteiros e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Lançamento de Concurso

1. O Instituto Nacional de Minas, convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para
participar nos concursos abaixo:
Nº do
Concurso

Data e Hora e Local
de Entrega das
Propostas

Data e Hora e Local
de Abertura das
Propostas

Objecto

Garantia
Provisória

Preçodo
Caderno de
Encargos

Anúncio de
Posicioname
nto

Está conforme
Maputo, aos 22 de Outubro de 2021
A Notária
(Ilegível)

1

11117

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
2
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL
KAMPFUMO
5ª SECÇÃO CÍVEL1

39A001341
/CL/11/21

39A001341
/CL/12/21

09/11/21 - 12:00H

09/11/21 - 10:00H

09/11/21 - 12:15H

09/11/21 - 10:15H

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do
Distrito Municipal KaMpfumo correm éditos de
trinta (30) dias, citando o R. Pedro António
3
Tucotuco, com último domicílio conhecido
no bairro Polana-Caniço, Qt. 49, casa nº 111,
cidade de Maputo, ora em parte incerta, para no
prazo de 20 (vinte) dias que começa a correr
depois de findo o de éditos, tudo a contar da
data referente à segunda e última publicação
deste anúncio, contestar os Autos da Acção
Declarativa de Condenação, com o Processo
Comum, forma Ordinária nº 135/20-B, que
4
o move a A. Teka Naha Créditos, E.I., pelos
fundamentos constantes da petição inicial
conforme o duplicado que se encontra à sua
disposição no Cartório desta Secção, onde 5o
poderá levantar dentro das horas normais
de expediente, sob cominação de vir a ser
condenado no pedido.

39A001341
/CP/09/21

39A001341
/CP/17/21
39A001341
/CP/18/21

19/11/21 - 10:00H

19/11/21 - 11:00H
19/11/21 - 12:00H

19/11/21 - 10:15H

19/11/21 - 11:15H
19/11/21 - 12:15H

Prestação de Serviços para
Instalação e Manutenção do
Sistema de Vigilância CCTV e
Controle de Acesso
Fornecimento de Software
ArcGIS Desktop Standard CU
10.8.1 incluíndo ArcGIS Pro
Fornecimento de Diverso
Equipamento Informático
para o INAMI (Por Lotes)
•LOTE I: Fornecimento de
Vídeo Wall e acessórios para a
sala de reuniões do INAMI,
•LOTE II: Fornecimento de
Equipamento Informatico
para os Serviços de Cadastro
Mineiro em todas províncias
•LOTE III: Fornecimento de
Equipamento Informativo
para o INAMI
Fornecimento de Consumíveis
para o Laboratório de
Geologia do INAMI
Fornecimento de Reagentes
para o Laboratório de
Geologia do INAMI

N/A

1.500,00MT

15/11/21 –
10:00H

Data /Local de
Data e Hora

27/10/2021
pelas 9:30h
27/10/2021
pelas 11:00h
27/10/2021
pelas 13:00h

15/11/21 –
10:00H

N/A

2.500,00MT

26/11/21 12:00H

N/A

60.000,00MT

2.500,00MT

26/11/21 13:00H

N/A

60.000,00MT

2.500,00MT

26/11/21 13:00H

N/A

N/A

LOTE I –
10.000,00MT

1.500,00MT

LOTE II –
45.000,00MT
LOTE III –
40.000,00MT

KaMpfumo, aos 22 de Setembro de 2021
O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze
O Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe
10011

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMO
5ª SECÇÃO CÍVEL1

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do
Distrito Municipal KaMpfumo correm éditos de
trinta (30) dias, citando o R. Flávio Fernando
Condula, com último domicílio conhecido no
bairro Central “B”, Av. Maguiguana, nº 941, 1º
andar, lado direito, cidade de Maputo, ora em
parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias
que começa a correr depois de findo o de éditos,
tudo a contar da data referente à segunda e
última publicação deste anúncio, contestar os
Autos da Acção Declarativa de Condenação,
com o Processo Comum, forma Ordinária
nº 136/20-C, que o move a A. Teka Naha
Créditos, E.I., pelos fundamentos constantes
da petição inicial conforme o duplicado que
se encontra à sua disposição no Cartório desta
Secção, onde o poderá levantar dentro das horas
normais de expediente, sob cominação de vir a
ser condenado no pedido.
KaMpfumo, aos 22 de Setembro de 2021
O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze
O Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe
10011

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

10009

INAMI
Junho,
INAMI
Julho, n
INAMI
Geolog
Mabote
Magoan
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA
CIDADE
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALBERTO
CAMILO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Abril de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas catorze a dezasseis, do livro de notas para
escrituras diversas número trezentos e cinquenta e nove, traço “B”, do Segundo
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Danilo Momade Bay, Conservador e
Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Alberto Camilo, de cinquenta e quatro
anos de idade, no estado de solteiro, de nacionalidade moçambicana, com última
residência habitual no bairro da Machava, filho de Camilo Mussa e de Sulfina Mulo.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de todos seus bens,
seus filhos: Sulfina Alberto Camilo, solteira, maior, Marina Alberto, Jamal
Alberto Camilo, Chaly Alberto Camilo e Camilo Alberto Camilo, solteiros,
menores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE EDUARDO
MANUEL RAZÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove de Fevereiro
de dois mil e vinte, exarada de folhas vinte e nove verso a folhas trinta e uma, do
livro de notas para escrituras diversas número vinte e oito-A-A, da Conservatória
dos Registos e Notariado, a cargo de Hortência Deolinda Lasse Uaquene,
Conservadora e Notária Superior, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Eduardo Manuel Razão, no estado que era de solteiro,
natural de Pemba, falecido no dia dezoito de Janeiro de dois mil e dezassete, filho
de Razão Meleja e de Sapane Bichuche, com a última residência que foi em Boane,
bairro número três.
Mais certifico que na referida escritura foram declarados únicos e universais
herdeiros, seus filhos: Maurício Eduardo Razão, Artimiza Eduardo Razão,
solteiros, maiores, Amélia Eduardo Razão, Almone Eduardo Razão, Julieta
Eduardo Razão e Ana Eduardo Razão, menores, naturais e residentes em Boane.
Que o falecido não deixou testamento nem qualquer outra disposição de última
vontade.
Que não há outras pessoas que segundo a lei lhes prefiram ou com eles possam
concorrer à sucessão da herança.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme

Está conforme
Maputo, aos 26 de Abril de 2021
A Notária Técnica
(Ilegível)

Boane, aos 16 de Março de dois mil e vinte
O Conservador
Augusto Eduardo Focholo
11124
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Ordem dos Engenheiros de Moçambique

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/COrdEM/2021
Contratação de Fornecimento de Sistema de Alarme Antiintrusão & Serviços de Reacção Armada
A Ordem dos Engenheiros de Moçambique, adiante designada por OrdEM, é uma pessoa colectiva,
de direito público, representativa dos engenheiros em exercício em Moçambique que, em conformidade
com os preceitos dos estatutos e demais disposições legais aplicáveis.

11120

A OrdEM tem como missão liderar o progresso da engenharia pondo-a ao serviço do desenvolvimento
nacional, registar e acreditar os engenheiros que querem exercitar a engenharia em Moçambique, zelar
pelo cumprimento das regras de ética profissional e o nível de qualificação profissional dos engenheiros,
defender os interesses, direitos e prerrogativas dos seus membros e ainda zelar pela função social,
dignidade e prestígio da profissão de engenheiro.
A OrdEM possui instalações próprias e pretende instalar um sistema de alarme anti-intrusão & Reacção
Armada.
Pretende-se a instalação de um alarme anti-intrusão (com Sensores de movimento, contactos
magnéticos para portas e janelas, detectores de fumo, etc.), ligados a uma CCO, (central de controlo
operativo), para que haja reacção armada de pronta resposta em caso de emergência para casa tipo 3,
com anexos de tipo 1.
Processo de candidatura
Para candidatar-se ao concurso, todos(as) os(as) candidatos(as) deverão enviar os seguintes
documentos:
a) Alvará da actividade que correspondam ao objecto pretendido;
b) Comprovativos de registo comercial ou equivalente;
c) Quitação das Finanças, do INSS e Tribunal;
d) Proposta Técnica e Financeira, a proposta financeira deverá ser numa base mensal.
O concorrente apresentará relação de trabalhos similares realizados para outras entidades e/ou
empresas, de preferência em Moçambique e de dimensão semelhante.
Para cada uma das referências deverá ser indicada:
• Nome do Cliente;
• Sector de actividade;
• Período (datas de início e fim de realização da instalação/prestação de serviços);
• Descrição do Trabalho realizado;
• Contacto privilegiado do Cliente;
• Carta abonatória.
Os candidatos poderão visitar as instalações da OrdEM nos dias 27, 28 e 29 de Outubro corrente,
entre às 10.00 e às 15.00 horas, devendo para tal fazer a marcação através do telemóvel: 823263740
ou pelo email secretariado@ordeng.org.mz.
O endereço para entrega das propostas é:
Ordem dos Engenheiros de Moçambique (OrdEM)
Av. da Malhangalene nº 732,
Cidade de Maputo – Moçambique

ESCOLA DE JORNALISMO

EDITAL
EXAMES DE ADMISSÃO
A Escola de Jornalismo (EJ) é uma instituição pública de Ensino Técnico-Profissional de nível médio,
de âmbito nacional, localizada na cidade de Maputo e lecciona os cursos de Jornalismo, Relações
Públicas e Publicidade e Marketing, com duração de 3 anos.
Para dar continuidade às suas actividades formativas, no ano de 2022, torna público que decorrerão,
de 1 a 20 de Novembro de 2021, inscrições para exames de admissão aos cursos de Jornalismo
(25 vagas), Relações Públicas (25 vagas) e Publicidade e Marketing (25 vagas).
1. Os locais de realização das inscrições e dos exames são os seguintes:
Província Local de Inscrições

Maputo

Sofala

Nampula

Escola de Jornalismo, na Avenida Ho Chi
Min, nº 103, Cidade de Maputo
Delegação Provincial do Instituto de Comunicação Social, na Rua Costa Serrão,
Prédio Palácio, 2o andar, porta no 203,
Cidade da Beira
Delegação Provincial do Instituto de Comunicação Social, na Avenida Eduardo
Mondlane, Prédio Lopes, Rés-do-chão, no
1160

Período de
Local de realização de exames
Inscrições
Escola Primária do 1o e 2o Graus
16 de Junho, na Avenida Vladimir
Lenine e no Instituto de Formação de
Professores da Munhuana, Avenida
de Angola, Cidade de Maputo
De 1 a 20 de
Novembro Instituto Industrial e Comercial da
Beira
de 2021,
nas horas
normais de
expediente. Instituto Industrial e Comercial de
Nampula

2. Os interessados deverão:
a) Possuir habilitações literárias de 10ª classe ou equivalente;
b) Apresentar fotocópia autenticada do BI;
c) Preencher boletim de inscrição a adquirir no local de inscrição;
d) Apresentar talão de depósito de 500,00MT, efectuado no Banco: Millennium bim, conta nº:
1135871, titular: Escola de Jornalismo.
3. Os candidatos irão prestar provas escritas nas seguintes disciplinas, na data e horas abaixo:
Disciplinas

As propostas deverão ser enviadas até ao dia 11 de Novembro de 2021, pelas 15.00 horas.
Não serão aceites candidaturas recebidas após esta data, sob nenhuma hipótese.
A abertura das propostas será no mesmo dia, 11 de Novembro de 2021, pelas 15.30 horas, no local
onde funciona a sede da OrdEM, na presença dos candidatos que o desejarem.

Data

Hora

Português

16/12/2021

8.00 – 10.00

História

16/12/2021

10.30– 12.00

4. Para mais informações, contactar a secretaria da Escola de Jornalismo, das 7.30 – 15.30 horas,
na Av. Ho Chi Min, nº 103 – Tel. 21 30 88 65 ou +258 84 25 81 657.
NOTA: (i) No acto da inscrição não é exigido o Certificado de Habilitações Literárias. (ii) Os admitidos
deverão apresentar o certificado e a Certidão de Narrativa completa do Registo de Nascimento, no
acto da matrícula.

Maputo, aos 22 de Outubro de 2021
A Secretária-Geral
_________________________

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

A Direcção
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MAPUTO
Departamento das Aquisições-UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO Nº 01/ FASE I/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2010, de 8 de Março,
comunica-se as seguintes adjudicações dos concursos abaixo indicados:
Modalidade e Nº do
concurso

Objeto do Concurso

Nome do
concorrente
adjudicada

01

Concurso n.º01/TACM/
UGEA/CPC/2021

Prestação de Serviços e
Reparação de Motorizadas.

CLINIMOTOR LDA

28.050,00MT

02

Concurso n.º03/TACM/
UGEA/CPC/2021

Fornecimento de Pneus e
Assistência Técnica.

LEADER TREAD DE
MOÇAMBIQUE

350.000,00MT

03

Concurso n.º05/TACM/
UGEA/CPC/2021

Prestação de Serviços de
Manutenção e Reparação de
Maquinas Fotocopiadoras e
Impressora.

APPLY SOLUTION
LDA

04

Concurso n.º06/
TACM/ UGEA/041.62/
CPC/2021

Prestação de Serviços de
Manutenção e Reparação de
Ar-Condicionado.

ELECTRO NICOLE
HL,LDA

05

Concurso n.º01/TACM/
UGEA/CPD/2021

WORLWIDE
Prestação de serviços de Envio
EXPRESS
de Documentos.
MOÇAMBIQUE LDA

9.604,00MT

06

Concurso n.º02/TACM/
UGEA/CPD/2021

Prestação de Serviços
Mudanças de Residências.

RISE & SHINE
MOÇAMBIQUE LDA

6.516,90 MT

07

Concurso n.º02/TACM/
UGEA/CL/2021

Manutenção e Reparação das
Viaturas.

DAE SERVIÇOS, LDA

175.816,16MT

08

Concurso n.º06/TACM/
UGEA/AJD/2021

Aquisição dos Óculos

ÓPTITÁLIA, LDA

300.000,00MT

09

Concurso n.º07/TACM/
UGEA/AJD/2021

Prestação de Serviços de
Alojamento e outros Serviços
Afins.

HUMULA, LDA

N.º de
Ordem
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Maputo, aos 11 de Outubro de 2021
(Ilegível)

Farmácias de Moçambique – S.A, uma empresa moçambicana vocacionada no comércio a retalho de
medicamentos, vacinas e outros produtos autorizados a serem vendidos em farmácias e em postos de
medicamentos, pretende alienar imóveis, vem por este meio convidar pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas
fechadas para aquisição dos seguintes imóveis:

Valor de
adjudicação/IVA

216.450,00MT

135.895,50MT

1. As propostas de aquisição dos imóveis devem ser elaboradas em conformidade com os

TERMOS GERAIS DO CONCURSO e deverão ser entregues até às 13.00 horas do dia 25
de Novembro 2021, em envelopes selados, no seguinte endereço: Av. Samora Machel,
n° 202, 1º andar, cidade de Maputo.

2. OS TERMOS GERAIS DO CONCURSO serão disponibilizados através da solicitação

enviada para o email: aprovisionamento@farmac.co.mz

3. Os imóveis poderão ser visitados nos endereços descrito na tabela acima no período

35.685,00MT

entre 8.00 e às 16.00 horas dos dias 26 de Outubro a 24 de Novembro de 2021,
bastando contactar com antecedência de 2 dias o número 843276220.

4. Em caso de dúvida, os interessados poderão entrar em contacto pelo correio electrónico:

aprovisionamento@farmac.co.mz ou seguintes números: 21323883 ou 843276220.
Maputo, aos 25 de Outubro de 2021
O Direcção Geral
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Gabinete do Primeiro-Ministro
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE INVALIDAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Concurso Limitado n˚02A000141/CL/41/2021, referente ao Fornecimento de Equipamento Informático e
Acessórios

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Nº1/27A0001251/2021
1. A Inspecção-Geral de Finanças convida pessoas singulares ou
colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam
os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes fechados para a Contratação de Serviços de Protecção e Segurança.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os Documentos de Concurso ou levanta-los, na cidade de Maputo, no Prédio 33 andares, 7º andar no Gabinete da
UGEA, das 8.30 às 15.00 horas, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a alínea e) do n˚3 do artigo 33, conjugado concorrentes estarem acima do valor do Cabimento
com o n˚2 do artigo 62 e n˚2 do Artigo 64, ambos do de Verba e do valor limite estabelecido no Concurso
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Limitado.
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
Maputo, Outubro de 2021
ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚5/2016, 8 de Março,
A Autoridade Competente
comunica-se que o concurso acima foi Invalidado em
(Ilegível)
virtude das propostas financeiras apresentadas pelos
10036

3. As Propostas deverão ser entregues na Inspecção-Geral de Finanças, até às 9.00 horas do dia 12 de Novembro de 2021 e
serão abertas em sessão pública às 9.30 horas do mesmo dia
na presença dos interessados que desejarem participar no acto.
4. Deverá ser apresentada uma Garantia Provisória equivalente a
75.000,00MT.
5. O Concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado.

Maputo, Outubro de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
10037

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
Nº3/27A0001251/2021
1. A Inspecção-Geral de Finanças convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas em envelopes fechados para a
Contratação de Serviços de Limpeza.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou
levanta-los, na cidade de Maputo, no Prédio 33 andares, 7º andar no Gabinete da UGEA, das 8.30 às 15.00
horas, de segunda a sexta-feira.
3. As Propostas deverão ser entregues, na Inspecção-Geral
de Finanças, até às 9.00 horas do dia 3 de Novembro
de 2021 e serão abertas em sessão pública às 9.30
horas do mesmo dia na presença dos interessados que
desejarem participar no acto.
4. O Concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado.
Maputo, Outubro de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
10037
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ANÚNCIO DE VAGAS
O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONUHabitat) é a agência do sistema das Nações Unidas com mandato de promover,
implementar e monitor a Nova Agenda Urbana, aprovada na 3ª Conferência
das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável
(Habitat III), é o ponto focal do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 11 –
Torna as Cidades e Comunidades Resilientes e Sustentáveis.
Em Moçambique desde 2002 trabalhando com o Governo de Moçambique a
diversos níveis, Parceiros de Desenvolvimento Nacionais e Internacionais e
comunidades, o UN-Habitat pretende reforçar a sua equipa com o objectivo de
apoiar a implementação do seu mandato. Assim, a seguinte vaga para nacionais
com o regime de Service Contract está aberta:
1. Assistente Administrativo(a) e Logístico / Administrative and
Logistic Assistant – Maputo (1 Vaga):
• Licenciatura em Gestão de Projetos, Administração, Economia ou áreas
relacionadas;
• Pelo menos 2 anos de experiência em Administração, Logística e/ou
apoio a programa/projectos.
2. Assistente de Comunicação / Communication Assistant – Maputo (1
Vaga):
• Licenciatura em Comunicação e Imagem, Jornalismo, Relações Públicas
ou áreas relacionadas;
• 2 anos de experiência em Comunicação;
• Fluência em português e inglês é obrigatório.
Requisitos Gerais:
Conhecimento proficiente falado e escrito de português e inglês é necessário;
disponibilidade imediata; demonstrar conhecimento e cometimento com a
missão, visão e valores da ONU.
Os interessados poderão obter os Termos de Referência e submeter o seu CV
através do correio electrónico:
unhabitat-moz@un.org
Preenchendo os requisitos poderão enviar o CV apenas por correio
electrónico, indicando o título da vaga e a província. Prazo para submissão de
candidaturas: 5 de Novembro de 2021
O UN-Habitat reserva-se ao direito de contactar apenas os candidatos
pré-seleccionados.

10083

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____________

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO E DE ADJUDICAÇÃO
LANÇAMENTO
1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas,
para fornecimento do serviço discriminado na tabela abaixo:
Modalidade
Nº de Concurso
de
Contratação
39A000141/
CL/07/2021

Concurso
Limitado

Objecto

Data e
Hora de
Entrega das
Propostas

Fornecimento de Refeições

9/11/2021
10.00h

Na sequência do Aviso publicado no jornal “Notícias” de 23 de Junho
de 2021, e no âmbito do concurso n.º 1/DRH/TA/2020, relativo ao
provimento de vagas no Tribunal Administrativo, considerando o previsto
no n.º 2 do artigo 75 da Lei n.º 14/2011, de 10 de Agosto, notifica-se os
cidadãos abaixo arrolados para que contactem à Direcção dos Recursos
Humanos do Tribunal Administrativo, sito na Praça da Independência,
n.º 1117, Tel.: +258 21 345001/2, Maputo - Moçambique, no prazo
de 8 (oito) dias, contados a partir da data de publicação da presente
Notificação, para tratarem de assuntos do seu interesse.
Relação nominal dos notificados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emídio dos Santos Luís;
Alvito Renato Filimone Minzo;
Jacques Bajika Kakesse;
Aires Daniel Cumbana;
Euclides Nilton Vanez Biacuane;
Jeremias Abel Palalane;
Ana Lopes;
Armando Chambica;
Arsénio Tsambe;
Ana Maria Eduardo Xavier.

Exigida

90 dias

3. ADJUDICAÇÃO
Nº de
Concurso e
Modalidade

Modalidade

Objecto do Concurso

39A000141/
CP/03/2021

Concurso Público Aquisição de Viaturas

39A000141/
CP/04/2021

Aquisição de Material
de Escritório
Concurso Público
e Consumíveis
Informáticos

Concurso Público Aquisição de Viaturas

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

NOTIFICAÇÃO

Garantia Validade das
provisória
Propostas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirílos na Av. Fernão de Magalhães, 8o andar, Flat 11, Telef: 21300527, Maputo, pela importância não restituível
de 1000,00MT. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto no 5/2016, de 8 de Março.

39A000141/
CP/05/2021

DIRECÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Data e
Hora de
Abertura
das
Propostas
9/11/2021
10.15h

39A000141/
Aquisição de
Concurso Público
CP/06/2021
Motorizadas
39A000141/
CPC/09/2021
Fornecimento de
Concurso Por
Galões de Água
Cotações
39A000141/
Fornecimento de
CL/05/2021
Pneus e Acessórios
39A000141/
Manutenção e
CL/06/2021
Reparação de Viaturas
39A000141/
Prestação de Serviços
AJD/11/2021
de Desinfecção
39A000141/
Fornecimento de
Concurso Público
CP/02/2021
Combustível
Fornecimento
de
39A000141/
Concurso limitado Álcool etílico 70%
CL/03/2021
álcool gel e máscaras
39A000141/
Ajuste Directo
Fornecimento de sacos
AJD/06/2021
Fornecimento
de
cartões de passagem
e
recarregamento
39ª000141/
Ajuste Directo
da conta global do
AJD/09/2021
MIREME na travessia
de Ponte Maputokatembe

Concorrente Vencedor

Valor da Adjudicação
incluindo IVA

Lote 1 – MILLENIUM 2000 MOTORS,
Lda
Lote 2 – TOYOTA DE MOÇAMBIQUE

CICRAVEM
Lote 1 – TOYOTA DE MOÇAMBIQUE
Lote 2 – INTERAUTO
Lote 3 – ENTREPOSTO COMERCIAL
Lote 4 - TÉCNICA
Lote 5 - INTERAUTO
CLINIMOTORES

18.750.000,00MT
2.762.869,62MT
Lote 11.217.537,10MT
Lote 22.146.248,00MT
33.303.685,11MT
11.144.000,00MT
6.300.000,00MT
8.446.000,00MT
4.900.000,00MT
7.590.000,00MT

SOCIEDADE DE ÁGUAS DE MOÇAMBIQUE
(SAM)

300.000,00MT

BRONZOIO, Lda

824.270,41MT

CAR AUTO CENTER, LDA

1.640.273,10MT

ANSERV

1.497.600,00MT

Deserto por Desclassificação
FACTOR MED, Lda

------578.506,50MT

CSL INVESTIMENTOS LDA

99.450,00MT

REVIMO- Rede viária de Moçambique
S.A

Outubro de 2021
A Autoridade Competente
O Secretário Permanente
(Ilegível)

Renovar a subscrição

200.000,00MT

10028

dos seus Jornais digitais

Maputo, aos 20 de Outubro de 2021

É Simples, Rápido e Prático.
Renovar
a subscrição

O Director Nacional

dos Use:
seus Jornais digitais
Internet

(Ilegível)

(ebanking)

É Simples, Rápido e Prático.

10064

Use:
Renovar
a subscrição
Internet

(ebanking)

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz
Apoio ao cliente:
+258 84 3400623

dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.
Use:

*Termos e condições aplicáveis

Internet

(ebanking)

*Termos e condições aplicáveis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Anúncio
Na sequência do lançamento do processo da revisão da Estratégia
Nacional de Desenvolvimento (ENDE) 2015-2035, realizado por Sua
Excelência Filipe Nyusi, Presidente da República no dia 17 de Setembro
do ano em curso na Cidade de Maputo, o Ministério da Economia e
Finanças realiza a partir da segunda-feira, dia 25 de Outubro de 2021,
a auscultação pública de Processo de Revisão da Estratégia Nacional
de Desenvolvimento (ENDE) 2015-2035, que vai orientar o processo
de planificação no médio e longo prazo, por forma a responder os
desafios actuais e futuros do País.
A ENDE é o instrumento orientador de todo o processo de planificação
do desenvolvimento de Moçambique, que define os objectivos

e prioridades de desenvolvimento do País, articula a orientação
estratégica, orienta a elaboração de todos os instrumentos de médio
e curto prazo e quantifica e qualifica os indicadores e metas num
horizonte temporal de 20 anos.
O instrumento abrange todos os aspectos da actividade social,
económica e ambiental e toma em consideração as necessidades
das gerações futuras.
A revisão da ENDE será efectuada de forma participativa e inclusiva,
com base em diagnósticos, consultas públicas (documentos oficiais,
estudos, inquéritos, e outros instrumentos de referência) e interação

com os sectores a nível central, províncias, sector privado, sociedade
civil, parceiros nacionais e internacionais, academia e outros actores
de desenvolvimento.
Neste sentido, os documentos relevantes do processo podem ser
acedidos na página do Ministério da Economia e Finanças (www.mef.
gov.mz). As diferentes contribuições podem ser canalizadas para o
Ministério da Economia e Finanças, na Direcção Nacional de Políticas
Económicas e Desenvolvimento, (sito na Av. Julius Nyerere nº 469) e
pelo endereço electrónico (auscultacaoende2021@gmail.com). Vide
em anexo o calendário para o processo de auscultação..

b
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b

Empresa Moçambicana de Seguros, SA
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL

Concurso Público nº06/ EMOSE/ 2021
Empreitada de Reabilitação de uma loja, localizada na Av. Eduardo Mondlane, nº1.106
(Agência Corporate)

ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

A EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS-EMOSE SA, convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas para a obra de Reabilitação de uma loja, localizada na Av.
Eduardo Mondlane, nº1.106 (Agência Corporate).
Os documentos do concurso poderão ser adquiridos pelos interessados, no Edifício-Sede da EMOSE,
sito na avenida 25 de Setembro, n.º 1383, Secretaria-geral, 3º andar, porta 302, a partir do dia 22 de
Outubro de 2021, contra o pagamento de um valor não reembolsável de 2000,00 MZN (dois mil
meticais).
As propostas deverão ser entregues na Direcção de Administração e Património, 3º Andar, porta
304, até às 10.00 horas do dia 5 de Novembro de 2021. As propostas recebidas após este limite
serão automaticamente rejeitadas e devolvidas.
As propostas serão abertas na presença dos concorrentes e/ou dos seus representantes que
desejarem assistir ao acto, às 10.15 Horas do dia 5 de Novembro de 2021 na Sala das Assembleias
no 1º andar do Edifício-Sede, devendo se obedecer rigorosamente todas medidas de prevenção
contra o Coronavírus.
Direcção de Administração e Património
Maputo, Outubro de 2021
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ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 29 de Outubro de 2021, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade
Tributária de Moçambique, vai se proceder à venda de mercadoria abaixo indicada em hasta pública
no Armazém de Leilões-B6. Os arrematantes depositarão imediatamente 10% acrescidos ao valor da
arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo 275 do Contencioso
Aduaneiro.
Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no
parágrafo anterior, a adjudicação será diferida aos proponentes seguintes na ordem decrescente até ao
valor mínimo proposto pelas Alfândegas. Os arrematantes deverão se fazer presentes no local do leilão 30
minutos antes da hora marcada para o início da arrematação, munidos do seu NUIT. Os consignatários das
mercadorias ou seus representantes legais, querendo, podem retirar as suas mercadorias anunciadas para
venda, mesmo depois do início do leilão, desde que os respectivos lotes ainda não tenham sido colocados
em praça, segundo o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.
De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no recinto do Porto de Maputo, devendo-se observar
as medidas de prevenção contra a Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial nº 80/2021 de 6 de Outubro.
ARMAZÉM DE LEILÕES-B6, 1ª PRAÇA 29/10/2021 – 9.00 horas
LOTE

CONSIGNATÁRIO
DOMINGOS FRANCISCO
NOVELA
DOMINGOS FRANCISCO
NOVELA

01
02

Oportunidade de Emprego

Nº DO CHASSIS

SITUAÇÃO

VALOR DE
ARREMATAÇÃO

TOYOTA DYNA

JTFNS21Y400001823

DEMORADA

209.491,80MT

ISUZU

JAANPR69LV7100017

DEMORADA

142.319,27MT

TIMAR, 3ª PRAÇA 29/10/2021 – 9.00 horas (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento global está a implementar
o projecto intitulado Programa Para o Fortalecimento da Governação
Local (LOGOS) financiado pela USAID. O Projecto LOGOS visa envolver as
instituições governamentais subnacionais seleccionadas (provinciais, distritais
e municipais) no fortalecimento da sua eficácia, transparência e prestação de
contas para melhorar a prestação de serviços nos sectores da Saúde, Educação
e Água/Saneamento em áreas geográficas específicas em Moçambique. É neste
contexto que a DAI pretende recrutar imediatamente candidatos qualificados
para as vagas abaixo mencionadas:
•            Director de Finanças e Administração (Nampula)
•
Oficial Sénior de Monitoria e Avaliação (Nampula)

LOTE

CONSIGNATÁRIO

DESIGNAÇÃO DA
MERCADORIA

QUANTIDADE

SITUAÇÃO

VALOR DE
ARREMATAÇÃO

01

ORIENTAL
COMERCIAL, LDA

Lâmpadas de marca Britolux

Contentor 40´
TCNU75547188
2300 CAIXAS

Demorada

150.000,00MT

TIMAR, 2ª PRAÇA 29/10/2021 – 9.00 horas (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)
LOTE

01
Único

Os candidatos interessados poderão obter os Termos de Referência a partir
do endereço https://fs23.formsite.com/OLJTgx/kkwlbwji1y/index.html e
poderão submeter os seus CVs em Inglês até ao dia 31 de Outubro de 2021
para o logosrecruitment@dai.com ou online.
Nota: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
DAI Shaping a more livable world

MARCA/
MODELO

CONSIGNATÁRIO

ZOL, LTD

DESIGNAÇÃO DA
MERCADORIA

MINÉRIO DE FERRO
CRÓMIO
(Devidamente
inspeccionado pelo
INAMI)

QUANTIDADE
10 (Dez)
Contentores de 20´
APMU2836220
MSKU7576821
MAEU581733
MSKU7697295
MSKU5094538
MSKU4350661
MSKU2926594
MSKU5588401
MSKU4201375
TTNU1600395

SITUAÇÃO

VALOR DE
ARREMATAÇÃO

Abandonada

390.775,79 MT

Maputo, aos 22 de Outubro de 2021
O Director Regional Sul
(Ilegível)
10103

9984

22

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

9640

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

23

Gabinete do Director-Geral

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO Nº 148/SEPRO-ANE, IP/316/2021
Obras de Asfaltagem da Estrada N381 entre Xitaxi e
Mueda (49 Km) na Província de Cabo Delgado

AVISO
Na sequência do Aviso publicado no Jornal “Notícias”, edição de 27
de Agosto de 2021, referente ao concurso de ingresso na carreira
da Magistratura do Ministério Público, categoria de Procurador da
República de 3ª, informa-se aos interessados que a legislação de apoio
para as avaliações, encontra-se afixada no átrio do Conselho Superior da
Magistratura do Ministério Público, sito na Avenida Julius Nyerere, nº 15,
Cidade de Maputo, onde poderá ser consultada.
Informa-se ainda que, as provas serão realizadas no dia 3 de Novembro
de 2021 pelas 8.00h, conforme a tabela a seguir indicada:
Ord.
Zona
Local
01 Zona Sul
Escola Secundária Josina Machel, Cidade de Maputo
02 Zona Centro Universidade Zambeze-Unizambeze- Cidade da Beira
Procuradoria Provincial da República-Nampula (por
03 Zona Norte
confirmar)
Maputo, aos 22 de Outubro de 2021
A Chefe de Repartição Central de Administração de Pessoal
_______________
Maria de Lurdes Mussa Dias
(Técnico Superior de Administração da Justiça)
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1. A Administração Nacional de Estradas, I.P. (ANE, I.P.) convida empresas, nacionais e/ou estrangeiras,
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para a
execução de Obras de Asfaltagem da Estrada N381 entre Xitaxi e Mueda na província de Cabo Delgado,
troço de 49 Km.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de 7ª Classe,
Categoria III e Subcategorias 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir
o Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 26 de Outubro de 2021.
A aquisição do documento de concurso é contra o depósito da importância não reembolsável de
10.000,00 MZN (dez mil meticais)
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, No 1225
Tel.: +258-21-476163/7
Maputo - Moçambique
4. O método de pagamento deverá ser por depósito bancário de acordo com o seguinte:
Beneficiário: 		
Administração Nacional de Estradas (ANE, I.P.)
Nome do Banco:
Millennium Bim
Número de conta:
66 153 128
NIB: 		 000 100 000 006 615 312 857 (MZN)
MZ 590 001 000 0000 6615 312 857
IBAN:
5. As propostas devem ser válidas por um período de 90 dias contados da data de abertura e devem
ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 13.500.000,00 MZN (treze milhões e
quinhentos mil meticais) válida por um período de 120 dias, contados a partir da data de submissão
das propostas.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no Nº 3 até as 10.00 horas do dia 17 de
Novembro de 2021, e serão abertas em sessão pública, na Sala de Conferências, às 10.15 horas
do mesmo dia.
7. A visita ao local das obras será realizada no dia 3 de Novembro de 2021 pelas 10.00 horas, com
concentração nos SDPI de Mueda.
8. A reunião de pré-concurso terá lugar nas Instalações da ANE, IP em Maputo, Sala de Conferências, no
dia 5 de Novembro de 2021 pelas 10.00 horas.
9. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 10.00 horas, do dia 26 de Novembro de
2021, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, I.P., Av. de Moçambique Nº 1225 - Maputo.
10. O concurso é público e 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 25 de Outubro de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÓNIO

ANÚNCIO
1. Torna-se público que se aceitam propostas, em cartas
fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes,
até às 10 horas do dia 2 de Novembro do corrente
ano, sendo que a abertura das mesmas está marcada
para as 10h30minutos do mesmo dia, dirigidas ao
Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de
Bens abatidos, a serem entregues no Ministério da
Terra e Ambiente, Departamento de Administração e
Património e na Repartição de Aministração, sito na

Rua da Resistência, n° 1746, 2° andar, para a compra
de viaturas e sucatas.
2. As viaturas e sucatas podem ser vistas na hora
normal de expediente no Parque das instalações do
Ministério da Terra e Ambiente, sito na Av. Acordos
de Lusaka, n° 2115 e também no Parque do Instituto
Politécnico de Ciências da Terra e Ambiente, sito na
Machava Bedene, Município da Matola, nº 1280.

3. As demais condições podem ser consultadas no
edital afixado na vitrina da recepção do Ministério da
Terra e Ambiente e no Instituto supra mencionado,
no qual estão indicados os dados dos bens e o valor,
não devendo ser apresentada proposta com valor
inferior ao da licitação.
Maputo, aos 25 de Outubro de 2021
O Chefe do DAP
(Ilegível)

Rua da Resistência nº 1746/7 – CP 2020 – Telefax 4149403/823063020, mta@mta.gov.mz
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CONCURSO LIMITADO Nº02/UGEA/CDM/2021

FORNECIMENTO DE PNEUS
A Empresa Correios de Moçambique, Em Liquidação, sita
na Av. 25 de Setembro nº1462 - Maputo, convida empresas
interessadas a apresentarem propostas em carta fechada
para fornecimento de Pneus para Viaturas e Motas.
Os concorrentes interessados poderão adquirir ou consultar
o caderno de encargo na sede dos Correios de MoçambiqueUGEA pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt.

1a Edição

CONCURSO
DE
JORNALISMO

As propostas serão seleccionadas com base no critério
conjugado e deverão ser entregues no endereço acima até as
10 horas do dia 11 de Novembro de 2021 e serão abertas em
sessão Pública às 10.15h da mesma data, na sala de reunião
da Comissão Liquidatária.

“Violência baseada no
Género em tempos
da Covid-19”

Maputo, aos 27 de Outubro 2021
UGEA
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Concurso Público/49/SEPRO-ANE, IP/312.2/2021Obras de Manutenção Periódica das Estradas
N14 Metoro/Montepuez e R698 Montepuez/Rio
Montepuez, na Província de Cabo Delgado
Nos termos do Artigo 61, nº 1, do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se que o concurso acima foi cancelado em
virtude de a proposta do concorrente com o Menor Preço
Avaliado estar acima do valor estimado e do cabimento
orçamental.

Se tens um trabalho produzido e publicado entre 01 de Junho de 2020 a 31
de Outubro de 2021, inscreve-te. Participa!
Para mais informações sobre o regulamento e ficha de inscrição consulta na
Agência Moza Banco mais próxima ou pelo: mozabanco.co.mz

As inscrições terminam no próximo
dia 31 de Outubro.
Call Center: 82 20 20/84 20 20 / 21 34 20 20 |

Moza Banco

Maputo, aos 25 de Outubro de 2021
10088

Parceiro

LEMBRETE

Já renovou a
Faça a sua subscrição e receba o seu
Jornal em casa!
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

sua Subscrição
dos jornais?

GOVERNO DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÊNERO, CRIANÇA
E ACÇÃO SOCIAL

www.desafio.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ISSÁ IBRAHIM
E DE HURBAY ISMAIL
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Setembro de dois mil
e vinte e um, lavrada de folhas dezassete a dezoito, do livro de notas para escrituras diversas
número 164-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Sara Mateus Cossa,
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de Issá Ibrahim, natural de Maputo, falecido no dia dezasseis
de Agosto de dois mil e dois em Johannesburg, casado que era com Hurbay Ismail Jumá, filho de
Ibrahim Jumá e de Fátima Sulemane, com última residência habitual no Bairro Central- Maputo e
Hurbay Ismail, natural de Maputo, falecida no dia dois de Novembro de dois mil e nove, na sua
residência, filha de Ismail Hagy e de Nurbibi Amade, com última residência habitual no Bairro
Central na cidade de Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição
da sua última vontade, sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens
móveis e imóveis, seus filhos: Sara Zarina Issá Ibrahim, casada com Nasser Ahmad Mussagi,
Fátima Issá Ibrahimo, casada com Adamji Cassimo Semá, Aida Issa Ibrahimo, Nurbibi Issá
Ibrahim, solteira e Emna Issá Ibrahim, casada com Algy Hassane Mahomed, todos naturais de
Maputo e residentes nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer na sucessão à herança dos referidos Issá Ibrahim e Hurbay Ismail.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALBERTINA
JOSSAI SIBIA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Outubro de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e três verso a folhas vinte e quatro,
do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e dois,
traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU,
licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de
Albertina Jossai Sibia, solteira, maior, residente que foi nesta cidade de Maputo.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias, seus filhos: Maria de Lurdes Sumbi João Nhampossa, casada com
Carlos José Cossa, sob o regime de comunhão geral de bens, natural de Magude e
Caetano João Nhamposse, solteiro, maior, natural de Matchabe, residente nesta
cidade.
Que não há quem com eles concorra à sucessão.
Maputo, aos 20 de Outubro de 2021
O Conservador Superior
(Ilegível)
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
SEDE REGIONAL AFRICANA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO DE MAPUTO
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
1.

Introdução

O CRDS, uma instituição vocacionada na Formação Inicial e Contínua pretende no âmbito da formação contínua, elaborar Manuais
Didácticos para formação de pessoal afecto ou com responsabilidades nos sectores de Lixo Hospitalar, Morgues, Cemitérios e a
diversos níveis do Sector da Saúde bem como no Sector Privado. O Manual pretendido basear-se-á no Plano Curricular, que contém,
entre outros elementos, os objectivos pretendidos.
2.

Contextualização

Os planos curriculares para formação em Gestão de Lixo Hospitalar, Morgues e Cemitérios surgem como uma recomendação do
MISAU no sentido de, por um lado, dinamizar as áreas tidas como negligenciadas, nomeadamente a gestão de Morgues e Cemitérios
e por outro, no âmbito da descentralização, desenvolver competências dos gestores locais nestas áreas.
3. Objectivos do Contrato.
3.1. Geral:
Elaborar o Manual de Capacitação em Lixo Hospitalar, Gestão de Morgues e Cemitérios.
3.2. Específicos
a) Operacionalizar os objectivos e os resultados esperados nos planos curriculares.
b) Ajustar o Plano curricular consoante os imperativos didácticos e pedagógicos
4.

Perfil dos Consultores

4.1. Lote 1
Perfil do Consultor para Elaboração do Manual de Gestores de Lixo Hospitalar
a)
b)

Técnico Superior em Saúde Pública ou Enfermagem Geral ou Administração Hospitalar ou áreas afins;
Ter formação ou capacitação em Biossegurança;

c) Experiência comprovada em prevenção e controle de infecções e biossegurança em unidades Hospitalares
d) Experiência no desenvolvimento de materiais de formação na perspectiva de ensino baseado em
competências.
4.2. Lote 2

Perfil do Consultor para Elaboração do Manual de Gestores das Morgues
a) Ter Licenciatura em Anatomia Patológica ou Saúde Pública ou Administração Hospitalar ou áreas afins;
b) Ter formação ou capacitação em Biossegurança;
c)

Experiência comprovada do funcionamento das casas mortuárias hospitalares de acordo com as normas e
procedimentos estabelecidos, constitui uma vantagem;

d) Experiência no desenvolvimento de materiais de formação na perspectiva de ensino baseado em
competências.
4.3. Lote 3
Perfil do Consultor para Elaboração do Manual de Gestores de Cemitérios
e) Técnico superior em Saúde Pública ou Gestão Ambiental ou áreas afins;
f) Ter experiência em gestão de resíduos cemiteriais ou de trabalho nos Cemitérios.

•

Qualificação Técnica

EDITAL
1. Torna-se Público que no dia 25 de Outubro de 2021 a 25 de
Novembro de 2021, o Instituto do Patrocínio e Assistência
Jurídica IPAJ receberá proposta de candidatos licenciados
em Direito que pretendam realizar o estágio de 16 meses
no IPAJ.
2. As propostas devem obrigatoriamente obedecer aos
seguintes requisitos:
a)Requerimento dirigido ao Director-Geral do IPAJ
b) Fotocópia do BI autenticado
c)Certificado de Habilitações Literárias
d)Ficha de Inscrição (Adquirida no IPAJ).
3. Os candidatos devem submeter as candidaturas nas
Delegações do IPAJ- Cidade e Província de Maputo, e nas
Delegações Provinciais a nível Nacional.
4. Nestes termos o processo irá obedecer a seguinte
calendarização:
I. Selecção documental: de 26 de Novembro a 6 de
Dezembro.
II. Entrevista: 13 a 23 de Dezembro.
III. Divulgação de Resultados: 3 de Janeiro.
5. O Estágio inicia a 1 de Fevereiro de 2021
6. As Delegações Provinciais têm o seguinte número de
vagas:
a) Cidade de Maputo -110
c) Província de Gaza – 20
d) Província de Inhambane - 44

5. Critérios de Elegibilidade
Apresentar o Cadastro Único

INSTITUTO DO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA

b) Província de Maputo - 120

g) Ter formação ou capacitação em Biossegurança;
h) Ter Experiência no desenvolvimento de materiais de formação na perspectiva de ensino baseado em
competências.

•

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Não houve lugar a inventário obrigatório.

Está Conforme
Maputo, aos 12 de Outubro de 2021
A Notária
(Ilegível)
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e) Província de Sofala - 20

a) Declaração do próprio concorrente comprovativa de que possui equipa profissional e técnica disponível e
com conhecimentos apropriados para execução do objecto da contratação, acompanhado de Certificado de
habilitações literárias e respectivos currículos;
b) Declaração emitida por pessoa de direito público ou privado, comprovativa de que o concorrente adquiriu
experiência em actividades com características técnicas similares às do objecto da contratação, com
indicação dos dados necessários à sua verificação;
c) Certificado de Qualidade emitido por entidade competente, nacional ou estrangeiro, atestando a qualidade
dos Serviços e a sua conformidade com as normas nacionais de qualidade;
d) Alvará ou documento equivalente emitido pela entidade competente.
6. O CRDS convida empresas legíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os aludidos serviços e deverá
fornecer toda a informação mostrando que está qualificada. Os consultores poderão associar-se para melhorar
as suas qualificações.
7. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até às 10:00 horas do dia 12
de Novembro de 2021, num invólucro opaco fechado e selado com a identificação completa do concorrente e
do objecto de contratação.
Endereço da Entidade Contratante é:
Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo (CRDS)
Unidade Gestora Executora das Aquisições

f) Província de Manica - 50
g) Província de Tete – 10
h) Província de Niassa - 20
i) Província da Zambézia – 35
j) Província de Nampula - 65
k) Província de Cabo Delgado – 4
Maputo, aos 12 de Outubro de 2021
O Director-Geral
Justino Ernesto Tonela

Rua S. José. Bairro George Dimitrov. Caixa Postal nº 3636
Maputo - Moçambique

10098
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo (CRDS) convida pessoas colectivas ou singulares e nacionais cadastradas na UFSA a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:
Nº DE
CONCURSO

50/2021/
OE�FUND.
PROP./CRDS

48/2021/
OE�FUND.
PROP./CRDS
49/2021/
OE�FUND.
PROP./CRDS

Data e
hora para
entrega das
propostas

Objecto
Contratação de
fornecimento de géneros
alimentícios
Lote 1 - produtos de
mercearia,
Lote 2 - carnes,
Lote 3 - mariscos
Lote 4 - legumes, vegetais
e frutas
Contratação de
fornecimento de serviços
de segurança.
Contratação de
fornecimento de serviços
de Jardinagem e materiais
decorativos.

Data e hora
para abertura
das propostas

Modalidade
do Concurso

16/11/2021
10.00 horas

16/11/2021
10.15 horas

Concurso
Público

9/11/2021
10.00 horas

9/11/2021
10.15 horas

Concurso
Limitado

10/11/2021
10.00 horas

10/11/2021
10.15 horas

Concurso
Limitado

Garantia
provisória
(em meticais)

Lote 1- 20,000.00
Lote 2 -9,000.00
Lote 3-20,000.00
Lote 4-15,000.00

V I S I T E - N O S !

CLUBE DE NEGÓCIOS
Não requerida
"INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -

Não requerida

TUBOS E ACESSÓRIOS"

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância não reembolsável
de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito
directo no Millennium Bim, conta: Nº 20164749.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste aviso e serão
abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

Exposição de Produtos & Serviços;
Apresentação dos Expositores;
Networking & Matchmaking;
Aberto ao público interessado.

EXPOSITORES:

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo (CRDS)

28 de Outubro 2021

Unidade Gestora Executora das Aquisições
Rua S. José. Bairro George Dimitrov. Caixa Postal nº 3636
Maputo - Moçambique
Tel: 470655/7 (Geral), 470543 (formação) Fax: +258 (21)470240

Hotel VIP - Maputo

AVK (África do Sul)
BLUE ZONE

F&L
SOTUBOS

9H30 - 17H30

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março.
10097

info@plama.org.mz

+258 823 212 822
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Departamento de Aquisições

TMCEL – MOCAMBIQUE TELECOM SA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO Nº: 03 / OPTIMIZAÇÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS/ FASE III /2021

De acordo com o nº.2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos das contratações na tabela abaixo, foram
adjudicados nos seguintes termos:

1. A Sociedade Moçambique Telecom, S.A. - (TMCEL), com sede na Rua Belmiro
Obadias Muianga, n.° 384, CP 1483, na Cidade de Maputo, titular do NUIT
400954291, convida à todas pessoas singulares e colectivas, interessadas e que
reúnam os requisitos de elegibilidade, para participarem no concurso de aquisição
de propriedades localizadas em Maputo, Prolongamento da Av Kim Il Sung, junto ao
Instituto de Formação de Telecomunicações - IFT.

Modalidade

Objecto

Valor
Adjudicado c/
IVA (MT)

Empresa
Adjudicada

Ajuste
Directo

Prestação de serviços de
manutenção preventiva do
sistema
de
higienização
para prevenção da Covid-19
(Contrato válido por 12 meses)

49.500,00

Output, Tech
Solutions, EI

Ajuste
Directo

Prestação de serviços de
arrendamento
de
espaço,
incluindo fornecimento de
refeições para a realização de
um seminário

1.535.461,20

Humula, Lda

CT27A001141
CL00202021

Concurso
Limitado

Prestação de serviços de
manutenção
preventiva
e
Correctiva de CCTV para o
Edifício-Sede do CEDSIF, IP
(Contrato válido por 24 meses)

3.406.842,48

SIM
Corporations
Su

27A001141
CP00092021

Concurso
Público

Fornecimento de 11 UPS
Centralizados e 6 Routers de
Core para as DPEFs (Contrato
válido por 12 meses)

10.410.048,55

Altron
Moçambique,
Lda.

Número

2. Os concorrentes poderão solicitar os TERMOS GERAIS DO CONCURSO mediante a
entrega à TMCEL da FICHA DE CANDIDATURA devidamente preenchida.

27A001141
AD00462021

3. A FICHA DE CANDIDATURA estará disponível em suporte electrónico, através de
solicitação enviada para o e-mail: venda_activos@tmcel.mz.
27A001141
AD00512021

4. Os TERMOS GERAIS DO CONCURSO serão disponibilizados mediante a apresentação
da ficha de candidatura e do comprovativo do depósito no valor de 2.000,00 (dois
mil meticais), não reembolsáveis para as contas:
Titular das contas: MOÇAMBIQUE TELECOM, SA - TMCEL
Nº de conta BCI: 19591856410001
NIB: 0008 0000 9591 8564 1019 5
Nº de conta Millennium BIM: 441972353
NIB: 000 100 000 044 197 235 357
5. As propostas de aquisição das propriedades, devem ser elaboradas em
conformidade com os TERMOS GERAIS DO CONCURSO, e deverão ser entregues até
às 13 horas do dia 11 de Novembro de 2021, em envelopes selados, no seguinte
endereço: cruzamento da Rua da Rádio nº 7 e Rua Henrique de Sousa nº 13 (edifício
de vidro, junto ao Centro Franco Moçambicano).
Maputo, aos 13 de Outubro de 2021

Maputo, aos 19 de Outubro de 2021
A Autoridade Competente
________________________
(Ilegível)
Avenida Guerra Popular N.º 20. Prédio do CEDSIF, Maputo, Moçambique, Tel: 21 327363/6 ou 21305370
conselhodeadministracao@cedsif.govc.mz
9914

10105

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

Anúncio de vaga
Assessor/a de Agricultura (Baseado em Montepuez)
SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento
internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos,
construímos uma presença local, a longo prazo em mais
de 25 países mais pobres na Ásia, África e América Latina.
Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza.
Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as
pessoas, independentemente de raça, classe ou género,
têm a liberdade de procurar o seu desenvolvimento
sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das pessoas e
oportunidades de emprego em sectores produtivos, como
a Agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços
básicos, como Energia, Água, Saneamento e Higiene. O
objectivo principal da posição é fornecer conhecimentos
técnicos e assessoria nas componentes e intervenções do
programa com enfoque nas pessoas deslocadas.

•
•
•

Requisitos Chave:
•

•

Responsabilidades Chave:
•

•

•

•

•

Planificar e supervisionar as actividades agrícolas
do projecto em apoio aos deslocados e famílias de
acolhimento integradas no programa, assegurando
que os projectos sejam implementados em estreita
coordenação com as autoridades governamentais
locais relevantes e organizações que realizam
actividades no sector da Agricultura.
Assegurar a implementação de actividades agrícolas,
monitorar o progresso e rever a qualidade técnica
na implementação das actividades agrícolas do
programa de apoio às pessoas deslocadas e famílias
de acolhimento.
Actuar como perito técnico e estimular um ambiente
propício para o trabalho através da partilha de
conhecimentos, compreensão dos intervenientes
para que o programa alcance os seus objectivos.
Actuar como perito técnico no desenvolvimento
de conteúdos, aplicação de melhorias de
processos a nível do programa e “coaching” de
membros da equipa e parceiros associados tanto
profissionalmente como operacionalmente no
contexto do programa.
Trabalhar estrategicamente para realizar os
objectivos da Organização e comunicar uma
direcção estratégica clara.

Estimular um diálogo franco e criativo entre
stakeholders.
Identificar e analisar as oportunidades e ameaças
assegurando que os membros de equipa tem uma
participação activa.
Assegurar que as boas práticas e lições aprendidas
são partilhadas e aplicadas na prática.

•
•

•
•
•

Licenciatura em Agricultura, incluindo uma
especialização em cadeia de valor, horticultura,
gestão integrada de pragas ou sistemas de irrigação
agrícola;
Experiência de pelo menos 4 anos em trabalho de
desenvolvimento incluindo o trabalho com pessoas
deslocadas
Forte experiência na implementação de projectos
e profundo conhecimento da gestão do ciclo do
projecto
Capacidade de comunicar numa linguagem clara e
de ajustar o uso da linguagem ao nível da audiência,
assegurando que as ideias e a essência são
devidamente compreendidas.
Capacidade de agir directamente a fim de atingir
objectivos propostos.
Ter e obter uma visão das situações, problemas e
processos
Fluência em inglês e português falado e escrito;

Candidaturas
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a
sua candidatura e CV, através do seguinte link: https://
smrtr.io/6YDnV, até ao dia 5 de Novembro de 2021.
A SNV é uma organização de oportunidades iguais e
encoraja positivamente as candidaturas de pessoas
devidamente qualificadas e elegíveis, independentemente
do género, raça, condição física, idade, religião ou estado
civil. Somente os candidatos seleccionados para entrevista
serão contactados no prazo de duas semanas após a data
de encerramento das candidaturas.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando os executados: Eyeshop (Moçambique) Representação de Cosméticos, Limitada, com última sede conhecida na Rua do
Telégrafo, nº 122, bairro da Polana, cidade de Maputo e Alfredo Yassin Selemane
Padamo, com última residência conhecida na Rua do Governador Sousa Pinto, nº
318, 3 “DT”, bairro Palmeiras, cidade da Beira, província de Sofala, actualmente
em parte incerta, para no prazo de dez dias que começa a correr depois de findo
dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no
jornal, pagarem ao exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, SA, a
quantia de 2 844 610,33MT (dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil
e seiscentos e dez meticais e trinta e três centavos), em dívida nos Autos de
Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa, sob a Forma de Processo
Ordinário nº 15/21-M, que por esta Secção lhes move o referido exequente ou, no
mesmo prazo, nomearem à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do
mais que acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º e
seguintes do CPC, 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 disposição, onde poderão
levantar dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 14 de Setembro de 2021
A Ajudante do Escrivão de Direito
Sandra Maria Jacinto

10104

Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

10090

PLANO DE ACÇÃO DE REASSENTAMENTO DA ZONA DE PROTECÇÃO PARCIAL DA
SASOL

CONVITE
PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
A SASOL, através da CONSULTEC, procedeu à identificação dos agregados familiares que se encontram na Zona de Protecção
Parcial dos seus Gasodutos, existentes e previstos, com vista à elaboração de um Plano de Reassentamento (PR) e Plano de
Acção de Implementação de Reassentamento nos distritos de Inhassoro e Govuro.
No âmbito do Processo de Participação Pública, a CONSULTEC Lda, em representação da SASOL Petroleum Mozambique, Lda,
vem por este meio convidar todos os interessados a participarem na terceira ronda de Reuniões de Consulta Pública.
Estas reuniões serão realizadas com o objectivo de recolher as principais preocupações e sugestões da comunidade, sociedade civil e instituições governamentais sobre o projecto e os relatórios do Plano do Reassentamento (PR) e Plano
de Acção de Implementação do Reassentamento (PAIR)
As reuniões serão realizadas nas seguintes Comunidades e datas:
Chipongo
Data: 8 de Novembro de 2021

Mabime
Data: 8 de Novembro de 2021

Chitsoso
Data: 9 de Novembro de 2021

Horas: 9.00

Hora: 11.00

Horas: 9.00

Local: Sede

Local: Sede

Local: Sede

Temane

Lichau

Mangungumete

Data: 9 de Novembro de 2021

Data: 10 de Novembro de 2021

Data: 10 de Novembro de 2021

Horas: 11.00

Horas: 9.00

Hora: 11.00

Local: Sede

Local: Sede

Catine

Machovo

Data: 11 de Novembro de 2021

Data: 11 de Novembro de 2021

Horas: 9.00

Hora: 14.00

Local: Sede

Local: Sede

A versão preliminar dos relatórios do PR e PAIR estarão disponíveis para consulta até 26 de Novembro de 2021, nos locais a
seguir mencionados:
•

Direcção Nacional de Terras e Desenvolvimento Territorial, no Ministério de Terra e Ambiente, em Maputo.

•

Direcção Distrital de Inhassoro.

•

Direcção Distrital de Govuro.

•

Escritórios da Consultec Lda em Maputo, Rua Tenente General Osvaldo Tazama 169, Sommerschield

Devido às restrições associadas à pandemia da Covid-19, as reuniões serão limitadas a 50 pessoas cada, em espaço aberto.
Se pretende participar numa das reuniões listadas acima, por favor registe-se utilizando os contactos fornecidos abaixo.
Para informações e inscrição nas reuniões, contacte, por favor, a Consultec, através do telefone: 21491555, fax 21491578, ou
por e-mail, pelo seguinte endereço: asousadias@consultec.co.mz .

11139

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos de trinta dias, citando o executado: Jerónimo
Feliciano Vilanculo, com última residência conhecida no Bairro Chambone
1, zona “A”, cidade de Maxixe, província de Inhambane, actualmente em parte
incerta, para no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo dos
éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio
no Jornal, pagar ao exequente: BCI-Banco Comercial e de Investimentos,
SA, a quantia de 8 125 940,76MT (oito milhões, cento e vinte e cinco
mil, novecentos e quarenta meticais e setenta e seis centavos), em
dívida nos Autos de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia
Certa nº 277/20-M, 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 811º e seguintes do CPC, 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 26 de Agosto de 2021
A Ajudante do Escrivão de Direito
Sandra Maria Jacinto
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

10089
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO, EMME

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

Anúncio de Adjudicação

ANÚNCIO DE CONCURSO

De acordo com a alínea d) do nº 3, artigo 33 conjugado com o nº 2, Artigo 64, do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto N° 05/2016, de 08 de
Março, comunica-se que o concurso abaixo foi adjudicado, de acordo com o seguinte:

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis, apresentarem
propostas seladas para o concurso no quadro abaixo.
Concurso
Concurso Publico:
20/EMME/2021

Nº do Concurso

Modalidade

Objecto do
Concurso

Empresa
Adjudicada

Valor Com IVA
Incluso

12/EMME/2021

Concurso
Limitado

Aquisição e
Fornecimento de
uma Viatura

MOTORCARE
MOÇAMBIQUE, LDA

3.450.000,00MT

Objecto do Concurso

Visita Obrigatória

Alvará

Construção de um
Alpendre Metálico no
Terminal do Zimpeto

Terminal Rodoviário
do Zimpeto, pelas
10:30h do dia
28.10.2021

Alvará Compatível
com o Objecto da
Contratação

Data e Hora de
abertura do
concurso

Dia: 08.11.21
Entrega até:
10:00h
Abertura:
10:15h

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir o
documento de concurso no endereço abaixo no horário das 8:00 até as 15:30H, a partir do dia
26.10.2021.

Maputo, aos 22 de Outubro de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

10101

3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma
taxa não reembolsável de 1000,00MT (Mil Meticais), que deverá ser por meio de depósito directo
para a Conta em Meticais Nº 328268565, no Banco Millenium Bim ou 1318828610001, no Moza
Banco titulada pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento.
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE NAMPULA

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016, de
08 de Março.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

(Ajuste Directo)
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 Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação do objecto abaixo indicado:
Nº/O

Nome do Concorrente

Objecto de concurso

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli nº 59/67, R/C
Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

Valor da adjudicação
incluindo IVA

01

Yany Service

Prestação de serviço (Aluguer de viatura)

3.060.000,00Mts

02

Yany Service

Prestação de serviços (Higienização de
beneficiarios e organização de filas)

627.900,00Mts

03

Yany Service

Prestação de serviço (Aluguer de viatura)

612.000,00Mts

04

Office Data Store Lda

Fornecimento de Toner

10101

45.000,00Mts

Nampula, aos 21 de Outubro de 2021

VENDA DE VIATURAS 0KM

UNUSED VEHICLE FOR SALE

O Delegado
Assinatura Íligivel

CCS JV, o consórcio contractado pela Total E&P Moçambique Área 1 para
a Engenharia, Procurement e Construção do projecto Moçambique LNG
(‘‘O PROJECTO’’), tem para venda viaturas 0 km, e convida as entidades
interessadas a submeter à sua Manifestação de Interesse/Proposta.

CCS JV, the consortium contracted by Total E&P Mozambique Area
1 for Engineering, Procurement and Construction of Mozambique
LNG project (“THE PROJECT”), has unused vehicles for sale and
invites interested entities, to submit their Expression of Interest/
Proposals

494

As seguintes viaturas para venda:

Anúncio

Qtd
2
2

Projecto de Fusão Entre a Isolmoc – montagem e Comércio de Isolamento e
Revestimentos, Lda., e Grecogeste – Internacional, Lda.
Isolmoc – montagem e Comércio de Isolamento e Revestimentos, Lda., sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, com sede social na Cidade da Matola, Av. Das
Indústrias, nº 246, Armazéns 11A e 11B, contribuinte número 400 308 586, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial da Matola sob o número 100 224 372, com capital social
de 11.273.399,00MZN (Sociedade Incorporante).

2

5

23
20

e
Grecogeste – Internacional, Lda., sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com
sede social em Nampula, Bairro Macome, rua da Escola Secundária contribuinte número 400
395 942, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Nacala-Porto sob o número
100 338 564, com capital social de 4.678.390,00 MZN (Sociedade Incorporada).
Vêm, nos termos do disposto nos art. 190º nº 1 e 197º nº 2 do Código Comercial, tornar
pública a notícia de ter sido registado na Conservatória do Registo das Entidades Legais, o
OProjecto da sua fusão, podendo estes e os respectivos anexos serem consultados, na sede de
cada sociedade, a seguir indicada, pelos respectivos sócios e credores.
As Assembleias Gerais de cada uma das sociedades para deliberarem sobre a de fusão serão
realizadas no dia 19 de Novembro de 2021.
Maputo, aos 18 de Outubro de 2021
		________________________				
O Conselho de Administração			
Isolmoc, Lda.,				

____________________________
O Conselho de Administração
Grecogeste – Internacional, Lda
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Marca

Descrição

Localização

TOYOTA

Hilux 2.8 GD-6 4x4 Manual
dupla cabina

Pemba

TOYOTA

Autocarro blindado
(Toyota Coaster) Model:
B6

Pemba

TOYOTA

Hilux 2.4 GD-6 dupla
cabina 4x4 diesel/Man
PICK-UP FR & REAR TOW
BAR

Maputo

TOYOTA

Hilux 2.4 GD-6 dupla
cabina 4x4 diesel/Man
PICK-UP REAR TOW BAR

TOYOTA

Hilux 2.4 GD-6 dupla
cabina 4x4 diesel/Man
PICK-UP NO TOW BAR

Maputo

FOTON

Autocarro BJ6103 de 57
lugares

Maputo

ISUZU

FTR 850 - Vacuum Truck
- - 7500LT VACUUM
TANKER ENGINE MODEL:
6HK1-TCN

Maputo

The following vehicles for sale:
Qty

Brand

Description

Location

2

TOYOTA

Hilux 2.8 GD-6 4x4 Manual double
cabine

Pemba

2

TOYOTA

Armored Bus (Toyota Coaster)
Model: B6

Pemba

2

TOYOTA

Hilux 2.4 GD-6 double cabine 4x4
diesel/Man PICK-UP FR & REAR
TOW BAR

Maputo

5

TOYOTA

Hilux 2.4 GD-6 double cabine 4x4
diesel/Man PICK-UP REAR TOW
BAR

Maputo

23

TOYOTA

Hilux 2.4 GD-6 double cabine 4x4
diesel/Man PICK-UP NO TOW
BAR

Maputo

20

FOTON

2

ISUZU

Bus BJ6103 with 57 seats
FTR 850 - Vacuum Truck
- - 7500LT VACUUM TANKER
ENGINE MODEL: 6HK1-TCN

Maputo
Maputo

Maputo

As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua manifestação
de interesse enviando as propostas para o seguinte endereço de e-mail:
salesmoz@saipem.com até às 17.00 (UTC+2) horas do dia 29 de
Outubro 2021.
O envio do e-mail deve referir-se ao objecto do Anúncio Público:
“VIATURAS 0KM”.
Este inquérito não deve ser considerado um convite para licitar e não
representa ou constitui qualquer promessa, contracto, oferta, obrigação
ou compromisso de qualquer espécie por parte da CCS JV ou Total para
celebrar qualquer acordo com as entidades participantes neste inquérito.
Todos os dados e informações fornecidas no aplicativo não devem ser
considerados como um compromisso por parte da CCS JV ou da Total
de celebrar qualquer acordo, nem darão ao interessado o direito de
reivindicar qualquer indemnização. Os dados e informações claramente
marcados como “confidenciais” fornecidos de acordo com esta consulta
serão tratados como confidenciais pela CCS JV ou pela Total e não serão
divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas. Quaisquer custos
incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação
de Interesse serão de inteira responsabilidade das empresas interessadas
e serão suportados integralmente pelas mesmas empresas que não terão
direito a qualquer reembolso pela CCS JV ou Total.

Companies interested in this invitation may submit their
Expression of Interest by sending the proposals to the following
e-mail address: salesmoz@saipem.com no later than 17:00
(UTC+2) of the 29 October 2021.
The Email submission must refer to the Public Announcement
object: “UNUSED VEHICLES’’.
This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and
does not represent or constitute any promise, contract, offer,
obligation or commitment of any kind on the part of CCS JV or
Total to enter into any agreement or arrangement with entities
participating in this enquiry. All data and information provided
within the application shall not be considered as a commitment
on the part of CCS JV or Total to enter into any agreement or
arrangement nor shall it entitle interested entities o claim any
indemnity. Data and information clearly marked as “confidential”
provided pursuant to this enquiry will be treated as confidential
by CCS JV or Total and such companies shall have no recourse
to disclose to non-authorized persons or companies. Any
costs incurred by the interested companies in preparing the
Expression of Interest shall be solely the entire responsibility of
the interested companies, shall be fully born by such companies
and will not be entitled to any reimbursement by CCS JV or Total.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor,
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de
Prospecção e Pesquisa número 10669L para Ouro, no distrito de Sussundenga, na província de Manica, a favor da
requerente Cece Comercial, Lda., com as seguintes coordenadas geográficas

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando Southern Refineries, Lda, com
último domicílio conhecido na Rua dos Alumínios, nº 59, cidade da Matola, ora em parte incerta, para no prazo de
vinte (20) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação deste
anúncio, contestar, querendo, apresentando a sua defesa, nos Autos de Acção Ordinária nº 38/20-G, lhe movem os
autores Liberty Blue Consultancy, Lda. e EMOSE-Empresa Moçambicana de Seguros, SA, conforme tudo consta do
duplicado da petição inicial que se encontra à disposição do citando no Cartório desta Secção, podendo ser levantada
dentro das horas normais de expediente, sob pena de, prosseguirem os autos os seus termos até a final à sua revelia.

Vértice

Latitude

Longitude

1

-19 20 0,00

32 55 30,00

2

-19 20 0,00

32 56 0,00

3

-19 22 20,00

32 56 0,00

4

-19 22 20,00

32 59 30,00

5

-19 23 50,00

32 59 30,00

Maputo, aos oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e vinte e um

6

-19 23 50,00

32 55 40,00

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

7

-19 23 10,00

32 55 40,00

8

-19 23 10,00

32 55 30,00

Verifiquei

Maputo, aos 8/10/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
10050
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REVOGAÇÃO DO MANDATO
A CÂMARA DE COMÉRCIO DE MOÇAMBIQUECCM, pessoa colectiva do direito privado,
registada em Moçambique, titular do NUIT nº
400078361, com sede na Rua Mateus Sansão
Muthemba, nº 452, bairro da Polana-Cimento,
cidade de Maputo, representada pelo senhor
ÁLVARO JULIÃO MASSINGUE, que outorga
neste acto na qualidade de Presidente da
Câmara de Comércio de Moçambique-CCM, que
no dia quinze de Junho de 2021, constituiu como
bastante Procurador da entidade supracitada,
relativamente ao talhão número 29/32 descrito
na Conservatória do Registo Predial de Maputo,
sob o número 5350 a folhas 117V do Livro B/15,
a empresa ELEVO ENGENHARIA, SA, pessoa
colectiva de direito privado moçambicano, com
capital social de 10 000 000,00MZN, com NUIT
nº 400319774, com sede na Av. Kenneth Kaunda
nº 833, Bairro da Sommerschield, cidade de
Maputo, representada pelo senhor GILBERTO
SILVEIRA RODRIGUES, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração, que,
pelo presente instrumento, revoga e considera
nulo e de nenhum efeito a referida procuração,
por ter sido outorgada sem aprovação da
respectiva Assembleia Geral.
O Mandante
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o nº 2 do artigo 33, conjugado com o nº 2, do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8
de Março, comunica-se a Adjudicação dos Concursos abaixo discriminados:
Nº de Concurso
Concurso por Ajuste Directo
/25A001652/ nº51/AD/
UGEA/2021

Fornecimento de lanches e
almoços, Aluguer de Sala de
Reuniões

Concurso Público nº 109/
Prestação de Serviços para
CP/25A001652/UGEA/INGD/2021 Produção de Material Gráfico

10091

ZENY LODGE LDA

Valor Adjudicado
493.100,00MT

CENTRAL GRÁFICA LDA

4.880.000,00MT

A Autoridade Competente
(Ilegível)

CONVITE
CONSULTA PÚBLICA
Hélder
Langa
consultor
Ambiental registado no MITA
com o Nº 73/2021, representante
do Sr. Crimildo Mavila, vem
por este meio convidar as
partes interessadas, afectadas
e o público em Geral, a uma
Consulta Pública do Projecto
de Construção e Operação de
um Posto de Abastecimento
de Combustíveis e um Centro
Comercial, localizado no bairro
de Magoanine “C”, pelas 8.00
horas do dia 29 de Outubro de
2021. Para mais informação
contacte-nos pelos números:
842450418/872450018
11129

Nome de Concorrente
Vencedor

Objecto de Concurso

Rua da Gare de Mercadorias nº 690, Parque do INGC, Tel: 21 463034/6, 820000011/55 Fax: 21477279, e-mail: ingc@ingc.gov.mz

11144

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, convida empresas
interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento dos seguintes bens e serviços.
N.º Concurso
11/CL/25A001652/
INGD/2021
03/CPD/25A001652/
INGD/2021

Modalidade
Concurso
Limitado
Concurso
de Pequena
dimensão

Garantia
Provisória

Data E HoraFinal Para
Entrega

Prestação de Serviços de Limpeza

Não Requerida

16/11/2021
9.30 horas

16/11/2021
10:00 horas

Prestação de Serviços de
Jardinagem

Não Requerida

8/11/2021
9.30 horas

8/11/2021
10.00 horas

Objecto

Data E Hora
Para Abertura

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los no Instituto Nacional
de Gestão de Calamidades – UGEA, sito na Rua da Gare nº 690, Parque do INGD, Maputo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT
(mil meticais), das 8.00 às 14.30 horas, de 2ª a 6ª feira.
Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta nº 576569 do BIM - Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e
apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.
As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues na UGEA, sito na Rua da Gare nº 690, Parque do INGD, Maputo, de acordo
com o horário e datas indicados na tabela.
Maputo, Outubro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
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Superfície 75 334 km²
População 1 228 514 (2007); 12 Distritos

Acidentes de viação
matam mais de 80 pessoas

P

Parte dos participantes no Conselho Coordenador Provincial dos Transportes e Comunicações

ELO menos 87 pessoas
morreram e 243 contraíram ferimentos, de
entre graves e ligeiros,
em consequência de 99
acidentes de viação ocorridos
no período compreendido entre os meses de Janeiro e Setembro deste ano na província
de Gaza.
Dados avançados pelo sector dos Transportes e Comunicações desta parcela do país
indicam que das 330 vítimas 87
saldaram-se em óbito, 92 feridos graves, 151 ligeiros, contra
299 vítimas, em 112 casos de

igual período do ano passado,
tendo como causas o excesso
de velocidade, não cedência
de passagem, falta de iluminação e sinalização rodoviária,
mau estado das estradas, entre
outros factores humanos e naturais.
A governadora de Gaza,
Margarida Mapandzene, falando semana passada em
Xai-Xai, no I Conselho Coordenador da Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações, lamentou o elevado
índice de acidentes, sobretudo
envolvendo crianças, idosos e

vendedores ambulantes, referindo, igualmente, que a sinistralidade tem degradado o
tecido socioeconómico da província.
“O impacto socioeconómico que a sinistralidade rodoviária tem causado nos últimos
tempos transformou-se num
problema de saúde pública,
pois afecta o tecido social dos
nossos concidadãos. Queremos, por isso, apelar à observância rigorosa das medidas de
prevenção dos acidentes, que
cada condutor e cada peão respeite e valorize a sua vida e a de

outras pessoas na via pública”,
apelou a dirigente.
Entretanto, a chefe do Executivo Provincial enalteceu os
esforços do sector dos Transportes e Telecomunicações
pelo empenho para o aumento da produção global da província. Este sector, segundo a
dirigente, registou um crescimento de 9,7 por cento, nos
últimos dois anos, influenciado
pelo aumento dos subscritores
de telefonia móvel e usuários
da Internet, sobretudo no actual contexto da pandemia da
Covid-19.

Ex-mineiros motivados
a aumentar produção
TRÊS associações de ex-trabalhadores da indústria mineira da África do
Sul, residentes em Chibuto
e Mandlakazi, na província
de Gaza, receberam há dias
tractores, alfaias e inputs
agrícolas, entre outros meios
de produção, visando a sua
integração social e produtiva.
Os mesmos foram entregues
pela Ministra do Trabalho e
Segurança Social, Margarida
Talapa.
As associações Khensani
e Tshika Uhawu, do distrito
de Chibuto, foram criadas em
2018 por ex-mineiros e viúvas do grupo com o objectivo
de produzir alimentos para
o auto-sustento e melhoramento da dieta alimentar.
As duas cooperativas exploram um total de 30 hectares de produção agrícola,
visando contribuir para os
Objectivos do Milénio de erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável.
Para além da agricultura,
a aquicultura e pecuária são
outras apostas dos antigos
mineiros da província, mas a
falta de materiais dificultava
a execução dos seus projectos.
Filipe Bila, ex-mineiro,
disse que já há motivação no
seio do grupo para a aposta
na agro-pecuária, perspectivando, com o apoio dado
pelo Governo, estender as
áreas de cultivo para mais 20
hectares, para incrementar a
produção, em grande escala,
de hortícolas, feijão, milho,
tubérculos e outras culturas,
facto que não era possível
por falta de tractor, alfaias,
sementes melhoradas, entre
outros materiais necessários.

Margarida
Mapandzene
Chongo disse que, no domínio
das comunicações electrónicas, todos os postos administrativos e 93 das 125 localidades
da província já estão ligados à
rede de telefonia móvel, fixando-se a taxa de cobertura do
serviço em 74.4 por cento.
A governadora provincial recomendou mais acções
naquele ramo assim como
melhorias na gestão dos fenómenos meteorológicos e na fiscalização marítima para evitar-se que factores adversos que
impactem, negativamente, na
vida dos cidadãos.
Para o director provincial dos Transportes de Gaza,
Almeida Guilume, a meta do
sector para os próximos anos
passa por aumentar a conectividade em toda a província,
prestação de serviços de qualidade, introdução e desenvolvimento de novas rotas e meios
de transportes, sobretudo para
a zona norte da província. A
introdução de táxi-motos,
vulgo “txopelas”, para reduzir
distâncias entre os bairros urbanos é outro desafio a curto
prazo.
Realizado sob lema “Transportes e Comunicações Provendo a Conectividade da
Província Livre da Covid-19”,
o Conselho Coordenador teve
como ponto de agenda a análise do desempenho dos últimos
dois anos e perspectivas para
o próximo plano económico e
social.

OAM
OAM
OAM
OAM

Sistema multifuncional de abastecimento de água entregue aos residentes de Magwaza

Magwaza ganha sistema
de abastecimento de água
A COMUNIDADE de Magwaza, no distrito de Limpopo, na província de Gaza, passa a beneficiar de
um sistema de abastecimento de água, inaugurado
recentemente no quadro do Dia Mundial da Lavagem das Mãos, comemorado a 15 de Outubro, celebrado este ano sob o lema “Lave As Mãos, Salve
Vidas”, contribuindo para a eliminação de doenças
negligenciadas.
Trata-se de uma infra-estrutura que vai beneficiar cerca de 1200 famílias, que conta com dois
tanques elevados, com 10.000 litros cada e com
dois fontanários. A sua edificação resulta de um
investimento de 4.821.445,30 milhões de meticais
e vai permitir a redução de distâncias anteriormente percorridas pelas populações locais em busca da
água potável.
O sistema de água vai ainda ajudar no combate
à mortalidade infantil bem como na contribuição
para o pequeno (mas significativo) gesto de lavar
as mãos com sabão e, por conseguinte, evitar-se a
propagação de doenças como diarreias e infecções
respiratórias.
Aliás, dados fornecidos pelo Governo Provincial
de Gaza indicam que estas enfermidades matam,
anualmente, mais de 3,5 milhões de crianças com
menos de cinco anos de idade em todo o mundo.
Na ocasião, a governadora de Gaza, Margarida
Mapandzene Chongo, enfatizou que a inauguração
do sistema de abastecimento de água acontece no
âmbito da celebração do Dia Mundial da Lavagem
das Mãos, convidando, por isso, à reflexão colectiva e à consciencialização de todos neste exercício
frequente e permanente, usando água e sabão ou

cinza para a redução do risco de contaminação de
doenças de origem hídrica, incluindo a pandemia
da Covid-19.
A executiva apelou ainda à comunidade de Magwaza para que use racionalmente a água e cuide
da infra-estrutura para que dure por muito tempo
e que a população seja vigilante para não permitir o
roubo dos painéis solares e outras ferramentas.
Para o director das Obras Públicas e Habitação,
João Felisberto Chivambo, a inauguração do sistema
coincidiu com o Dia Mundial da Lavagem das Mãos,
porque visa a consciencialização na prevenção de
doenças, através desta prática, que faz parte do protocolo sanitário, no âmbito das medidas de prevenção da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Os residentes de Magwaza, por seu turno, não
esconderam a sua satisfação pela recepção da infra-estrutura, sobretudo porque deixam de percorrer
longas distâncias em busca de água (turva e imprópria para o consumo) no rio Phave.
Na mesma senda das comemorações da efeméride, a governadora fez a entrega de “kits” de higienização para a prevenção da Covid-19, 50 painéis
solares para famílias em situação de vulnerabilidade
e cinco bengalas brancas para pessoas com deficiência visual.
Refira-se que a taxa de cobertura de abastecimento de água a nível da província de Gaza é de
60.95 por cento, sendo 40 por cento a taxa de saneamento. Em relação ao distrito do Limpopo, o nível da taxa de cobertura do abastecimento de água
é de 61 por cento, enquanto a de saneamento está
fixada em 25 por cento.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique, aprovado pela Lei n.º 28/2009, de 29 de
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Pormenor da entrega de insumos agrícolas às associações de produtores de ex-mineiros

As associações de ex-trabalhadores das minas e
de jovens de Chidenguele, no
distrito de Mandlakazi, também receberam tractores, um
aviário e “kit” de 2000 pintos
de frango para o fomento avícola, uma estação de serviços
e material de lavagem de viaturas para ajudar na geração
de renda.
No acto da entrega, que
teve lugar em Chaimite, no
distrito de Chibuto, a Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa,
exortou os ex-mineiros a
incrementarem a produção e
a transmitirem experiências
adquiridas durante anos de
trabalho no país vizinho para
impulsionar o rápido desenvolvimento da província.
“O Governo reafirma a
sua disposição na orientação
dos ex-operários para uma

maior aposta nas actividades
agro-pecuária e pesqueira,
entre outras de rendimento.
É nesse âmbito que, entre
outras acções, o Governo vai
hoje disponibilizar 10 congeladores,
colemans, lanternas e
redes de malhar para apoiar
pescadores, e pintos para avicultura, para o auto-sustento
das vossas famílias e criação
de mais postos de trabalho”,
frisou.
Por sua vez, o secretário
de Estado em Gaza, Amosse
Macamo, encorajou os ex-mineiros e os jovens agregados a trabalhar no sentido de
aumentar as terras cultiváveis, para a produção alimentar, reduzir as importações e
ajudar no combate à fome e à
pobreza na província.
“A edificação da nossa
província bem como o seu

desenvolvimento
depende de iniciativas corajosas e
inovadoras como esta, que
respondem, efectivamente,
aos desafios que se impõem
às nossas populações”, referiu Macamo, acrescentando
que a grande esperança para
a transformação, modernização e o desenvolvimento
agrícola recai na população
rural jovem, que se motiva para enveredar pelo empreendedorismo e o agro-negócio.
O Executivo tem estado a
apoiar, desde 2013, mais de
20 associações de ex-mineiros, viúvas e filhos, num total
de 15 mil beneficiários, em
vários distritos da província.
Refira-se, ainda, que dos
cerca de 20.500 trabalhadores das minas e fazendas da
África do Sul mais de metade
(10.240) é natural de Gaza.
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BELAS MEMÓRIAS

JAIME MACHEL

Anabela Massingue
anmassingue@gmail.com

Será que o Dr. Efigénio
dorme sobre o caso?
HÁ uns anos tive a oportunidade de fazer
a cobertura de uma palestra proferida pela
Dra. Luísa Diogo, na Universidade Pedagógica, Campus principal de Lhanguene. Sem
precisar o tema, lembro-me que o assunto
tinha a ver com Mulher e liderança.
Foi uma verdadeira aula e só perdeu
quem lá não esteve, a medir pela clareza como tudo era explicado, os exemplos
que a oradora buscava, para tornar o lado
científico compreensível para qualquer um,
apesar da audiência dominada pela comunidade académica.
Com a permissão da ilustre oradora, a
antiga Primeira-Ministra de Moçambique e
até agora a única mulher a ocupar este cargo no país, vou partilhar uma das passagens
que ela se socorreu na palestra para mostrar
a importância da mulher na família, na comunidade e na sociedade, em geral.
Peço também à palestrante compreensão por eventual omissão e/ou falha, aliás,
como sói dizer-se, quem conta um conto,
aumenta um ponto, esperando, porém, que
não seja o caso. Contou a oradora que o seu
avô era uma referência no povoado onde residia, quando se tratava de dirimir conflitos.
Por essa particularidade, todo e qualquer um que estivesse em desavenças e precisasse de ajuda, procurava pelo ancião que,
para além de “julgar” o caso, com base em
normas costumeiras, também era conselheiro. Dava daqueles conselhos que qualquer
um, comprometido com a harmonia, quer
na família, quer na comunidade, gostaria
de ter porque era certeza de que tudo daria
certo.
Contudo, esse avô tinha algo peculiar:
não dava a “sentença” ao primeiro contacto

CÁ DA TERRA

com as partes implicadas. Ouvia-nas atentamente e pedia tempo, reservando o dia
seguinte para o veredicto, sob a alegação de
pretender “Dormir sobre o caso”.
Uma vez em sua casa, já num ambiente
restrito, contava os casos que recebera à esposa, pedindo-lhe opinião sobre prováveis
soluções. Todas as ideias dadas pela mulher
funcionavam e era graças a isso que seu esposo ganhava fama e reputação na comunidade, e tido não só como um exímio julgador, como também um conselheiro que
qualquer um gostaria de ter.
Só que a informação de que por detrás
daquele brilho estava a mão da sua esposa
vazou e passou a ser do domínio de alguns,
no seio da sua família, incluindo os sobrinhos que, por ironia do destino, tiveram
problemas conjugais que os obrigaram a
visitar a cabana do senhor “juiz” neste caso,
também seu tio.
Ouvida a preocupação do casal, e como
de costume, o homem pediu tempo, porque
precisava de regressar à casa e “dormir sobre o caso”. Mas a urgência que o casal de
sobrinhos tinha, de encontrar uma saída do
problema era tal, que um dos cônjuges resolveu desmascarar o homem e mandá-lo
chamar a tia, uma vez que não tinham mais
tempo para esperar até ao dia seguinte.
Olhando para a quantidade da papelada usada no julgamento do caso das dívidas
não declaradas, os volumes e volumes de
documentos anexos, e depois de ter ouvido
do juiz do caso das dívidas não declaradas,
Efigénio Baptista, que reserva as noites para
a leitura dos documentos, gostaria de saber
se lhe restava espaço para “dormir sobre o
caso”.

Osvaldo Gêmo
osvaldoroque7103@gmail.com

Uma semente
de Samora

FICHA TÉCNICA

AINDA estamos na ressaca dos 35 anos
sem Samora, falecido a 19 de Outubro de
1986, em Mbuzini. Quando isso aconteceu
estava eu em Inhambane, preparado para
mais uma jornada na Escola Secundária
Emília Daússe. A comoção foi generalizada
e neste dia não houve aulas.
Ainda pequeno, como parte da “continuadores”, na cidade de Maputo, de sapatilhas e calções azuis, camisa branca e laço
vermelho - sempre estivemos perto e vivemos Samora, sobretudo quando se tratasse
de grandes eventos ou recepção de personalidades estrangeiras em que estávamos e
nos colocava na “Linha da Frente”. Tratava
as crianças, com carinho e proclamou-as
“As flores que nunca murcham”. Por isso,
e por tudo que o povo viveu com Samora,
nos anos pós-independência, a sua partida
precoce tocou-nos fundo.
Restam-nos as recordações de um
homem de Estado, que lia o futuro como
poucos da sua época, por isso é que deixou
obra, que vai perdurar para sempre.
Uma destas obras de Samora foi a Escola Pré-Universitária de Nwachicoluane, no
Chókwè, inaugurada a 26 de Abril de 1985,
por Graça Machel, acompanhada da esposa
de Mugabe, na altura Sally Hayfron.
Machel projectou a EPUN como fonte de unidade e de vitórias. Vai daí que, nos
cinco anos subsequentes em que a escola ali
funcionou, bem no coração do vale do Limpopo, na terra preta, lamacenta, fértil e do
mosquito, fez vir graduados da nona classe,
dos mais diversos pontos do país.
Tal justificava-se pelo facto de no país
só existirem, na altura, apenas quatro escolas deste nível, sendo uma em Maputo,
Nwachicoluane (Chókwè), Beira e Nampula. Também vieram estudantes moçambicanos de Cuba para a continuação dos estudos.
Os 180 pioneiros aqui chegaram de machimbombo da ROMOS, os que se segui-
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ram, invariavelmente, também apanharam
machimbombos desta transportadora, como
aconteceu com os cerca de vinte estudantes
da Emília Daússe, em 1987, entre os quais o
cultor destas linhas.
Era a primeira vez que abandonávamos
os nossos pais, aos 16-17 anos, para o desconhecido. Em Nwachicoluane foram moldados homens e mulheres, sempre com o
mesmo engajamento- unidade e vitória.
Vida de campo, sob difíceis condições e
dura realidade vivida pelo país, só vencida
pelo viver em comunidade. Mesmo assim,
não faltou quem desistisse em plena marcha.
A esta geração se exigia compromisso
e vontade de vencer. Aqui foram forjados
laços de amizade e solidariedade que perduram até hoje. Foi um trajecto que acabou
definindo a trajectória de muitos que por ali
passaram.
Foi uma altura de engajamento colectivo, mesmo sem o sabermos, estávamos
destinados a contribuir para o futuro deste
país, como a semente que Machel plantou.
Recordo-me que no desporto pontificavam
nomes como Riquito, Nana, Xande, Nico,
Nacir, Maenga, Calton Banze, Chababe,
Aly, Butana e Zacarias que na sua área de
actuação fizeram furor.
Samora tinha visão e a EPUN seria uma
das muitas sementes que ele plantou, brotou
e deu frutos e no dia-a-dia lutam para manter o seu legado - a Unidade Nacional- vivo.
Machel ficou a dever a esta escola apenas uma coisa - a visita marcada e adiada
“sine die”.
Machel morreu sem ter cumprido a
vontade de visitar a EPUN para de perto
ver a semente que tinha plantado e que deu
frutos.
De facto, a EPUN foi uma semente que
virou obra, que o conjunto luta hoje para
que seja uma marca.
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Um obrigado aos técnicos e especialistas
da vacina contra o novo coronavírus
LOPES MUAPENTA
EM 2020, presenciamos um momento histórico e assustador, o
início de uma pandemia que se estendeu por muito mais tempo
do que o esperado. Quando nossas esperanças pareciam ter-se
esgotado, no entanto, presenciamos outro momento histórico,
dessa vez muito feliz e transformador. O desenvolvimento da vacina contra o coronavírus nos libertou. Com paciência, em breve
recuperaremos nossa alegria de viver o nosso normal. Um muito
obrigado aos responsáveis por tudo isso!
Os pesquisadores e cientistas que estão por trás da vacina
contra o coronavírus devem ser enaltecidos e valorizados para
sempre, assim como os profissionais da saúde que estão aplicando
essa salvação em toda a população. Só posso dizer muito obrigado por estarem se esforçando pelo bem colectivo e por nos mostrarem de uma vez por todas que iremos conseguir nos libertar
dessa fase tão difícil! Pois a vacina contra o coronavírus tem sido
aguardada desde que a pandemia começou. Recorda-se que passamos por inúmeras incertezas, até tivemos perdas irreparáveis e
muitas vezes acreditamos que o novo normal seria o de milhares
de mortes por dia por uma doença sem remédio, mas felizmente,
a ciência provou mais uma vez o quanto é essencial e importante
para o mundo. Com o desenvolvimento da melhor forma de prevenção contra o coronavírus, esperança, alegria e alívio volta ao
nosso vocabulário, para celebrar esse momento histórico para a
humanidade, agradecemos aos técnicos e especialistas que descobriram essa vacina que ajuda muito a humanidade nessa ocasião.
Existe vitória da ciência mais urgente que a vacina contra o
coronavírus? O momento pelo qual tanto aguardamos chegou e
agora podemos respirar em paz, com a certeza de que tudo ficará

bem e eterna gratidão a cada profissional que não desanimou,
continuou trabalhando, empenhando-se e que nos trouxe essa
imensa alegria. Esses são incríveis e merecem cada elogio, pois
estão a salvar imensuráveis vidas! Que pena para aqueles que até
agora não aderiram ou não querem aderir mas sem explicação
palpável. A não adesão da vacina contra o Coronavírus, não podemos dizer que é normal ver milhares de pessoas morrendo todos
os dias. O normal é o que conhecemos,aderir a vacina e isso só
será possível com a vacina contra o coronavírus. Então, deixo aqui
meus sinceros agradecimentos a quem desenvolveu esse líquido
tão fundamental e salvífico para nós e que nos mostrou que nossas
vidas ainda podem voltar ao que eram antes disso tudo.
A vacina contra o coronavírus é uma nova esperança para
quem já viu muitas perdas de vida, tristeza e incerteza, nem imaginávamos que iriamos chegar a este nível no qual estamos agora,
pois a pandemia chegou rápido e está durando tempo demais para
a sua liquidação total. Felizmente, hoje podemos agradecer aos
profissionais que se dedicaram a transformar essa dura realidade
com a maneira mais eficiente de proteger a população e de garantir que tudo poderá ficar bem novamente. Que orgulho para
esses homens! Queira que chegou o momento pelo qual todos nós
estávamos esperando: temos uma vacina contra o coronavírus,
essa é uma conquista da ciência e de todo o mundo que deve ser
enaltecida, elogiada e valorizada. Ora vejamos que nós estaríamos
perdidos sem essa forma de prevenção tão eficiente e segura, mas
agora podemos ter tranquilidade novamente. Em nome de muitos
que já aderiram essa vacina, o nosso braço está pronto, esperando
a nossa vez, mais uma vez agradecemos a todos que tornaram isso
possível.
Os agradecimentos pela vacina contra o coronavírus também

trazem uma mensagem de consciencialização, ainda que todos
nós estejamos ansiosos para nos proteger dessa doença, devemos
respeitar a fila de vacinação. Todos e com viva voz, muito obrigado a quem foi responsável pela produção desse meio de prevenção
fundamental e a quem está esperando a sua vez, com paciência.
Sabemos que a vacinação é um pacto social e todas as pessoas
devem se vacinar para que a sociedade, como um todo, esteja
protegida de doenças de fácil transmissão, como o coronavírus.
Finalmente ela chegou para alegrar os nossos corações! Agora, só
precisamos reforçar a importância de tomá-la. Agradecer a cada
profissional que se dedicou a produzi-la o mais rápido possível.
São novos tempos os que estão por vir, com uma tecnologia avançada!
Sabemos que nem todos tem habilidades para produzir uma
vacina contra o coronavírus, muito menos para aplicá-la, o que
nos resta é agradecer aos profissionais capacitados e dedicados
que são capazes de fazer isso. Cada um de vós faz parte de uma
transformação da sociedade, a partir da qual a ciência e a medicina começarão a ser cada vez mais valorizadas. Vocês mudaram o
mundo!
O rápido e eficiente desenvolvimento da vacina contra o coronavírus está salvando o mundo. Nem todos os agradecimentos aos cientistas, laboratórios e Governos que se preocupam com a vida da população seriam suficientes, pois ainda assim, toda a população pode dizer
um muito obrigado cheio de alegria, vida, esperança e valorização da
ciência nestes últimos momentos desenvolvidos. Veja só, como é bom
ver a sociedade se reerguendo em meio ao caos! Para aquele que ainda
não aderiu a vacina contra o coronavírus, o conselho fica para que vá
e já aos locais de vacinação e salve a sua vida e da sua família.

Aquele abraço amigo!

Até quando a montagem de alpendres no “A.Voador”
MARCELINO ALBERTO
O TERMINAL de transporte de passageiros
conhecido por Anjo Voador, na baixa da cidade de Maputo, está sem alpendres. Trata-se
de uma situação que preocupa os passageiros
devido à sua exposição ao sol, chuva, vento,
entre outras intempéries.
Os antigos alpendres foram removidos
numa iniciativa que se supõe que seja das autoridades municipais, com o intuito de melhorar as condições de acolhimento dos utentes.
Porém, passam meses e a situação mantém-se, o que contrasta com a expectativa dos

utentes, que logo após a retirada dos antigos
alpendres julgavam que iniciaria a melhoria
das condições deste espaço.
O que se tem verificado um pouco pelo
centro da cidade de Maputo é a renovação ou
substituição de alpendres velhos por novos,
uma iniciativa louvável. Tendo em conta esta
iniciativa, julgava-se que se tinha chegado o
momento de intervir neste terminal, pois há
muito que os utentes vêm pedindo intervenção
das autoridades.
Onde nos abrigar do sol e da chuva? Será
que a iniciativa de colocação de alpendres teve
o seu término? Qual foi a razão que levou as
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autoridades a retirarem o alpendre do terminal
Anjo Voador?
Estas e outras questões têm sido diariamente levantadas pelos cidadãos porque querem ver melhorias no acolhimento dos utentes. A colocação de um alpendre, sanitários,
bancos e iluminação pública devia constar da
lista das intervenções, aliás, uma preocupação
antiga dos utentes.
Este terminal está numa zona privilegiada
da cidade de Maputo, daí que a sua melhoria
terá impacto positivo não só na vida dos utentes, como também na valorização da área em
que se encontra.
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É do conhecimento das autoridades que
o nosso país, de modo particular a cidade de
Maputo, enfrenta problemas de transporte. Os
passageiros permanecem muito tempo nos terminais e paragens.
Por isso, deve-se pensar que o organismo
cansa de tanto ficar em pé, de modo particular aqueles que estão acometidos de várias
doenças, ou até mesmo cansaço de tanto esperar. Deste modo, a colocação de bancos,
alpendres, sanitários e iluminação pública nos
terminais afigura-se importante para melhor
acolhimento dos utentes.
Haja trabalho!
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CRIMES AMBIENTAIS NO PARQUE NACIONAL DE GILÉ

Bens apreendidos devem
reverter a favor do Estado
JOCAS ACHAR

O

PROCURADOR-CHEFE provincial da Zambézia, Freed Jamal, advoga a reversão a favor
do Estado de todos os
bens apreendidos no contexto
de crimes ambientais praticados
no Parque Nacional de Gilé, uma
área de conservação que tem
sido alvo, nos últimos tempos,
de corte ilegal de madeira.
Jamal defende o aprimoramento do processo penal e maior
coordenação entre os órgãos de
Administração da Justiça, por
forma a dar celeridade à tramitação dos processos referentes
aos crimes ambientais praticados nas áreas de conservação e
não só.
Falando sexta-feira com os
magistrados na cidade de Mocuba, durante o I Seminário do
Parque Nacional de Gilé, disse
não fazer sentido que os veículos
e toros de madeira se deteriorem
porque não houve o julgamento
dos mentores dos crimes ambientais. Explicou que o Estado está a perder muito dinheiro
porque o efeito útil da apreensão
não produz o resultado esperado e os meios deterioraram-se
lesando a Administração pública, quando os casos deverão ser
efectivamente julgados.
Freed Jamal citou o exemplo de um processo, que data de
2019, de apreensão de cinco viaturas e outros meios que depois
de investigado pelo Ministério
Público ainda não foi julgado
pelo tribunal. Afirma que há escolas e instituições de Estado que
PUBLICIDADE

não têm carteiras, mas a madeira
apreendida está a deteriorar-se
nas florestas depois de apreendida. Para ele, o primeiro seminário do Parque Nacional de
Gilé, com os magistrados é uma
reunião muito oportuna que
visa aproximar a direcção desta
área de conservação, magistrados distritais, juízes, polícia de
protecção de Recursos Naturais,
Serviço Nacional de Investigação
Criminal e a sociedade civil, por
forma a harmonizar a actuação
conjunta para salvar o Estado das
perdas que tem sofrido.
“ O Estado está com dificuldades de aquisição de veículos
mas estes estão ali apreendidos
há dois ou quatro anos”, disse o
magistrado, questionado sobre o
que está a falhar para não haver
celeridade na tramitação proces-

sual. “ Porquê que não estamos
a conseguir, em curto espaço de
tempo os julgamentos?” perguntou.
O administrador do Parque
Nacional de Gilé, Raimundo

Matusse, descreveu um quadro
preocupante sobre o impacto
dos crimes ambientais entre os
quais o abate de árvores, queimadas descontroladas, garimpo
e caça que são os mais frequen-

tes, situação que torna esta área
de conservação vulnerável.
A título de exemplo, disse
que o abate de árvores e queimadas descontroladas concorrem para a ocorrência de ventos
fortes e destruição da vegetação,
numa altura em que se imprime
uma dinâmica para redução da
emissão do carbono.
Para eliminar estas e outras
práticas nocivas ao ambiente, Matusse pediu aos órgãos de
Justiça e de administração fiscal
para aplicarem multas exemplares , metade das quais devem ser
canalizadas aos fiscais e os meios
usados, entre os quais viaturas,
revertidos a favor do parque, por
forma a desenvolver um programa de fiscalização e monitoria
permanente.
Estas medidas, segundo ele,
podem concorrer para o desencorajamento de práticas ilegais
e na valorização dos esforços de
todos aqueles que lutam para a
protecção das florestas e ecossistemas.

AQUA apreende madeira explorada ilegalmente

AQUA fiscaliza
exploração florestal
PELO menos 106 entidades, entre estaleiros, áreas de
corte de madeira e viaturas, foram inspeccionadas
semana passada, pela Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental (AQUA), no âmbito da
campanha de fiscalização da exploração florestal.
A campanha decorreu em todas as províncias do
país sob o lema “Tolerância zero às irregularidades na
exploração florestal”.
De entre as várias infracções detectadas destaca-se a falta de livros de registo de entrada e saída de
produtos florestais nos estaleiros, guias de trânsito,
exploração em discrepância com as condições legalmente estabelecidas e a apresentação de mapas com
especificações não correspondentes.
Segundo informações do Ministério da Terra e
Ambiente (MTA), a acção resultou na aplicação de
72 multas correspondentes a cerca de 16 milhões de
meticais, apreensão de 1.469,74 metros cúbicos de

madeira Umbila, Chacate Preto, Pau-Preto e Chanato.
A campanha teve como objectivo aferir o grau de
cumprimento das normas técnicas e legais no processo da exploração florestal, recuperação da madeira abatida ilegalmente, para além do desencadeamento de mecanismos para a responsabilização
administrativa e criminal dos infractores.
A acção visava igualmente flexibilizar o processo de venda, em hasta pública, da madeira apreendida, para evitar que a mesma perca valor ao longo
do tempo. As operações foram coordenadas ao nível
provincial pelos delegados da AQUA, em coordenação com os directores dos Serviços Provinciais do
Ambiente, Procuradoria Geral da República (PGR),
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC)
e a Polícia de Protecção dos Recursos Naturais e Meio
Ambiente.

País deve priorizar plataformas digitais na educação
O ESTADO moçambicano é desafiado a
priorizar a educação digital como forma
de poupar recursos com a aquisição de livros escolares e conferir maior eficiência
ao processo de ensino e aprendizagem no
país. O repto foi lançado quarta-feira passada pela Comunidade Académica para o
Desenvolvimento (CADE), na abertura do
“Educa Móvel”, uma feira itinerante sobre o uso das TIC para o ensino, este ano
acompanhada por uma conferência da
educação, que vai decorrer até 9 de Novembro em diversas escolas da cidade de

Maputo.
De acordo com o presidente da CADE,
Cassamo Nuvunga, actualmente não se
olha para a educação digital como prioridade e ainda não há consciencialização
sobre a importância do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
no processo de ensino e aprendizagem.
“O desafio que temos estado a colocar ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano é de que em vez de
mandar imprimir livros, deve-se comprar
tablets e distribuir pelos estudantes. Um

aluno com um dispositivo digital pode
estudar da primeira à quinta classe ou
até sétima. São dois ciclos com um único
dispositivo e o Governo não tem que fazer muitos investimentos”, afirmou Nuvunga. Destacou que usando as TIC e os
aplicativos a elas associadas, o aluno pode
baixar livros escolares, o que significa
que há menos recursos a serem gastos na
aquisição dos materiais didácticos.
O evento tem como objectivo consciencializar os estudantes para familiarizarem-se com as plataformas digitais, sob

o risco de o país ter baixa capacidade de
inserção no mundo global.
Para o sector da educação, que enfrenta algumas fragilidades neste aspecto,
o evento terá um impacto nas escolas secundárias, pois os que terão a possibilidade de usar as tecnologias replicarão os conhecimentos na sala de aula ou em casa.
Gina Guibunda, directora nacional
do Ensino Secundário, disse que a disseminação das plataformas digitais trará
benefícios, principalmente aos alunos do
curso nocturno que passam a estudar à

distância, sendo que muitos deles ainda
não têm o domínio das TIC.
Apontou, a título de exemplo, que
com o recolher obrigatório, devido à Covid-19, os alunos não tinham aulas e tiveram que recorrer ao ensino remoto.
“Como até agora ainda estamos na
mesma situação significa que enquanto não retomarmos às aulas presenciais
temos que potenciar as TIC. Independentemente da evolução da pandemia, o
seu uso é o caminho a seguir”, sublinhou
Guibunda.

HOMENAGEADO NA FEIRA DO LIVRO

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Ungulani “ilumina”cidade de Maputo

U

NGULANI Ba Ka Khosa, um dos mais celebrados e relevantes
escritores
moçambicanos de todos os
tempos, ilumina através das
suas obras a cidade de Maputo e não só, conforme se pôde
constatar durante uma homenagem sexta-feira prestada ao
autor pelo Município de Maputo, pelos seus 34 anos de carreira literária.
O escritor, que em 1987 se
estreou com o romance “Ualalapi”, considerado um dos
100 melhores livros africanos
do século passado, recebeu das
mãos do edil de Maputo, Eneas
Comiche, prendas simbólicas e
um cheque avaliado em 120 mil
meticais.
O tributo ao “guro” das letras foi o mais alto momento da
sétima edição da Feira do Livro
de Maputo, que decorreu até
sábado nos formatos presencial
e virtual, sob o lema “Questionar Mais: A literatura à escuta do
mundo”.
Na ocasião, a curadoria
“brincou” com as emoções de
Ungulani ao apresentar um vídeo no qual os seus familiares,
amigos e colegas falavam da
sua vida e obra e, como se não
bastasse, Joana Mbalango, Nélia

Gilberto, Mateus Nhamuche,
Eunice Mandlate e Texito Langa (na música), sob a direcção
da actriz e encenadora Lucrécia
Paco, dramatizaram “Histórias
de Amor e Espanto”, parte da
vasta obra do escritor.
Antes disso, o músico Roberto Chitsondzo fez uma apresentação musical baseada no
“Orgia dos Loucos”, um dos
livros do escritor que muitas
vozes defendem que deve ser
estudado com mais profundidade. Pode ser esta a razão pela
qual o músico depois interpretou “Dondza”, que é já um hino
seu.
Feliz com o reconhecimento, Ungulani disse sentir-se
honrado por entrar numa lista
onde constam outras “estrelas” relevantes da literatura
moçambicana como Aldino
Muianga, Calane da Silva, Juvenal Bucuane, Marcelo Panguana
e Paulina Chiziane, que foram
distinguidos nas edições anteriores do evento.
“Nas feiras, o município
homenageia os escritores que
muito iluminam a cidade”, comentou Ungulani, que encontra nesta distinção um sabor
especial, por ser iniciativa da
urbe que ama, sem contar com
o facto de nela ter iniciado o seu
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processo criativo.
“Nesta cidade aprendi a
gostar de ler através da banda desenhada numa livraria
defronte ao actual Banco de
Moçambique”, lembrou-se.
Foi assim que se deram os
primeiros passos que culminaram com a publicação de
“Ualalapi”, em 1987. Naquela
altura, “a cidade começou a ser
minha”, referiu.
No entanto, devido ao es-

panto causado pela “cidade
de cimento”, quando iniciou a
carreira, não conseguiu escrever textos sobre esta capital que
mais tarde dedicou um conto
em “Cartas de Inhaminga”,
com vista a mostrar o orgulho
que nutre por ela. Curiosamente, Inhaminga, na província de
Sofala, é a terra natal do artista,
de 67 anos.
“Atrevo-me a dizer que no
princípio tinha muita sede em

colocar a cidade como pano
de fundo das minhas histórias,
mas sentia que a urbe ainda não
se entranhara em mim”, afiançou, acrescentando que para
assumir a urbe como sua foram
necessários muitos anos de um
exercício árduo de reconhecimento desta área também feita
de “madeira e zinco”, sobretudo na periferia.
Entretanto, o edil de Maputo, Eneas Comiche refe-

PREVISÃO DE TEMPO
25 de Outubro de 2021

riu que Ungulani foi laureado
devido à grandeza e impacto
da sua obra. “É com sentido
de responsabilidade que nos
seus textos aborda a história e
cultura moçambicanas, como
bem se nota em “Ualalapi”,
exemplificou.
Esta não é a primeira vez
que Francisco Esaú Cossa (Ungulani) é distinguido, afinal em
2003 foi homenageado pela
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) e,
em 2013, o Estado português
condecorou-o com o grau de
Grande Oficial da Ordem do
Infante D. Henrique. O reconhecimento mais recente é de
2018, quando foi laureado pela
Ordem de Rio Branco, concedida pelo Brasil por ocasião dos
seus 30 anos de carreira literária.
No seu palmarés, conta
com os prémios José Craveirinha 2018, pelo conjunto da
sua obra; BCI de Literatura
2013; Nacional de Ficção 1994 e
Grande Prémio de Ficção Narrativa 1990. “Homenagear Ungulani não é e nunca pode ser
um fim. É um acto de justiça,
incapaz de corresponder a tudo
o que o escritor tem feito pelo
povo”, disse o edil da cidade de
Maputo.
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presidente da Tanzania

TABELA CLASSIFICATIVA
24/10/2021
ORDEM

M

Y

MY

CY

Gestácio Fernandes

34

2o

Mamani Fátima

Berias Masseque

01

3

Wassirira

Isau Meneses

32

4o

Mulher Forte

Isis Mavota

36

5

Wokodela

Vittó

27

6o

Em Maputo Tem

Sheila Jesuita

37

7o

Ndiwe Nyama Yanga

Kota Carmona

47

8o

Papilo Ga Mamani

Nheletty

35

9o

Kendlemuka África

Domingas Marisa

35

10o

Cabo Delgado

Mr Nhungue

06

11o

Lirandzo

Helena Rosa

33

12o

Criança, Não Mulher

Nilza Majaque

59

CMY

K

ESTADO Nr.

É Só Você

o

CM

AUTOR

1o

o

C

TÍTULO

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

Siga as nossas redes sociais
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Instagram:@ngomarm

Vencedor da semana: Gestácio Fernandes
O NGOMA Moçambique já está na sua segunda fase, onde apenas
os finalistas lutam para a conquista do prémio Canção Mais Votada.
São ao todo 12 candidatas, que durante as próximas semanas vão
fazer campanha junto dos seus fãs para conquistar o maior número
de votos. Esta semana, Gestácio Fernandes, músico da província
de Inhambane, inaugurou a corrida desta fase, graças aos mais de
três mil votos. É uma das vozes mais ouvidas no conjunto da nova
geração de artistas da província de Inhambane, tendo inclusive alguns discos gravados, sendo que a sua participação no “Ngoma”
Moçambique, a maior e mais importante parada musical nacional,
consolida ainda mais a sua carreira e eleva-o ao estatuto de artista
nacional.
Fazem parte desta fase os artistas (32) Wassirira-Isaú Meneses,
(27) Wookodela-Vittó, (06) Cabo Delgado- Mr. Nhungue, (59)
Criança, Não Mulher- Nilza Majaque, (47) Papilo Ga MamaneKota Carmona, (37) Em Maputo Tem -Sheila Jesuíta, (36) Mulher
Forte - Isis Mavota, (01) Mamana Fátima- Berias Masseque, (34)
É Só Você- Gestácio Fernandes, (33) Lirandzu - Helena Rosa, (48)
Ndiwe nyama yanga-Nhelety,e (35) Kendlemuka África- Domingas Marisa.
Importa lembrar que estão em jogo os seguintes prémios: Melhor Canção, Melhor Voz, Prémio Carreira,e Revelação.

PUBLICIDADE

05:40		HINO NACIONAL
05:45		GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM EDUMUNDO
RIBEIRO- “ABS” 		
06:00		BOM DIA MOÇAMBIQUE		
DIRECTO
08:00		TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - PORTUGUÊS
DA 5ª CLASSE DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A
CASA DA BRUXA”
DIRECTO
08:30		TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - PORTUGUÊS
DA 7ª CLASSE DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A
CASA DA BRUXA”
DIRECTO
09:00		NOTÍCIAS		
09:05		TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - GEOGRAFIA
DA 10ª CLASSE		
DIRECTO
09:30		A HORA DO CTP - QUELIMANE: “OGUMANA” 		
DIRECTO / QUELIMANE
10:00		NOTÍCIAS		
10:05		TUDO ÀS 10		
DIRECTO – 1ª PARTE
11:00		NOTÍCIAS		
11:05		TUDO ÀS 10		
DIRECTO – 2ª PARTE
12:00		TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS”		
REPETIÇÃO/CAPÍTULO 83
13:00		JORNAL DA TARDE 		
DIRECTO
14:00		A HORA DO CTP - INHAMBANE: “INHAMBANE EM
DIÁLOGO”		
DIRECTO/INHAMBANE
15:00		NOTÍCIAS		
15:05		JUNTOS À TARDE		
DIRECTO
16:00		NOTÍCIAS		

Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm Autos de Execução Ordinária nº 134/2016-N que
o exequente Banco Mais, SA, move contra os executados
ALAN CORPORATION, LIMITADA, ABDUL LATIFO FIROZE
CASSAMO, ADIL FIROZ, NAIYEEM FIROZ CASSAMO e FIROZ
CASSAMO, todos residentes nesta cidade, foi ordenada a venda
por meio de propostas em carta fechada, em segunda praça
pela metade do preço do imóvel abaixo descrito:
Imóvel a vender
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de
Maputo, sob o nº 59 881, a fls. 181, do livro B/203, inscrito sob
o nº 80 533, a fls. 208, do livro G/111, a favor de Cristina da
Rocha Marques Pinheiro, nesta cidade.

ANÚNCIO

As propostas devem mencionar preço superior constante da
avaliação no valor de 222 000 USD (duzentos e vinte e dois
mil dólares Norte-Americanos), correspondente ao valor do
câmbio do dia e custas prováveis, já oferecido pelo exequente,
para o mesmo lhe ser adjudicado em pagamento de seu crédito.
No dia 25 de Outubro de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala
de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das
propostas apresentadas até esse momento, cujo acto os
proponentes podem assistir.
Mais, torna-se público que nos presentes autos foram
deduzidos embargos à execução de Terceiro, registados sob o
nº 86/2019-N, os quais estão pendentes de recursos de agravo,
na fase de subida.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra
do imóvel, a entregarem as propostas em cartas fechadas, no
Cartório da 1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade

de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante as horas normais
de expediente.
As pessoas interessadas em visitar o imóvel, poderão o fazer
através do seguinte endereço: O imóvel localiza-se no bairro
Triunfo, Rua do Embondeiro, 6º andar, flat nº 610, Edifício Joss
Village, nesta cidade.
Maputo, aos 22 de Setembro de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

17:00		JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS		
DIRECTO
17:45		GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM OBADIAS CHIVONDZA - “ZUMBA”
18:00		CHAT COM SHEILA IBRAIMO DIRECTO
19:00		SAÚDE E BEM-ESTAR
19:25		CASA DO POVO
19:50		PUBLICIDADE		
20:00		TELEJORNAL 		
DIRECTO
21:00		ANÁLISE DA SESSÃO DO JULGAMENTO DAS DÍVIDAS
NÃO DECLARADAS
22:00		FUN ZONE		
DIRECTO
23:00		TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS” 		
CAPÍTULO 84/98
00:00		JUNTOS À TARDE		
REPETIÇÃO
01:00		CHAT COM SHEILA IBRAIMO		
REPETIÇÃO
02:00		ENCONTROS DA MALTA		
REPETIÇÃO
03:00		TUDO ÀS 10		
REPETIÇÃO
04:50		FUN ZONE		
REPETIÇÃO
05:40		HINO NACIONAL
05:45		GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM ELVES TEMBE
- “ROPE SKIPPING”
06:00		BOM DIA MOÇAMBIQUE		
DIRECTO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
01:00 - É DESPORTO

12:30-JORNAL DA TARDE

02:00-UM ESPECTACULO

13:00-INFORMATIVO
CORONAVÍRUS

04:57-HINO NACIONAL
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
1ª Secção Comercial

16:05		ENCONTROS DA MALTA		
DIRECTO

05:30- RÁDIO
NOVELA:BENEFICIOS
PARA A COMUNIDADE		
		

13:30-MUNDO SEM SEGREDO

05:45-UMA DATA NA HISTÓRIA
08:00-PORTAL CIENTÍFICO

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

08:30-EDUCAÇÃO FINANCEIRA

19:02-MAGAZINE DESPORTIVO

09:10-LINHA DIRECTA

19:20-BOLETIM
METEOROLÓGICO

06:00-NOVA VIDA, NOVO LAR

11:10-TURMA DA ALEGRIA
12:00-SINAL HORÁRIO/
TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02-MAGAZINE DESPORTIVO
12:20-BOLETIM
METEOROLÓGICO

14:30-TARDE DESPORTIVA
18:10-HORA DO SOLDADO

19:30-JORNAL DA NOITE
20:00-INFORMATIVO
CORONAVÍRUS
20:30-ZONA QUENTE 1ªPARTE
21:10-ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS
10067
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DÉRCIO ÁLVARO
LEQUEIA

RUTE ELIAS
MAPANZENE

RAZAC HILÁRIO CHAME
FALECEU

(Nguwa)
(Vítima de acidente de viação)

As famílias Lequeia e Capote cumprem com profundo pesar e choque o doloroso dever de comunicar o passamento
do seu ente, DÉRCIO ÁLVARO LEQUEIA, num trágico acidente de viação ocorrido no Município de
Boane, Bloco 2, no sábado, dia 23/10/2021. Mais se
comunica que o funeral se realiza na terça-feira, dia
26/10/2021, no Cemitério de Lhanguene. Os nossos
corações sangram e sentimo-nos impotentes diante
desta vontade de Deus. Oremos.
10117

CELESTE THAI MACOO

É com profundo pesar que sua mãe Celeste Salvador Cuna, irmãos
Rui, Atija Agira Salvador e Ámina, filho Mussá, sobrinhos Issufo,
Mussá, Tamires, Celeste, Cátia, Atija, Augusta, Kissukilas, Domingos, Kliton, Megue, Mussá, Kayenn, Ryan e demais familiares comunicam com profunda mágoa o falecimento do seu ente querido
RAZAC HILÁRIO CHAME, ocorrido no dia 22/10/2021, cujo funeral se realiza na terça-feira, dia 26/10/2021, às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório
na sua residência, sita no bairro de Bunhiça - Machava Socimol, pelas 8.00 horas.
Paz à sua alma.

CELESTE THAI MACOO
(Vovó Celeste)

FALECEU

10122

FALECEU

FALECEU
Sua filha Rosa Tembe Orlando (Zita), genro António (Totó), netos Cuca,
Kelly, Kelvin, José, Deny, Rooney, Rhindzela, Yolanda, Yuran, Luana
e demais familiares comunicam com profunda dor e consternação o
desaparecimento físico do seu ente querido CELESTE THAI MACOO
(vovó Celeste), ocorrido no dia 22/10/2021, cujo funeral se realiza hoje, segunda-feira,
dia 25/10/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na
Igreja Santo Estevão e Lourenço da Maxaquene pelas 8.30 horas. Que Deus lhe conceda
o eterno descanso de entre o explendor da luz perpétua. 			

João Baptista Cosme, Sabina Modesto Cosme, filhos Bela Xaviera Cosme, Lukanga Baptista Cosme, João Baptista Cosme
Júnior e netos comunicam com profundo pesar e dor o passamento do seu cunhado, tio e avô JOSÉ MATIAS MUGALLA,
ocorrido no dia 22/10/2021, no Hospital Central de Maputo, vítima
de doença. Mais se informa que o velório de corpo presente se realiza hoje, dia
25/10/2021, na capela do Hospital Central de Maputo, às 14.30 horas. Endereçam
à família Mugalla os sentimentos de pesar. Que a sua alma descanse em paz.

FAUSTO DA CRUZ
MADUBULA
(1 ano de eterna saudade)
Sua esposa, filhos, noras, netos, bisnetas,
sobrinhos e demais familiares recordam
com profunda saudade o seu ente querido FAUSTO DA
CRUZ MADUBULA e informam que em sua memória se
reza missa na Paróquia da Liberdade, na sexta-feira,
dia 29/10/2021 e deposição de flores no sábado, dia
30/10/2021, no Cemitério da Matola, às 10.00 horas. Paz
à sua alma.
10113
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10114

10121

CELESTE THAI MACOO

Mãe, o vazio que deixou é enorme e infinito. Você
era a melhor parte de todos nós. Apesar da dor e da
eterna saudade, você deixou lindas memórias em
nós. Deus tem você em seus braços e nós teremos
você eternamente em nossos corações. Com muita
saudade, recordamos hoje a sua partida. Marido,
filhos, netos, noras e genros. Te amamos mãe querida. Descanse em paz.
10118

Seus filhos Maria Hermínia, Ana Maria, Cristina, Mina, Rosa (Zita),
Valito, Milton e Stela, genros Obede, Blaitone, Mitó, António (Totó) e
Noninha, sobrinhos, netos, bisnetos e demais familiares comunicam
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente
querido CELESTE THAI MACOO (vovó Celeste), ocorrido no dia 22/10/2021, cujo funeral
se realiza hoje, segunda-feira, dia 25/10/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na Igreja Santo Estevão e Lourenço da Maxaquene, pelas 8.30
horas. Que Deus lhe conceda o eterno descanso de entre o explendor da luz perpétua.

JOSÉ MATIAS MUGALLA

(Vovó Celeste)

(2 anos de eterna saudade)

JOSÉ MATIAS MUGALLA

(Vovó Celeste)

FALECEU

FALECEU
A Direcção e os trabalhadores da Soft Aranha, Lda, comunicam
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico de
CELESTE THAI MACOO (vovó Celeste), mãe e sogra dos seus
directores, ocorrido no dia 22/10/2021, cujo funeral se realiza
hoje, segunda-feira, dia 25/10/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene,
antecedido de velório na Igreja Santo Estevão e Lourenço da Maxaquene, pelas 8.30
horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
10121

CELESTE THAI MACOO
FALECEU
Reginaldo Cumbana, Maria de Fátima e filhos Rosalina, José
Eládio, Reginaldo Júnior, Wayenda e Lírio lamentam profundamente o desaparecimento físico da sua (bis)avó CELESTE
THAI MACOO, ocorrido na passada sexta-feira, dia 22/10/2021,
no HCM, vítima de prolongada doença, cujo funeral se realiza
hoje, segunda-feira, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, precedido
de velório na Igreja Anglicana, sita ao lado da ex-INTERFRANCA, na Av. 24 de
Julho, em Maputo, pelas 8.30 horas. Que a sua alma repouse em paz.

Sua esposa Tecla Mugalla, filhos Matias Mugalla, Ilda Mugalla,
Gilberto Mugalla, Guida Mugalla e netos comunicam com profunda consternação e mágoa o falecimento do seu esposo, pai
e avô JOSÉ MATIAS MUGALLA, ocorrido no dia 22/10/2021, no
Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujas cerimónias
fúnebres se realizarão em Pemba, em data a anunciar. Mais se informa que o
velório se realiza hoje, dia 25/10/2021, na capela do Hospital Central de Maputo,
às 14.30 horas. Que a sua alma descanse em paz.
10114

EFIGÉNIA PIEDADE RODA
ALBERTO DIMANDE
FALECEU
Seus filhos Zinha, Jennifer, Neila e Dinho, irmãos, netos, sobrinhos,
genros e nora, famílias Dimande e Mahluza comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do seu ente querido
EFIGÉNIA DIMANDE, ocorrido no dia 16/10/2021, em Portugal, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, segunda-feira, dia 25/10/2021, no Cemitério de Nwaxidjuku,
no Zimpeto, às 10.00 horas, antecedido de velório no mesmo local. Paz à sua alma.
10119

OCTÁVIO JOÃO MANUEL
RAFAEL

ALBERTO CALICHE MUTEMBA

FALECEU

FALECEU

Os antigos trabalhadores do extinto Departamento de Operações Especiais das LAM - Linhas Aéreas de Moçambique
comunicam com profundo pesar o falecimento do seu colega e amigo, OCTÁVIO
JOÃO MANUEL RAFAEL, ocorrido no dia 18/10/2021, na República da África do
Sul. À família enlutada apresentam os mais sentidos pêsames.
11148

Seus filhos Inocêncio, Belmira, Candinho, Luísa e genro Abdil
Juma comunicam o desaparecimento físico de ALBERTO CALICHE MUTEMBA,
ocorrido no dia 23/10/2021, na sua residência, cujo funeral se anunciará em breve.
Paz à sua alma.

OLINDA SEBASTIÃO MACIA

FLORA JOSÉ MACONGUELE

(10 anos de eterna saudade)

FALECEU

Seu esposo Albano, filhos Arménio, João e Helga, noras Raquel
e Celeste, netos Albano, Hasmim, Nasser, Anisha Lilian, Olinda,
Carmelo e Talita, pais Sebastião e Elisa, irmãos e demais familiares recordam com eterna saudade a passagem do décimo ano
do desaparecimento físico daquela que em vida tocou profundamente nos seus
corações. Para sempre ficará o nosso orgulho e gratidão por tudo que fizeste
por nós. Descanse em paz.

FALECEU

Sua esposa Manuela, filhos Joel, Nelson e Irene manifestam
agradecimento pela solidariedade que receberam. Comunicam
que hoje, dia 25/10/2021, às 18.00 horas, irá se rezar missa na Paróquia de Santa
Ana da Munhuana em memória dos três meses do seu desaparecimento físico.
Descanse em paz, Papá.
10116

EM PRIMEIRA MÃO

10079

HELENA CHEMBENE

(Agradecimento)

Leia Notícias

A Direcção da Escola Nacional de Aeronáutica e a comunidade escolar em geral
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da Srª FLORA JOSÉ
MACONGUELE, irmã do Sr. Manuel José Maconguele, funcionário desta instituição, ocorrido no dia 4/10/2021, vítima de doença. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

10115

FOK YOO HOY

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Seus filhos Vicente, Patrick, Rosa, Dadinha, Jandina, Cecília,
Paulo, Belinha e Sandra, noras Rute, Nompilo e Flora, genros
Betinho, Chiquinho e João, irmãos, primos, netos e bisnetos
comunicam com consternação e dor o desaparecimento físico
do seu ente querido HELENA CHEMBENE, ocorrido no dia 22/10/2021, em Maputo,
vítima de doença, cujo velório se realiza hoje, segunda-feira, dia 25/10/2021, na
Capela do HCM, pelas 9.00h, seguido de funeral no Cemitério de Lhanguene, na
cidade de Maputo, às 11.00h. Paz à sua alma.
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE
EDIFÍCIO com cinco apartamentos tipo
dois e três, com cozinhas americanas
apetrechadas, vende-se. Uma tipo três
no local, Av. da Malhangalene, bairro da
Maxaquene, próximo do Hospital Shifaa,
arrenda-se. Contacto: 84-8706884.

Municipal da Vila da Manhiça
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúcio de concurso
O Conselho Municipal da Vila da Manhiça pretende convidar empresas interessadas
a apresentarem propostas fechadas a participarem no concurso de acordo com as
modalidades abaixo indicadas:
Nº de Concurso

13/CMVM/VUCE/
UGEA/21

Objecto de
concurso

Pavimentação da
Rua 1014

Data e hora para
visita ao local da
obra
26/10/21
10.30 horas

Data e hora
de abertura
de proposta
5/11/21
10.00 horas

Valor de aquisição de
caderno de encargo

2 000,00 MT

Os concorrentes poderão obter mais informações ou adquirir os documentos do
concurso no endereço abaixo indicado, a partir do dia 5 de Novembro de 2021,
mediante o pagamento não reembolsavel, do valor referenciado na tabela acima,
os documentos do concurso, poderão ser adquiridos a partir do dia 5 de Novembro

VENDE-SE

1. O período de validade das propostas será de 90 dias.
2. 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 5/2016 de 8 de Março.

11051

FLAT tipo 2, no Prédio das Torres Vermelhas, na Av. Mártires de Mueda, num 10º
andar, com vista para o mar e Palácio
da Ponta Vermelha, vende-se por 6
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
87-3052060.
11110

FLAT tipo 3, com sala espaçosa, área
de serviço, cozinha moderna, wc, dois
(2) anexos e garagem num prédio de
3 andares, em frente ao Mercado Estrela Vermelha, na Av. Emília Daússe,
vende-se por 3 500 000,00MT. Contacto:
84-2075176.

3. 		 Conselho Municipal da Manhiça
Esquina das ruas 1 e 12
4. 		 Telefone: 21810472
5. 		 Email: cmvmanhica@gmail.com
6. 		 A visita ao local da Obra é de carácter obrigatório
Manhica, aos 22/10/21
Autoridade competente
______________Ilegível________________

CASA inacabada tipo 3, com duas casas
de banho, dependência, água e luz, na
Machava-15, vende-se. Negociável.
Contacto: 84-8509009 ou 84-3586072.

ARRENDA-SE
TIPO 3, com 2wc, no bairro do Jardim,
arrenda-se por 25 000,00MT; tipo 3, no
Alto Maé por 20 000,00MT; flat tipo 3,
no B. Central por 30 000,00MT; tipo 2,
na Polana por 35 000,00MT; tipo 3, no
B. Central por 27 000,00MT; flat tipo 3,
com 2WC, na Polana, com móveis por
65 000,00MT. Contacto: 84-4908900,
87-4908900 ou 82-3824317, Amilton.
11116

VIVENDA tipo 2, 2wc, na zona da
Escola Portuguesa, arrenda-se por 30
000,00MT; flat tipo 3, num R/C por 40
000,00MT, negociáveis; vivenda tipo 5,
3wc por 250 000,00MT, negociáveis,
na Polana; flat tipo 3, 2wc 3wc por 40
000,00MT; geminada tipo 3, na Polana
por 60 000,00MT, negociáveis. Contacto: 84-4241253.
11157

11159

10112

VIVENDA tipo 5, com 5 suites, 3WC, cozinha americana, 2 salas, dependência
tipo 2 completa, jardim, piscina, quintal
para 6 carros, recém-construída, bem
localizada, no Triunfo, zona nobre e
segura, com vista para o mar,vende-se.
Contacto: 87-6018959 ou 84-6018957.
11156

FLAT tipo 3, com suite, 2wc, quartos
com guarda-fatos, cozinha americana,
num prédio pequeno, com garagem,
no B. Polana, próximo à Av. Julius Nyerere, vende-se; flat tipo 3, wc, cozinha
moderna, com garagem e dependência,
próximo ao Jardim Dona Berta por 7
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
84-6018957 ou 87-6018959.
11156

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS

FLAT tipo 2, num R/C, no bairro Central,
vende-se por 5 000 000,00MT; flat tipo
3, num 2º andar, na Polana por 8 500
000,00MT; flat tipo 2, num 2º andar,
na Polana por 7 500 000,00MT; flat
tipo 1, num R/C, na Polana por 4 000
000,00MT; geminada tipo 3, num 1º
andar, na Polana, com quintal grande
por 18 000 000,00MT. Contacto: 824408420.
11128

Convocatória
São convocados os senhores Adriano Francisco
Chissico e Yolanda Raquel Hilário Guibunda,
candidatos a vaga para Agentes Sazonais, a
comparecerem na Administração do Distrito
Municipal de Nhlamankulu, sita na Rua Irmãos Ruby
nº57, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data
da publicação do presente anúncio, a fim de tratar
assuntos do seu interesse.
O Vereador
(Ilegível)
10100
9155

TIPO 3, com 2wc, no B. Central, vende-se por 7 000 000,00MT; tipo 3, com
2WC e dependência na zona da Interfranca por 8 000 000,00MT; tipo 3, na
Malhangalene por 6 000 000,00MT; tipo
3, no Alto Maé por 4 500 000,00MT; tipo
2, no bairro Central, num 12º andar por
3 200 000,00MT, negociáveis. Contacto:
84-4908900 ou 82-3824317, Mbanze.

PRECISA-SE
FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros da Sommerschield, Polana, Coop, Central,
Malhangalene ou Alto Maé, precisa-se
com muita urgência para comprar.
Pagamento cash de 3 000 000,00MT
a 20 000 000,00MT. Nb. Se for mais,
pode-se negociar. Contacto: 87-6018959
ou 84-6018957.
11156

IMOBILIÁRIA precisa para vender e
arrendar em tempo record de vivendas,
geminadas, flats, lojas, armazéns, etc.,
nos bairros da Polana, Sommerschield,
Triunfo, Central, Alto Maé, Malhangalene, etc. Contacto: 84-2141920 ou
84-3536800, Wilson.
11100

DIVERSOS
TERRENOS bons para habitação,
na Katembe, a 15 minutos da baixa da
Cidade de Maputo. Temos terrenos em
Mapulene, Chiango, Ponta Malongane
e Ponta D`Ouro. Ligue e saiba mais:
84-3999454, GLS Imobiliária.
10613

O CENTRO DE LÍNGUAS CAT CONSULTORES oferece os seguintes cursos: Inglês regular, intensivo e teste de
apuramento de nível; inscrições grátis.
Contacto: 84-4866098; E-mail: info@
catconsultores.co.mz
11121

11116

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber
que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da
segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se
julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado
Mineiro número 10819CM para Areia, no distrito de Moamba,
na província de Maputo, a favor do requerente Manuel Chapo,
com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6

-25
-25
-25
-25
-25
-25

Latitude
25 30,00
25 30,00
25 50,00
25 50,00
25 40,00
25 40,00

32
32
32
32
32
32

Longitude
13 50,00
14 10,00
14 10,00
14 0,00
14 0,00
13 50,00

Maputo, aos 19/10/2021

ANÚNCIO DE CONCURSO N°01/CMH/2021

1. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade convida
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o:
Fornecimento de Consumíveis de Laboratório para Metrologia
Legal.

11123

11081
11082

de 2021, mediante o depósito na conta nº 969539260001 BCI ou 114261710001
MOZABANCO

Anúncio de Concurso Limitado nº 007/CP/RAQ/
INNOQ/2021

FLAT tipo 2, no bairro do Jardim, num
3º andar e último, rua calma e parque
seguro, vende-se; tem outras na cidade
de Maputo para arrendar ou vender.
Contacto: 84-2079067 ou 87-2479067.

9822

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA PINTURA, REPARAÇÃO DE
FISSURAS E INFILTRAÇÃO NO EDIFÍCIO DA CMH

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar o documento do concurso ou levantá-lo nas instalações do
INNOQ, ,sito na Av. de Moçambique, Parcela 7168/D1/7 - Bairro do
Zimpeto, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT.

1.

A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA convida empresas interessadas
e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para
a Execução das Obras de Reparação de Fissuras, Infiltrações e Pintura da parte interior do edifício principal e dos seus anexos, na cidade de Maputo, Av. Julius Nyerere,
n°4003.

3. As propostas devem ser entregues no endereço acima indicado, até ao
dia 5 de Novembro de 2021 às 9:00 horas. Serão abertas em Sessão
Pública, no mesmo dia, 30 minutos depois do fecho da entrega das
propostas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

2.

Os concorrentes elegíveis poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso, entre os dias 26 a 29 de Outubro de 2021, das 8.30 às 15.30 horas,
no endereço indicado no nº6 deste anúncio.

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

3.

As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos obrigatórios:
• Certidão de registo comercial;
• Alvará;
• Certidão válida e autenticada de quitação emitida pela Administração Fiscal;
• Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema nacional de segurança social;
• Certidão do Tribunal Judicial (declaração de não pedido de falência ou concordata em acção judicial contra seu património).
4. O período de validade das propostas deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar a
partir da data estipulada para a entrega das mesmas.

4. O anúncio do posicionameto dos concorrentes terá lugar no dia
9/11/2021, pelas 9.30 horas na sala de reuniões do INNOQ, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
5. O período de validade das propostas será de 90 dias.
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.
Maputo, aos 25 de Outubro de 2021
Autoridade Competente

5.

A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e será efectuada entre os dias 27
a 29 de Outubro de 2021, mediante marcação através dos contactos fornecidos no
ponto 6 do presente anúncio.

6.

As propostas deverão ser entregues na Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, sita na Av. Julius Nyerere, nº4003, telef. 21 498 257/8, até às 10.00 horas do dia
4 de Novembro de 2021.

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Maputo, aos 25 de Outubro de 2021
(Assinatura Ilegível)
10063
10099
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CAMPEONATOS EUROPEUS

Salah destrona Manchester United

U

nadas, ainda não venceu, estando no último lugar da tabela, com apenas dois pontos.
O Manchester City, por sua
vez, deslocou-se a Brighton,
tendo ganho por esclarecedores 4-1. Gundogan (13’) e Phil
Foden (28’ e 31’) estabeleceram
o resultado ao intervalo em 3-0
para os ”citizens”.
Na segunda parte, o Brighton ainda reduziu para 3-1,
de penalte, por MacAllister.
Aos 90+5’, Mahrez fechou a
contagem em 4-1. A equipa de
Pep Guardiola chegou aos 20
pontos e continua a perseguir
de perto o líder Chelsea.
Noutros jogos da nona jornada, Arsenal venceu Aston
Villa, 3-1, Everton foi derrotado em casa 2-5 pelo Watford,
Leedes empatou a um com
Wolves, mesmo desfecho do
jogo Crystal Palace e Newcastle. Southampton empatou a
dois com Burnley, Brentford
perdeu 1-2 na recepção ao Leicester e West Ham bateu Tottenham por 1-0.

Reprodução/Twitter/Liverpool

M arraso completo!
Segundo o jornal português, Maisfutebol,
não há outro modo
de descrever o que se
passou em Old Trafford na noite de ontem, entre Manchester United e Liverpool, com os
“reds” a golearem o rival por
5-0. Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foram o rosto da
frustração da equipa da casa,
com o camisola 7 a ser protagonista por dois maus motivos:
um golo anulado e, sobretudo,
pelas imagens feias com Curtis
Jones que lhe podiam ter valido
a expulsão.
A história do jogo até é fácil
de contar: o Liverpool foi superior em tudo. Melhor a atacar,
melhor a defender, enfim, foi
uma equipa completa, o que o
United mostrou mais uma vez
não ser.
O 1-0 é sintomático do que
é o United a defender: uma linha defensiva desalinhada,
espaços longos entre sectores
e Keita, aos cinco minutos, a
deixar todos com a ideia do que
estava por vir.
Quando Diogo Jota fez o
2-0 aos 13 minutos, já se tinha
percebido que a noite ia ser difícil para um United que nunca
encontrou qualquer solução,
ofensiva ou defensiva, para o
futebol do Liverpool.
Os golos foram surgindo
com naturalidade até porque o
génio de Mo Salah foi chamado
ao relvado. O egípcio marcou

Salah, o matador

aos 38 e 45 para fechar a primeira parte em claros 4-0.
Mesmo antes do quarto
golo, uma das imagens da tarde. Ronaldo perdeu uma ocasião e descarregou a frustração
em Curtis Jones. O internacional português pontapeou a bola
com força, quando esta estava
junto ao corpo do adversário,
num lance em que viu amare-

lo, com os “reds” a reclamarem
cartão vermelho.
No segundo tempo, Salah
fez o “hat-trick” que selou
o resultado aos 50 minutos,
com o United a ficar reduzido
a dez unidades por expulsão
de Pogba, com cartão vernelho directo: o que o faz falhar
Tottenham, Manchester City e
Watford.

No sábado, mesmo sem
duas das principais referências
ofensivas (Lukaku e Werner,
ambos lesionados), o Chelsea
goleou o Norwich por 7-0, reforçando a liderança da prova.
O festival de golos
dos ”blues” começou logo
aos oito minutos, por Mason
Mount, que viria também a
marcar os dois últimos tentos

(85’ e 90+1’). Pelo meio marcaram Hudson-Odoi (18’), Reece
James (42’), Ben Chilwell (57’)
e Max Aarons (62’ na própria
baliza).
A equipa orientada pelo
alemão Thomas Tuchel passa a somar 22 pontos, tendo
assegurada a permanência na
liderança da competição. O
Norwich, ao cabo de nove jor-

REAL VENCE CLÁSSICO
A festa do clássico espanhol
fez-se de branco, com a vitória do Real Madrid em Camp
Nou, por 2-1. David Alaba e
Lucas Vásquez fizeram os golos
dos ”merengues”, enquanto Kun Aguero marcou para o
conjunto ”blaugrana”.
O Barcelona até entrou
melhor no encontro e dispôs
de grande ocasião para se colo-

car em vantagem – servido por
Memphis Depay, Dest, na cara
de Courtois, atirou por cima
(25’) –, mas foram os ”merengues” a marcar. Num contra-ataque, Vinícius deixou para
Rodrygo e este desmarcou
Alaba (32’), que de pé esquerdo bateu Ter Stegen, deixando marca na sua estreia no
clássico. A equipa de Koeman
ainda tentou o empate antes do
intervalo, mas o cabeceamento
de Piqué, na sequência de um
canto, passou ao lado do poste
(35’).
No segundo tempo, o Barça
foi atrás do resultado, Ansu Fati
atirou para defesa de Courtois
(49’), Dest atirou por cima (72’)
e Aguero também para fora
(85’), mas foi o Real a voltar a
visar a baliza, num contra-ataque: Asensio ainda foi travado
por Ter Stegen, Lucas Vásquez,
na recarga, não desperdiçou
(90+4’).
Já com pouco tempo, o
melhor que o Barcelona conseguiu foi reduzir, através de um
remate de Aguero, servido por
Dest (90+7’). Também ontem,
o Sevilla recebeu e derrotou o
Levante, por 5-3.
No sábado, Valência e
Mallorca empataram a dois
golos, Alavés foi ao terreno do
Cádiz vencer por 0-2, Athletic
bateu Villareal 2-1, enquanto
Elche e Espanhol terminaram
empatados a dois golos. Outro
empate, a um golo, foi no desafio entre Osasuna e Granada.

SPORTING E PORTO
VITORIOSOS
O Sporting recebeu e
venceu o Moreirense (1-0),
em jogo da nona jornada da
Liga Portuguesa. Foi o quarto triunfo consecutivo dos
“leões”.
Sebastián Coates voltou a
ser decisivo. Na sequência de
um canto de Sarabia, o central
uruguaio subiu mais alto que
toda a gente e marcou o golo
da vitória aos 16 minutos.
Mehdi Taremi esteve em
grande destaque na vitória
do FC Porto em Tondela. O
avançado iraniano fez os três
golos que valeram o triunfo dos “dragões”, reagindo a
golo inaugural de Neto Borges, logo aos quatro minutos.
O FC Porto entrou, assim, praticamente a perder no jogo,
mas acabou por dar a volta
ainda antes do intervalo, com
golos do avançado iraniano aos
19’ e 43’. Pelo meio, a equipa da
casa ficou reduzida a 10 jogadores, após expulsão do médio
espanhol Undabarrena (28’).
Na segunda parte, já depois
de um golo anulado a Marcano (70’), Taremi completou o
“hat trick”, fechando o resultado.
Noutras partidas, o Vitória de Guimarães derrotou
Marítimo, por 1-0. Famalicão
venceu em casa do santa Clara, 0-2. Para hoje estão agendados os desafios Gil Vicente-Braga e Boavista-Belenenses.

LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS

Angola coloca Sagrada e Petro na fase de grupos
ANGOLA confirmou, sábado,
duas equipas na fase de grupos
da Liga dos Campeões Africanos-2021/22.
O Sagrada Esperança da
Lunda Norte qualificou-se,
pela primeira vez, à fase de

grupos, apesar da derrota (10) diante do Royal Leopards
de Eswatini, depois da vitória
na primeira “mão”, por 3-1,
no Estádio dos Coqueiros, em
Luanda.
E o Petro de Luanda ven-

ceu (2-0) o Otoho do Congo
Brazaville, com golos de Vidinho (44 minutos) e Megue
(73`), e qualificou-se pela
quarta vez para esta fase com
um agregado de 4-2.
A nível da zona Austral de
África destaca-se para além
dos dois angolanos, a qualificação do Amazulu, que surpreendeu o pentacampeão TP
Mazembe ao chegar à fase de
grupos na sua primeira participação em provas da CAF.
O Al Ahly, onde actua o
moçambicano Luís Miquis-

sone, qualificou-se também
para a fase de grupos, depois
de derrotar os visitantes da
Gendarmerie Nationale, por
6-1, no Cairo, na noite de sábado último.
Por seu turno, o Etoile du
Sahel, Raja, Al Merrikh também garantiram os seus lugares na fase de grupos da principal competição continental
de clubes.
Na Taça das Confederações, o Interclube de Luanda
qualificou-se para a última
eliminatória de acesso à fase

de grupos mercê da desistência do CFFA de Madagáscar, que perdeu na primeira
“mão”, no seu reduto, por
2-0.
EIS OS RESULTADOS
Etoile du Sahel (4-0) APR
de Ruanda, Royal Leopards (1-0) Sagrada Esperança,
Zanaco (2-1) Al Merrikh, TP
Mazembe (1-1) AmaZulu, Petro de Luanda (2-0) AS Otoho,
Al Ahly (6-1) US Gendarmerie
Nationale, Raja (2-0) LPRC,
Simba (1-3) Jwaneng Galaxy,
Sundowns (2-0) .

Petro qualificou-se pela quarta vez à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos.

PUBLICIDADE

BELGA ESTABELECE
NOVO MÁXIMO DA EUROPA

O atleta belga Bashir Abdi, de origem somali, estabeleceu ontem um
novo recorde da Europa da maratona, ao vencer a prova realizada em
Roterdão, nos Países Baixos, com o tempo de 2:03.35 horas.
Abdi, de 32 anos, tornou-se o primeiro atleta europeu a baixar a barreira de 2:03 horas, superando por mais de 40 segundos o anterior máximo continental, de 2:04.16, que tinha sido fixado pelo turco Kaan Kigen
Özbilen em 2019, em Valência (Espanha).
O belga, que conquistou a medalha de bronze na prova da maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020, impôs-se ao anterior vencedor da
maratona de Roterdão, o queniano Marius Kipserem, registando o 13.º
melhor tempo de sempre na distância.

_______

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO IRLANDA-50B105772/CP/63/2021/O
A Direcção Provincial da Educação do Niassa convida empresas nacionais e estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas em cartas fechadas para a
construção de 1 bloco de dormitórios; 1 bloco de balneários; 1 cozinha; 1 lavandaria e 1 sistema de abastecimento de água no distrito de Mecanhelas.
Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas de Construção Civil igual ou superior à 3ª Classe.

1.

Contratação de Empreitada
de Obras Públicas para a
Construção do Lar Feminino
de Insaca

120.000,00MT

Alvará
Mínimo

3ª

Data de Abertura

Anúncio de
Posicionamento

Visita ao Local

Data

Hora

Data

Hora

Data

Hora

10.00

Caução Provisória

26/11/2021

Mecanhelas

Objecto do Concurso

10:00

Distrito

15/11/2021

Nº do
Concurso

Lote

1.

Único

NA primeira vez que disputou a distância numa prova oficial, Gidey, de
23 anos, superou por 1.10 minutos o anterior máximo mundial (1:04.02
hora), que tinha sido estabelecido em Abril pela queniana Ruth Chepngetich.
A atleta etíope confirmou o estatuto de figura maior do fundo mundial, juntando o recorde da meia maratona aos máximos mundiais que já
detinha nos 5.000 metros (14.06,62 minutos) e 10.000 metros (29.01,03
minutos). Gidey, medalha de bronze na prova de 10.000 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020, deixou a quase um minuto de distância a
segunda classificada, a compatriota Yalemzerf Yehualaw - 1:03.51, ainda
assim, abaixo do recorde de Chepngetich -, enquanto a queniana Sheila
Chepkirui foi terceira, com 1:04.54.
O sector masculino teve um pódio inteiramente queniano, com vitória de Abel Kipchumba, com o tempo de 58.07 minutos, que se impôs
a Rhonex Kipruto, segundo posicionado, com 58.09, e a Daniel Mateiko,
terceiro, com 58.26.

Repartição de Gestão, Execução de Aquisições

IRLANDA50B105772/
CP/63/2021/O

Etíope bate
recorde mundial
da meia maratona

República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial do Niassa
Direcção Provincial da Educação

4/11/2021

9.00

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

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Repartição de Gestão, Execução de Aquisições, no 2º andar do edifício da DPE-Niassa,
sito na Av. Julius Nyerere, pela importância não reembolsável de 2000,00MT. O valor de aquisição de cadernos de encargo deve ser depositado na conta bancária nº 226435249, BIM.

3.

As propostas deverão ser entregues na Repartição de Gestão, Execução de Aquisições até às 9.45 horas do dia 15/11/2021 e serão abertas em sessão pública, na Sala da RGEA, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer. Para o presente concurso, além do original, o número de cópias das propostas é 2 (dois), devendo igualmente apresentar-se em formato electrónico num CD ou Pendrive.

4.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março.
Lichinga, aos 21 de Outubro de 2021
A Directora Provincial
(Ilegível)

Av. Julius Nyerere, Tel. 27120940, Fax nº 27120741/27121577 - E-mail: dpedh.niassa@gov.mz
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DESPORTO

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

APURAMENTO PARA BAL

N MOÇAMBOLA-2021 N MOÇAMBOLA-2021N MOÇAMBOLA-2021 N MOÇAMBOLA-2021

Ferroviário da Beira
na última fase

Black Bulls travado
e título relançado

O

Não foi desta que os “Touros” festejaram o título

J

V

E

D

1º BLACK BULLS		
2º Fer. Beira		
3º UD Songo		
4º Fer. Lichinga		
5º Fer. Maputo		
6º Costa do Sol		
7º ENH		
8º Fer. Nacala		
9º Liga Desportiva		
10º Fer. Nampula		
11º Incomáti		
12º Matchedje		
13º Desportivo		
14º Textáfrica		

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16
15
11
13
9
9
9
8
6
7
7
5
3
2

6
5
9
2
9
9
8
7
10
6
6
5
7
8

2
4
4
9
6
6
7
9
8
11
12
14
14
14

B
41-14
32-15
31-22
32-24
23-13
24-18
29-23
24-29
19-18
16-25
22-29
18-32
13-36
11-38

p
54
50
42
41
36
36
35
31
28
27
26
20
16
14

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone na Liga dos Campeões

LILLE VOLTA A CLAUDICAR
Continua o calvário do
campeão francês, o Lille, de
Reinildo, na luta pela defesa
do título que, diga-se de passagem, vai se tornando numa
missão impossível. Desta vez os
“Les Dogues” consentiram um
empate (1-1), em casa, frente
ao Brest, num jogo em que o internacional moçambicano viu o
cartão amarelo.
O Lille até esteve a ganhar
graças a um golo de Jonathan
David aos 19 minutos, mas aos
32 Favre empatou para o Brest.
Em 11 jornadas, o Lille soma
15 pontos fruto de quatro vitórias, três empates e igual número de derrotas.
Para a mesma ronda, o Bordeaux, de Mexer, que não saiu
do banco de suplentes, empatou a uma bola com o Lorient,
graças ao golo de Elis, aos 46
minutos.
O Bordeaux ocupa a 17.ª posição com apenas nove pontos,

estando apenas um degrau acima da zona de despromoção.
GOLO APÓS OS 90
“TRAMA” MOÇAMBICANOS
Zainadine Jr foi mais uma
vez capitão do Marítimo e Clésio (não foi convocado), num
desafio que voltou a não correr
bem à formação do moçambicano. Numa partida bem jogada
no Estádio Dom Afonso Henriques, o Guimarães, equipa da
casa, chegou ao golo da vitória
aos 90+1 minutos, numa altura
em que os maritimistas já estavam conformados com o empate.
Os “insulares” estão em
situação complicada na I Liga
Portuguesa, estando perto da
zona de despromoção, quando
estão decorridas nove jornadas.
EDMILSON VENCE
EM JOGO ÉPICO
O Cape Town City, com o
lateral esquerdo moçambicano Edmilson no onze, venceu
o Golden Arrows por 4-3, em
jogo da oitava jornada da Primeira Liga da África do Sul.
O Cape Town esteve mesmo a ganhar por 4-0, mas o
Arrows chegou a ameaçar o
empate, tendo colocado o marcador 4-3 aos 87 minutos, facto
que deu emoção ao jogo até ao
apito final.

Ainda para a mesma prova,
o Chaves, de Bruno Langa, saiu
derrotado no confronto com a
Casa Pia, por 1-0. Bruno Langa
esteve no onze inicial e foi substituído aos 68 minutos.
PUBLICIDADE
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CHEGOU O
“DITO-CUJO”!
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Novo seleccionador
será apresentado
amanhã
108170

O AL Ahly, de Luís Miquissone,
apurou-se, sábado, para a fase
de grupos da Liga dos Campeões Africanos ao golear, em
casa, o AS Garde Nationale do
Níger, por 6-1, em jogo da segunda “mão” da última eliminatória de acesso a mais importante competição futebolística
do continente.
O extremo moçambicano,
Miquissone, não foi convocado
para este desafio, mas mesmo de fora teve motivos para
sorrir, já que viu a sua equipa
aplicar uma goleada das antigas. Os golos do gigante egípcio, actual campeão africano,
foram marcados por Sherif (9),
Afsha (17 e 65), El Shahat (68),
Kahraba (69) e Fathi (90). O Al
Ahly segue em frente com um
agregado de 7-1, visto que tinha
empatado no Níger a uma bola.

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as
mãos com água e sabão com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha uma distância de pelo
menos 2 metros das outras pessoas

658325

O MAXAQUENE, em masculinos, e A Politécnica, em femininos, lideram o Campeonato Sénior de Basquetebol da Cidade de Maputo.
Os “tricolores” somam seis pontos nos três confrontos disputados.
No último fim-de-semana venceram na dupla jornada A Politécnica (60-66) e Costa do Sol (71-66). Já em femininos, as politécnicas
derrotaram o Ferroviário B (37-76) e Desportivo (76-25), ocupando
o primeiro posto.
Entretanto, o fim-de-semana foi marcado pela primeira vitória
do Desportivo de Maputo. O triunfo foi diante do Ferroviário “B”,
por 50-61. Foi o segundo jogo consecutivo em que os “alvi-negros”
apresentaram-se sem treinadores em reivindicação do atraso salarial de cinco meses, dos sete em que vigora. O clube joga sem treinadores, tanto em masculinos, assim como em femininos.
Longe de problemas, o Desportivo venceu o Ferroviário “B”,
por 50-61, na segunda jornada, e perdeu na terceira contra A Politécnica, por 41-71. Com estes resultados da dupla jornada os “alvi-negros” ocupam o sexto lugar com quatro pontos, fruto de uma
vitória e duas derrotas.
Por sua vez, a equipa feminina do Desportivo continua sem
vencer. Ao fim de três jornadas o Desportivo soma três pontos, em
quinto lugar. Na segunda jornada perdeu contra Costa do Sol, por
17-107, e na terceira voltou a sofrer diante d’A Politécnica por 7625. A Politécnica, que em três partidas soma igual número de vitórias, lidera a prova. Eis os resultados do fim-de-semana. Masculinos: Fer. B-Desportivo (50-61), A Politécnica-Maxaquene (60-66),
Atlético-UP (55-77), Maxaquene-Costa do Sol (71-66), UP-Fer. B
(68-43), Desportivo-A Politécnica (47-71), Fer. A-Atlético (9469), Costa do Sol-Aeroporto (89-44). Femininos: Desportivo-Costa do Sol (17-107), Fer. B-A Politécnica (37-76), Fer. A-Maxaquene
(82-25), Maxaquene-Fer. B (51-43), A Politécnica-Desportivo (7625), Costa do Sol-Lázio (107-13).

PRÓXIMA JORNADA (25ª):
Textáfrica-Fer. Lichinga, Liga
Desportiva-Costa do Sol, Black Bulls-Fer. Beira, Fer. Nacala-Incomáti, Desportivo-Fer.
Nampula, UD Songo-ENH e
Fer. Maputo-Matchedje.

EQUIPAS		

0 0

Maxaquene
e A Politécnica
lideram invictos

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

do Sul), onde depois formarão dois grupos: “G” e “H”.
O Grupo “G” disputar-se-á
entre os dias 16 e 21 de Novembro e o “H” entre os dias
14 e 19 de Dezembro. É a partir destes grupos que sairão
as seis equipas da BAL, três
de cada grupo, às quais se
juntarão outras quatro para
a chamada “Elite 16”. Destas 16 equipas, oito em cada
grupo, avançam as primeiras
três de cada série, perfazendo
as seis necessárias para as 12
da fase final da BAL.
Lembre-se que há seis vagas permanentes (por conta
do ranking), neste momento, ocupadas pelos campeões
de seis federações de Angola,
Egipto, Nigéria, Senegal, Tunísia e Ruanda, este último
como país anfitrião da edição
2022. Marrocos estava entre
as seis federações da BAL2021. Para esta temporada o
campeão da Liga Marroquina
deverá apurar-se através da
prova qualificativa da Liga de
Basquetebol de África (Road
to BAL). A referida equipa
juntar-se-á na “Elite 16” em
Novembro.

10817

CAMPEONATO DA CIDADE

QUADRO DE RESULTADOS
Costa do Sol, 0-Textáfrica, 0
Incomáti, 1-Desportivo, 0
Matchedje, 1-Liga Desp., 0
ENH, 1-Fer. Maputo, 0
Fer. Lichinga, 1-Black Bulls, 0
Fer. Beira, 2-Fer. Nacala, 1
Fer. Nampula, 0-UD Songo, 0

Police, de Camarões, Malabo Kings, da Guiné Equatorial, Tondema, da República
Centro-Africana e BC Espoir
Fukash da República Democrática de Congo).
Pela Divisão Oeste estão os
grupos “D” (ASCUT, de Madagáscar, Cobra Sport, de Sudão do Sul, Hawassa City, da
Etiópia, e Ulinzi Warriors, do
Quénia), “E” (Bravehearts do
Malawi, City Oilers, do Uganda, Kurasini Heats, da Tanzania, e New Stars, do Burundi)
e “F” (Ferroviário da Beira,
Cape Town City, da África do
Sul, Metero Magic, da Zâmbia, e Rochie Bois Warriors,
das Maurícias). À excepção do
grupo do Ferroviário da Beira
(“F”), que disputou o torneio
de apuramento entre os dias
21 e 23 de Outubro, os outros
cinco jogarão a partir de amanhã (terça-feira) até domingo em Conacri (“A” e “B”),
Yaoundé (“C”) e Dar-es-Salaam (“D” e “E”).
Depois serão apurados os
dois primeiros classificados
de cada grupo (posição já garantida pelo Ferroviário da
Beira e Cape Town da África
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na quinta e sexta posições,
seguidos pelo ENH, com 35
pontos. Ferroviário de Nacala tem 31 pontos, à frente da
Liga Desportiva, 28, Ferroviário de Nampula (27) e Incomáti (26). As últimas três
posições são ocupadas por
Matchedje, Desportivo e Textáfrica, com 20, 16 e 14 pontos, respectivamente.

O FERROVIÁRIO da Beira
apurou-se para a última fase
de qualificação para a Basketball Africa League (BAL). O
representante nacional ocupou o segundo lugar do Grupo
“F” da Divisão Este de qualificação para BAL. Os “locomotivas” de Chiveve perderam
pela margem mínima (8685), no sábado, diante dos anfitriões de Cape Town Tigers,
no último jogo na competição
que iniciou quinta-feira e terminou sábado.
O Ferroviário da Beira está
na derradeira fase de qualificação, a “Elite 16”, da qual
sairão os seis apurados para a
segunda edição da BAL.
A qualificação está dividida em seis grupos, com divisões: Este e Oeste. A Divisão
Este é composta pelos grupos “A” (AS Police, do Mali,
Boufarik, da Argélia, Prédio
Basketball, de Cabo Verde,
SLAC, da Guiné-Conacri),
“B” (Académie D’or Des Archers, da Burquina Faso, ASPAC, do Benin, AS Nigelec, da
Nigéria, e Societe Omnisport
de L’armee, da Costa do Marfim), e “C” (Forces Armees et

6

FERROVIÁRIO de Lichinga impôs ontem
a segunda derrota
à líder Black Bulls e
relançou a luta pelo
título de campeão nacional,
uma vez o Ferroviário da Beira
ter vencido ao seu homónimo
de Nacala por 2-1, em desafios
da 24a jornada.
Os “touros”, que entraram em campo com uma vantagem de sete pontos, viram a
distância reduzir para quatro,
quando faltam duas jornadas
por disputar. Curiosamente, na próxima jornada Black
Bulls vai receber na Matola o
Ferroviário da Beira, num desafio que apenas a vitória dos
forasteiros pode adiar a decisão do título.
Noutros desafios, notas
de destaque para as vitórias
do Incomáti e Matchedje de
Mocuba sobre o Desportivo e
Liga Desportiva, respectivamente, pelo mesmo resultado
de 1-0. As partidas Ferroviário de Nampula-União Desportiva do Songo e Costa do
Sol - Textáfrica terminaram
empatadas a zero, enquanto
o ENH venceu o Ferroviário
de Maputo, por 1-0.
Black Bulls lidera a prova
com 54 pontos, seguido pelo
Ferroviário da Beira, com 50.
UD Songo é terceiro com 42
pontos e Ferroviário de Lichinga é quarto, com menos
um ponto. Ferroviário de
Maputo e Costa do Sol estão
igualados com 36 pontos,
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Fer. Lichinga 1
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Registando a história de Moçambique

Mswati III pede calma
e abre-se ao diálogo

O

ÚLTIMO
monarca
absoluto de África
apelou à calma e ao
diálogo no reino de
Eswatini, após a visita de mediadores regionais
para tentar resolver a crise nacional e os tumultos mortais.
A missão da Comunidade
para o Desenvolvimento da
África Austral (SADC) à Eswatini anunciou no sábado que
o Rei Mswati III mostrou-se
aberto a um diálogo nacional,
depois da intensificação de
protestos pró-democracia.
Enviados da África do Sul,
Namíbia e Botswana visitaram
Eswatini na quinta e sexta-feira e encontraram-se com
o rei, o primeiro-ministro,
organizações da sociedade civil, sindicatos e outros, disse a
SADC em comunicado.
“O Rei Mswati III aceitou

a necessidade de diálogo nacional. Apelou à calma, moderação, respeito pelo Estado de Direito e pelos Direitos
Humanos de todas as partes
para permitir que o processo
comece”, disse o Presidente
sul-africano, Cyril Ramaphosa, na sua qualidade de presidente do órgão da SADC para
defesa, política e cooperação
de segurança.
O monarca tem planos de
convocar uma reunião na qual
as pessoas possam expressar
as suas queixas, disse um representante do rei à emissora
estatal.
“Deixe o povo continuar
a luta nobre por um novo país
livre e democrático”, disse,
por sua vez, Wandile Dludlu,
secretário-geral do Movimento Democrático Unido
do Povo (PUDEMO), da opo-

Mswati III

Quase 600 reclusos
em fuga depois de
ataque a cadeia

Mortes podem
chegar a 10 milhões
apelaram aos países do G20
- Grupo dos 20 formado pelas 19 maiores economias do
mundo mais a União Europeia -, em antecipação à cimeira que se realiza esta semana, para que aumentem
as doações de vacinas aos
países em desenvolvimento,
por forma a atingir a meta de
imunizar 40% da população
mundial ainda este ano.
O ex-primeiro-ministro
classificou de “inaceitável
e trágica” a divisão entre os
países ricos onde poderão
acumular-se até Fevereiro
de 2022 cerca de 600 milhões de doses (e 100 milhões poderão desperdiçar-se por falta de uso), face a
nações pobres, com baixas
taxas de imunização e maior
risco de novas vagas de Covid-19.
“Que as vacinas estejam

disponíveis numa metade do
mundo e faltem na outra é
um dos maiores fracassos da
política internacional imagináveis. É uma catástrofe
de proporções históricas que
vai chocar as gerações futuras”, assegurou.
Brown sublinhou que
as previsões da OMS não só
falam de cinco milhões de
mortes adicionais em 2022
sem repartição de vacinas,
como também em mais 200
milhões de contágios, numa
pandemia que já causou, segundo os dados oficiais, 240
milhões de infectados.
“Se isto acontecer, só
vimos metade do dano que
pode causar a pandemia”,
afirmou o embaixador da
OMS, recordando que só 5%
dos adultos estão vacinados
contra a Covid-19 em África.
- (LUSA)

PELO menos 575 detidos estão em fuga de uma prisão do
Estado de Oyo, Nigéria, na
sequência de um ataque de
um grupo de homens armados, que usaram explosivos
para libertar 837 reclusos,
avançaram ontem as autoridades prisionais.
O ataque aconteceu na
sexta-feira à noite, tendo
os invasores – um grupo de
homens desconhecidos –
“chegado à prisão com armas sofisticadas e após um
duro confronto com os guardas entrado no pátio e usado dinamite para explodir o
muro”, explicou o porta-voz
do centro prisional, Olanrewaju Anjorin.
O porta-voz adiantou
que 262 presos foram, entretanto, capturados, mas 575
ainda estão em fuga e referiu

que “as celas onde estavam
os detidos já condenados e as
reclusas não foram abertas”.
Anjorin disse ainda que
este centro prisional tem
capacidade para abrigar 160
reclusos, mas que, na altura
do ataque, tinha 907, e instou a população a ajudar o
centro com informações que
possam levar à captura dos
reclusos fugitivos.
O ministro do Interior
da Nigéria, Rauf Aregbesola, confirmou que o ataque
aconteceu cerca das 22.00
locais (23.00 em Moçambique) de sexta-feira e que os
invasores usaram granadas e
explosivos para entrar na prisão, onde os guardas enfrentaram os atacantes “durante
cerca de 20 minutos”.
A Nigéria, o país mais populoso da África, sofreu re-

NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES

centemente vários ataques a
prisões, que as autoridades
atribuem aos separatistas do
sudeste e aos ‘jihadistas’ que
operam no nordeste do país.
Em 13 de setembro, homens fortemente armados
invadiram uma prisão no Estado de Kogi, no norte da Nigéria, libertando 240 presos,
114 dos quais foram capturados.
Em 05 de Abril, 1.844 reclusos fugiram de uma prisão
federal no Estado de Imo, sudeste, após um outro ataque
realizado por homens armados.
Em 19 de Outubro de 2020
homens disfarçados de manifestantes contra a brutalidade policial atacaram uma
prisão no Estado de Edo, no
sul, libertando 1993 presos e
levando armas. - (LUSA)

Inundações mataram 100 pessoas no Sudão do Sul
dadas, o governante disse que
um grande número de famílias vive agora em ilhas cercadas por água, enquanto outras
se mudaram para outras localidades.
Segundo as estatísticas do
Governo do Sudão do Sul, são
1.300 mil as pessoas afectadas
em todo o país pelas inundações.
O Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) classificou na passada terça-feira as
cheias deste ano no Sudão do
Sul como “as piores em décadas”.
Já no ano passado, as
inundações afectaram centenas de milhares de pessoas,
de uma população total de 11
milhões. Das pessoas deslo-

cadas naquela altura, cerca de
100 mil ainda não regressaram a casa, segundo o Escritório das Nações Unidas para
a Coordenação de Assuntos
Humanitários (OCHA, na sigla em inglês).
Desde que obteve a independência do Sudão, em 2011,
o Sudão do Sul vive uma crise
económica e política crónica
e tem estado a lutar para recuperar da guerra civil, que
deixou quase 400 mil mortos
e quatro milhões de deslocados entre 2013 e 2018.
Mais de 82% da população
do Sudão do Sul vive abaixo
do limiar da pobreza, segundo o Banco Mundial, e 60% da
sua população sofre de fome
provocada por conflitos, secas e inundações. - (LUSA)

Explosão mata e fere no Uganda
UMA “grande explosão” matou no sábado à noite uma pessoa
e feriu outras sete numa zona de restauração de um bairro de
Campala, incidente que o Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, considerou ontem como passível de um “acto terrorista”.
“Parece tratar-se de um acto terrorista. Mas vamos encontrar os
autores”, afirmou Museveni na rede social Twitter, confirmando
a morte de uma pessoa e de ferimentos noutras cinco, quando as
forças de segurança e a imprensa locais davam conta de sete. A
explosão ocorreu às 21:00 locais (mesma hora em Moçambique)
numa área muito frequentada de restauração de rua no distrito
de Kawempe, no norte de Campala, indicou a polícia ugandesa,
acrescentando que está a investigar o incidente para determinar
se “foi resultado de um acto intencional ou não”.

Detidos líderes do grupo EI
AS Forças de Luta Antiterrorista da Líbia anunciaram ontem a
detenção de dois dos líderes do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico
(EI) no país, operação que decorreu na cidade de Msallata, 130
quilómetros a leste de Tripoli. Na sua página oficial na rede social
Facebook, o Estado-Maior das Forças Armadas líbias não avançou muitos pormenores, limitando-se a dar conta da detenção
de “vários membros” do grupo EI, “incluindo um destacado cidadão líbio que combateu no conflito na Síria”. O líder das Forças
de Luta Antiterrorista, o general de divisão Mohamed al-Zein,
precisou que a operação vai prosseguir para tentar capturar outros ‘jihadistas’ que conseguiram escapar.

Novo ataque aéreo
no oeste de Tigray
A FORÇA Aérea etíope lançou ontem um novo ataque em Tigray, na
parte oeste da região norte, disse um porta-voz do Governo, sendo o
sétimo bombardeamento aéreo do exército federal desde o início da
semana. “Hoje (ontem), a frente ocidental (de Mai Tsebri), que servia como centro de treino e posto de comando para o grupo terrorista TPLF, foi alvo de um ataque aéreo”, disse o porta-voz do Governo,
Selamawit Kassa, à agência AFP, referindo-se à Frente de Libertação
do Povo Tigray (TPLF). Este foi o sétimo bombardeamento aéreo do
exército federal em Tigray em uma semana, dos quais dois atingiram
a capital regional Mekele.

Papa pede solução
para fluxos migratórios
O PAPA Francisco pediu ontem à comunidade internacional um
acordo comum e duradouro para gerir os fluxos migratórios que
chegam à Europa através do Mar Mediterrâneo e para pôr fim ao
retorno dessas pessoas a países inseguros. “Transmito a minha solidariedade aos milhares de migrantes, refugiados e outros necessitados de protecção na Líbia. Nunca me esqueço, ouço os vossos
gritos e rezo por vós”, disse Francisco, após a oração do Angelus. O
Papa condenou que “homens, mulheres e crianças sejam submetidos a uma violência desumana” e, por isso, pediu “mais uma vez à
comunidade internacional que cumpra as promessas de encontrar
soluções comuns, concretas e duradouras para a gestão dos fluxos
migratórios na Líbia e no Mediterrâneo”.
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PELO menos cem pessoas
morreram nos últimos três
meses no Sudão do Sul nas
inundações provocadas por
chuvas torrenciais, as piores
em décadas segundo a ONU,
revelaram ontem fontes oficiais à agência Efe.
“Registámos 100 mortes
por inundações e ocorrências
relacionadas nos últimos três
meses”, afirmou o ministro
dos Assuntos Humanitários
do Sudão do Sul, Peter Mayen
Majongdit, destacando os esforços do Governo para oferecer protecção às pessoas
deslocando-as
afectadas,
para zonas mais altas e livres
de inundações.
Reconhecendo que as
condições humanitárias “são
muito más” nas áreas inun-

A ARGÉLIA considerou “contra-produtivo” o formato de mesa-redonda proposto pelo Conselho de Segurança da ONU para as
negociações que visam encontrar uma solução para o conflito no
Sahara Ocidental, anunciou semana passada um alto responsável
argelino, pelo que recusa participar.
O formato recomendado pelo Conselho de Segurança CS) envolve Marrocos, que anexou a antiga colónia espanhola em 1975,
e os nacionalistas da Frente Polisário, que lutam desde então pela
autodeterminação do território, com a Argélia e a Mauritânia como
observadores.
“Confirmamos a nossa recusa, formal e irreversível, ao formato a que chamam mesa-redonda. […] é contra-produtivo”, disse
o enviado especial de Argel para a questão do Sahara Ocidental e
para o Magrebe, Amar Belani, citado pela agência noticiosa oficial
argelina APS.
A questão do Sahara Ocidental, que a ONU considera, na ausência de um acordo definitivo, um “território não autónomo”, há
décadas que opõe Marrocos à Frente Polisário.
Marrocos invadiu e procura anexar este vasto território desértico com um subsolo rico em fosfatos e águas atlânticas com grande
capacidade de pesca. Rabat propõe um plano de autonomia sob a
sua soberania.
A Frente Polisário, por seu lado, pede um referendo de auto-determinação sob a égide das Nações Unidas, tal como ficou definido no acordo de cessar-fogo assinado em 1991.
Marrocos teme os resultados dessa consulta popular, apesar de
mais de quatro décadas de ocupação.
Segundo a APS, Belani também acusou Marrocos de “instrumentalizar” o formato para se opor à “descolonização” do Sahara
Ocidental, alertando para os “graves riscos de escalada” existentes
no que considerou numa “situação de guerra”.
O Conselho de Segurança da ONU deve aprovar até ao final
deste mês uma nova resolução sobre o Sahara Ocidental, bem
como a renovação do mandato da Missão das Nações Unidas para
a Organização de um Referendo no Sahara Ocidental (MINURSO).
- (LUSA)

NIGÉRIA

SEM REPARTIÇÃO DE VACINAS ANTI-COVID-19

O NÚMERO oficial de mortes por Covid-19 no mundo
é de 4,9 milhões, mas sem
uma repartição equitativa
de vacinas nos países onde
as taxas de imunização ainda são baixas esta cifra pode
duplicar em 2022, advertiu
semana passada a OMS.
“O número de mortes
pode chegar a 10 milhões
no próximo ano, pelo que
não vacinar o mundo seria
um fracasso, algo contra os
nossos interesses e a nossa segurança”, declarou o
embaixador da Organização
Mundial de Saúde (OMS)
para o financiamento sanitário mundial e ex-primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, em conferência
de imprensa.
Brown e o director-geral da OMS, o etíope Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,

sição.
Activistas dizem que
Mswati III tem ignorado sistematicamente os pedidos
de reformas que colocariam
Eswatini, antiga Suazilândia,
em direcção à democracia.
O rei nega as acusações
de governo autocrático e de
uso de dinheiro público para
financiar um estilo de vida
luxuoso no pequeno reino,
que faz fronteira com a África do Sul e Moçambique. Em
Julho ele chamou os protestos
contra seu governo de “satânicos”.
Os protestos recentes incluíram manifestações de
estudantes, motoristas de
transportes públicos de passageiros, que bloquearam
estradas e marchas dos diferentes sindicatos. -(VOA/
SWISSINFO)

Argélia recusa
formato proposto
pela ONU

Crianças brincam em uma embarcação improvisada ()

A pandemia não acabou. Todos podemos
apanhar a Covid-19, não importa a idade, a
raça e principalmente onde vivemos.
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