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INP defende maximização
da mão-de-obra nacional

Comiche prioriza adopção
de planos de urbanização

Terrorismo não está associado 
a conflitos religiosos

A POLÍCIA da República de 
Moçambique (PRM) vai re-
tomar, nos próximos dias, os 
testes de alcoolemia a auto-
mobilistas, no quadro do re-
forço das medidas de preven-
ção e combate a acidentes de 
viação nas estradas nacionais.

O uso de alcoolímetros foi 
suspenso em Março de 2020, 
no contexto das medidas apro-
vadas pelo Governo para travar 
o alastramento da Covid-19.

Um documento assinado
pelo Comandante-Geral da 
PRM, Bernardino Rafael, refe-
re que a retoma dos testes de 
alcoolemia resulta da necessi-
dade de prevenção e combate 
a acidentes de viação, que nos 
últimos tempos têm resultado 
em número elevado de víti-
mas humanas e destruição de 
património público e privado.

Entretanto, as autoridades 
policiais vão intensificar as 
palestras em empresas, igre-

jas, terminais de transporte 
público de passageiros e em 
todos os locais de maior aglo-
merado de pessoas.

“Durante a fiscaliza-
ção, realização de palestras e 
atendimento dos acidentes 
de viação, deve-se manter a 
observância das medidas de 
prevenção da propagação da 
Covid-19, recomendadas pe-
las entidades competentes”, 
lê-se na instrução dirigida aos 
comandos provinciais da Po-
lícia da República de Moçam-
bique.

O “Notícias” soube que o 
Comando geral da PRM, em 
coordenação com o Ministé-
rio dos Transportes e Comu-
nicações, através do Instituto 
Nacional de Transportes Ter-
restres (INATRO), deverão 
pronunciar-se, nos próximos 
dias, sobre o reforço das me-
didas visando reduzir o índice 
de sinistralidade rodoviária.

A 
EXPLORAÇÃO de 
areias pesadas nos 
distritos de Jangamo e 
Inharrime, na provín-
cia de Inhambane, ar-

ranca no final do presente ano.
Trata-se de um projecto 

com uma capacidade instala-
da de processamento de 120 

toneladas por hora, avaliado 
em 10 milhões de dólares nor-
te-americanos, e é da empresa 
Mutamba Mineral Sands, de 
capitais moçambicanos.

O empreendimento foi 
concessionado pelo Governo 
e deverá explorar uma área de 
25 mil hectares de terra, onde 

foi comprovada a existência 
de 4.4 biliões de toneladas do 
minério.

A garantia do arranque da 
exploração das areias pesadas 
foi dada pelo Ministro dos Re-
cursos Minerais e Energia (MI-
REME), Carlos Zacarias, que 
há dias visitou o empreen-

dimento com o objectivo de 
acompanhar de perto o estágio 
actual da sua implementação. 

Segundo o ministro, as 
fases mais importantes que 
a área mineira exige já foram 
executadas, incluindo a  pes-
quisa, onde foi confirmada a 
ocorrência do recurso no local, 

MOÇAMBIQUE prossegue a 
sua luta nos tribunais de Lon-
dres, Inglaterra, com vista a 
obter a declaração de invali-
dade das garantias das “dívi-
das não declaradas” que lesa-
ram o Estado em mais de 2.2 
mil milhões de dólares, soli-
citados sob capa de protecção 
costeira.

Esta é a primeira reac-
ção das autoridades judiciais 
moçambicanas à decisão da 
subsidiária europeia do Ban-
co Credit Suisse, de assumir 
a culpa no caso do escândalo 
das “dívidas não declaradas”, 
aceitando pagar 22,6 milhões 
de dólares a 18 investidores 
norte-americanos defrauda-
dos.

“A República de Moçam-
bique tem mais uma razão 

para prosseguir com a sua 
luta de obter a declaração de 
invalidade das garantias. Esta 
é boa notícia para nós, com 
impacto positivo no litígio. 
Só mostra o quão desones-
to sempre foi o Credit Suisse 
para com os detentores dos 
títulos da EMATUM. Neste 
caso, foi penalizado nesse va-
lor na sequência de mais uma 
confissão de violação dos re-
gulamentos do mercado de 
capitais dos Estados Unidos 
da América”, disse fonte da 
Justiça moçambicana ligada 
ao processo em Londres.

Os montantes agora re-
queridos como restituição 
devido à má utilização dos 
fundos, que deveriam ter ido 
para o financiamento do pro-
jecto pesqueiro e de seguran-

ça no país, são o resultado do 
acordo feito pelo Credit Suisse 
no ano passado. 

No acordo com a Justiça 
norte-americana, firmado 
em Outubro de 2021, o banco 
aceitava a responsabilidade 
por ter defraudado os deten-
tores norte-americanos de tí-
tulos da Ematum e concorda-
va em pagar uma restituição 
aos investidores.

As dívidas foram con-
traídas entre 2013 e 2014 
pelas empresas PROÍNDI-
CUS, EMATUM e MAM para 
projectos de pesca de atum 
e protecção costeira, o que 
nunca chegou a ser viabiliza-
do, estando os responsáveis a 
ser julgados e com sentença 
agora marcada para 30 de No-
vembro próximo.  

AS autoridades sanitárias es-
tão a preparar a 4.ª ronda da 
campanha de vacinação con-
tra a pólio a crianças dos zero 
a 59 meses, medida conside-
rada como eficaz para cortar a 
transmissão do vírus e prote-
ger os menores.

A acção está dependente 
da coordenação com países 
vizinhos, uma vez que a 
doença é transnacional e exige 
envolvimento de vários orde-
namentos. 

Segundo Benigna Matsin-
he, directora nacional adjunta 
de Saúde Pública, as datas para 
o início da vacinação serão
anunciadas oportunamente,
bem como os recursos exis-
tentes para o efeito.

“Queremos apelar aos pais 
e encarregados de educação a 
nível nacional para que, à se-
melhança das primeiras ron-

das, afluam em massa aos pos-
tos de vacinação ou recebam 
em suas casas os nossos briga-
distas para as crianças ficarem 
livres da pólio, doença que 
causa a paralisia dos membros 
inferiores e superiores”, disse 
Benigna Matsinhe, falando há 
dias em Maputo.

Sublinhou que, para o su-
cesso da actividade, é neces-
sário o envolvimento de todos 
na mobilização da população 
para aceitar, sem reservas, re-
ceber as equipas nas suas ca-
sas ou se dirijam às unidades 
sanitárias mais próximas para 
o efeito. A vacinação visa ga-
rantir a imunização de todas
as crianças contra o mais re-
cente tipo de poliovírus sel-
vagem detectado na província
de Tete, depois do identificado 
no vizinho Malawi.

“Na última campanha pre-

tendíamos alcançar 6.898.837 
crianças menores de cinco 
anos, mas conseguimos ul-
trapassar as metas para pouco 
mais de sete milhões de peti-
zes”, disse.

Matsinhe afirmou que a 
quarta campanha não fugirá à 
regra, sendo que será domiciliá-
ria como estratégia primária de 
imunização, em alguns postos 
fixos e em locais de concen-
tração populacional pré-esta-
belecidos como igrejas, mer-
cados, creches e campos de 
deslocados.

A campanha prevê ainda 
a vacinação nas zonas fron-
teiriças, a ser feita por equipas 
especiais que irão privilegiar o 
contacto permanente com os 
países vizinhos. As crianças va-
cinadas serão marcadas na unha 
do dedo mínimo da mão es-
querda com tinta indelével para 
facilitar o controlo.

A EXTRADIÇÃO do antigo ministro das Finan-
ças, Manuel Chang, detido na África do Sul, 
desde 2018 e disputado pela Justiça moçambi-
cana e dos Estados Unidos da América, aguar-
da pela decisão do Tribunal Supremo de Ape-
lação daquele país, segundo noticiou ontem a 
Rádio Moçambique (RM).

O Ministro da Justiça e Serviços Correccio-
nais da África do Sul, Ronald Lamola, explicou 
que a 17 de Agosto de 2021 tomou a decisão de 
extraditar Manuel Chang para a República de 
Moçambique, mas o Fórum de Monitoria do 
Orçamento interpôs um pedido de revisão e 
anulou o despacho do ministro. 

“O assunto foi ouvido em tribunal e, a 9 
de Novembro de 2021, a juíza Margaret Victor 

anunciou uma ordem anulando a nossa deci-
são, substituindo-a por uma ordem para que 
Manuel Chang fosse extraditado para os Es-
tados Unidos da América. Moçambique apre-
sentou um recurso no Tribunal Constitucional 
para a revisão da decisão. O Tribunal Consti-
tucional indeferiu o pedido com custas”, disse 
Lamola.

No que diz respeito a esta matéria, acres-
centou que ainda está no Tribunal Supremo de 
Apelação para a discussão e tomada de decisão 
e enquanto tal não acontece, Manuel Chang 
vai continuar detido na África do Sul.

Chang é disputado pela Justiça de Moçam-
bique e dos Estados Unidos da América pelo 
seu papel nas “dívidas não declaradas”.

JANGAMO E INHARRIME

Exploração de areias pesadas 
arranca em Dezembro

Planta de processamento de areias pesadas que arranca com a produção este ano
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com destaque para limenite, 
rutilo e zircão.

De acordo com o gover-
nante, neste momento, a em-
presa está a fazer trabalhos de 
avaliação através de uma pro-
dução experimental, preven-
do-se o início da exploração 
efectiva até ao final do ano. 

“Segundo a nossa legis-
lação, qualquer empreendi-
mento necessita de ter a de-
vida licença de concessão e 
ambiental. Para a fase que se 
segue, os investidores já co-
meçaram com o pedido para a 
obtenção da licença ambien-
tal, uma das razões que irão di-
tar o início da produção”, disse 
o ministro.

Por seu turno, Monteiro
Suege, responsável da Mutam-
ba Mineral Sands, explicou que 
neste momento decorrem tra-
balhos de aquisição da planta 
e respectiva montagem para o 
arranque da actividade de pro-
dução.

De acordo com a fonte, an-
tes do arranque da produção 
estão programadas várias ac-
tividades, com destaque para 
a reabilitação das instalações 
do acampamento principal, da 
estrada de acesso ao acampa-
mento e da planta de proces-
samento, entre outros.

Recorde-se que, o proces-
so de pesquisa de areias pesa-
das em Jangamo e Inharrime 
começou há 13 anos.

“DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

País continua a lutar
para invalidar as garantias

Chang aguarda decisão
do Tribunal de Apelação

DOIS ANOS DEPOIS

Polícia retoma testes  de álcool a automobilistas

Os testes de alcoolemia a automobilistas foram suspensos há dois anos no contexto da Covid-19

Saúde prepara 4.ª ronda
de vacinação contra a pólio

Celebra-se hoje 
Dia dos Mangais

Magistrados capacitados
em liberdade de expressão

Elefantes invadem zonas 
residenciais em Manica 

CELEBRA-SE hoje o Dia Internacional para a Conservação do 
Ecossistema do Mangal. No país, a efeméride se assinala sob o 
lema “Mangal Restaurado, Moçambique Resiliente” e, para 
o efeito, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas realiza
amanhã, em todas as províncias e distritos costeiros, uma jor-
nada de plantio de mangal e a consciencialização da sociedade
sobre a importância deste ecossistema. As cerimónias centrais,
marcadas para o distrito municipal KaTembe, na cidade de Ma-
puto, serão orientadas pela ministra Lídia Cardoso.

O CENTRO de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) 
realiza hoje, em Maputo, o I curso de capacitação 
de magistrados judiciais e do Ministério Público em 
matérias ligadas à liberdade de expressão, acesso à 
informação e segurança dos jornalistas. O evento 
decorre sob o lema “Reforçar o papel dos actores 
judiciais em Moçambique, em matéria de liberdade 
de expressão, acesso à informação e segurança dos 
jornalistas”.

CERCA de 50 elefantes, que se evadiram de 
uma área de conservação do Zimbabwe, en-
traram em zonas residenciais e destruíram 
culturas alimentares no distrito de Machaze, 
província de Manica, anunciou fonte oficial 
citada pela Televisão de Moçambique (TVM). 
Segundo a governadora, foram enviados téc-
nicos para afugentar os animais.
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PUBLICIDADE

Magistrados alertam 
para irregularidades na TSU

HÉLIO FILIMONE

M
AGISTRADOS ju-
diciais (juízes) e do 
Ministério Públi-
co (procuradores) 
chamam atenção 

para a existência de ilega-
lidades de natureza orgâ-
nica na fixação dos critérios 
de remuneração para esta 
classe, no quadro da Tabela 
Salarial Única (TSU).

O presidente da Asso-
ciação Moçambicana de 
Juízes, Carlos Mondlane, 
afirma em conversa com o 
nosso Jornal que os magis-
trados tiveram a oportuni-
dade de abordar o Ministé-
rio da Economia e Finanças 
e, em fase posterior, a As-
sembleia da República, so-
bre alguns elementos que 
constariam da versão defi-
nitiva da lei que importava 
corrigir. 

Conforme explica, a As-
sembleia da República, em 
respeito à própria Consti-
tuição, instituiu um dis-
positivo (artigo 17, n.° 2 da 
TSU), que remete aos titu-
lares dos órgãos de sobera-
nia e da Administração da 
Justiça a elaborarem, eles 
próprios, a proposta salarial 
para as classes da magis-

tratura, tendo como tecto 
o salário do Presidente da 
República. 

“Este princípio trouxe 
uma afirmação do respeito 
pela independência e auto-
nomia entre os poderes. Em 
inobservância, o Governo 
fixou os critérios de remu-
neração para os magistra-
dos e mandou notificá-los 
para o seu enquadramento, 
o que mostra uma ilegali-
dade de natureza orgânica” 
, referiu Mondlane.

A TSU prevê harmo-
nização de critérios para a 
definição de remunerações 
no Estado, colocando no 
centro da fórmula quatro 
critérios, nomeadamente 
habilitações literárias, an-
tiguidade, carreira e idade. 
Esta fórmula tem estado a 
suscitar descontentamento 
de quase todos os sectores, 
levando, inclusivamen-
te, a Ordem dos Médicos a 
equacionar uma paralisação 
laboral à escala nacional se 
a tabela for implementada 
nos termos em que foi ini-
cialmente apresentada, sob 
a alegação de que tal facto 
levará especialistas a ga-
nharem menos que um mé-
dico simples.

“No campo prático, 
nunca ficou bem percebi-
da a filosofia da tabela. Tal 
deve-se, a meu ver, à falta 
de socialização do docu-
mento da fase preparatória 
até à definição final. Não 
faz sentido que este exer-
cício só tenha começado a 
ser desencadeado depois de 
aprovados os instrumen-
tos legais complementares 
da TSU e na fase da execu-
ção. Erros são normais em 
qualquer fase do trabalho e 
uma actividade da magni-
tude que, acreditamos, teve 
a TSU, seguramente terá 
muitos problemas técni-
cos que são ilustrados pelas 
muitas reclamações”, de-
fendeu.

Contudo, o presidente 
da Associação Moçambi-
cana de Juízes nega que os 
magistrados queiram ex-
cluir-se da TSU. Segundo 
ele, há vozes que dizem que 
os juízes se fazem de fun-
cionários públicos especiais 
e só sabem exigir regalias 
que não atendem à reali-
dade do país, uma narrati-
va que, conforme explica, 
não encontra um mínimo 
de enquadramento na rea-
lidade. 

“Na verdade, um dos 
grandes ganhos que nós, 
como país, temos é ser um 
Estado de Direito e de Jus-
tiça Social. Fruto da herói-
ca luta dos nossos compa-
triotas, Moçambique conta 
hoje com uma Constitui-
ção moderna que corporiza 
princípios da separação e 
interdependência de po-
deres, a dignidade da pes-
soa humana, o pluralismo 
jurídico e o primado da lei. 
À luz da nossa Constituição, 
a soberania reside no povo 
e esse povo legitima alguns 
poderes para agirem em seu 
nome”, explicou.

O artigo 133 da Cons-
tituição estatui, segundo 
a fonte, um leque muito 
restrito dos chamados ór-
gãos de soberania, de que 
fazem parte o Presidente 
da República, o Governo, a 
Assembleia da República, 
os tribunais e o Conselho 
Constitucional. São estes, e 
só estes, os órgãos de sobe-
rania. 

“A mesma Constituição 
estabelece a regra de se-
paração e interdependên-
cia dos mesmos órgãos, ao 
referir que nenhum órgão 
está acima ou é mais im-

portante que o outro. Há 
uma paridade entre eles. A 
soberania é indivisível e re-
presenta o poder do povo. 
Nesse sentido, nos termos 
do artigo 179, n.° 2, alínea q) 
da Constituição, os órgãos 
de soberania só podem ter 
aprovado o estatuto socio-
profissional dos seus titu-
lares por lei da Assembleia 
da República. Nenhum ou-
tro órgão ou poder tem essa 
competência”, acrescen-
tou.

Afirmou que o Governo 
não vai, através dos seus 
decretos; o ministro, por 
meio de um diploma mi-
nisterial, ou qualquer outro 
órgão público, fixar estatu-
to para o titular de um ór-
gão de soberania. A aconte-
cer esse desvio, Mondlane 
entende que se estaria num 
regime de inconstituciona-
lidade orgânica, aquele em 
que há incidência de ino-
bservância do processo le-
gislativo, quando uma nor-
ma é aprovada por órgão ou 
autoridade incompetente.

Carlos Mondlane acres-
centa explicando que o n.° 2 
do artigo 179 da Constitui-
ção diz que “a competên-
cia fixada na Constituição 
para, entre outras matérias, 
definição do estatuto dos 
órgãos de soberania é in-
delegável para o Governo”. 
Trata-se, ao que refere, de 
matérias da competência 
exclusiva da Assembleia da 
República. 

“Não pode, por conse-
guinte, o Governo, que é 
um órgão de soberania, es-
tabelecer decretos estatu-
tários para outros órgãos de 
soberania, nomeadamente 
para o Presidente da Repú-
blica, para os deputados da 
Assembleia da República 
e juízes. O estatuto destes 
será definido por lei da As-
sembleia da República. E faz 
todo sentido que assim seja. 
Em regra, os actos norma-
tivos do Governo são volá-
teis, diferentemente de um 
quadro mais estabilizado 
dos actos da Assembleia da 
República” , disse o juiz. 

Juiz não é funcionário público
PARA a nossa fonte, vale no-
tar a dicotomia entre servidor 
público e funcionário públi-
co. Conforme explica, a Lei de 
Probidade Pública, aprovada 
em 2012, trouxe, pela primei-
ra vez, o conceito de servidor 
público, que inclui qualquer 
pessoa que exerce mandato, 
cargo, emprego ou função em 
entidade pública, em virtude 

de eleição, nomeação, con-
tratação ou qualquer forma de 
investidura ou vínculo, ainda 
que transitória ou sem remu-
neração. Nela estão incluídos 
os juízes. 

“Diferentemente, o fun-
cionário público é aquele que 
estabelece relações jurídico-
-laborais com a Administração 
Pública, conforme se retira do 

Estatuto Geral dos Funcioná-
rios e Agentes do Estado”, re-
fere o juiz.

Segundo a fonte, o concei-
to orgânico de Administração 
Pública respeita o sistema de 
órgãos, serviços e agentes do 
Estado e de outras entidades 
públicas que visam à satisfação 
regular e contínua das necessi-
dades colectivas. 

“TRATAR de forma igual 
o que é diferente é violar o 
princípio da isonomia, o que 
constitui outra inconstitu-
cionalidade. Desde logo, os 
juízes estão vinculados ao 
princípio de exclusividade 
no seu desempenho fun-
cional. E mais: ao contrário 
da asseveração trazida no 
Regulamento da TSU, que 
o factor idade é penalizador 
para os servidores públicos, 
no sentido de que quanto 
mais velho menos pontos 
tem para o enquadramento, 
na magistratura judicial o 
critério é diferente. Quan-
to mais velho, mais matu-
ridade. Por essa razão, até 
diferentemente de outras 
carreiras públicas em que a 
idade de ingresso para o Es-
tado se situa em 18 anos, na 
magistratura judicial são 25 
anos. Não faz sentido, as-
sim, para a especialidade da 
função de juiz, este critério” 

, frisou Mondlane.
Outro elemento de re-

levo por ele apresentado 
prende-se com o cresci-
mento profissional pelo 
mérito na magistratura ju-
dicial e estabelecido por lei, 
que a TSU desrespeita. 

“Na magistratura, o 
mérito é extraído pelas ca-
tegorias profissionais. Não 
é aceitável que um juiz de 
nível distrital seja mais re-
munerado que um de nível 
provincial, como a proposta 
de enquadramento da TSU 
hoje concebe”, afirmou.

Refere que seja justo que 
os magistrados, nos vários 
níveis, tenham um pacote 
remuneratório condigno, 
havendo, entretanto, dife-
renças respeitantes ao tipo 
de exigência, sacrifício e 
responsabilidade na quali-
dade de titular de um órgão 
de soberania que se impõe 
ao juiz.

“Essa é a razão de em 
todas as partes do mun-
do, e Moçambique não é 
excepção, termos juízes 
com salários diferenciados 
em relação ao comum dos 
servidores públicos. Nes-
ta parte, a TSU constitui 
um retrocesso em todas as 
conquistas que o judiciário 
alcançou para os seus qua-
dros, chegando, inclusive, 
a relegá-los a um plano de 
subalternização relativa-
mente aos titulares de ou-
tros poderes”, lamentou o 
nosso entrevistado, suge-
rindo que se deixe que os ti-
tulares dos órgãos de sobe-
rania e da Administração da 
Justiça cumpram o disposto 
no artigo 17, n.° 2 da TSU, na 
parte em que cabe aos sec-
tores apresentar os salários 
dos magistrados, em que o 
limite é o fixado para o salá-
rio do Presidente da Repú-
blica.

Somos diferentes!

TSU é necessária dentro da lei
PARA Carlos Mondlane, a TSU é ne-
cessária, mas impõe-se que observe 
os limites impostos pela Constituição 
e pelas leis numa perspectiva sistémi-
ca. 

“Continuaremos disponíveis a 
colaborar com o Governo para adop-
tar uma legislação assente não só em 
critérios de justiça, mas fundamen-
talmente de legalidade e que tenha a 
Constituição como bússola orienta-
dora. Temos muito orgulho e sentido 
de servir quando colaboramos com 
as instituições públicas na melhoria 
da sua capacidade de prestar serviços 

tecnicamente elevados” - assegurou.
Disse ainda que a Associação Mo-

çambicana de Juízes, na sua aborda-
gem, não está a exigir números, mas 
sim o cumprimento da Lei Constitu-
cional no que refere à observância do 
estatuto remuneratório dos juízes e, 
consequentemente, o reflexo na ob-
servância das regras de exclusividade, 
diuturnidade, risco, isolamento e ou-
tros que lhes são muito particulares e 
cujos critérios de aferição são diferen-
tes daqueles que se aplicam à genera-
lidade dos funcionários públicos.

“O juiz dispõe dos direitos funda-

mentais dos cidadãos catalogados na 
Constituição. É esta a sua ferramenta 
de trabalho. Não pode, por conse-
guinte, ficar nivelado ao funcionalis-
mo, recebendo e cumprindo ordens, 
senão colocando-se frente a frente do 
Estado e às vezes em oposição a ele. 
Um pacote remuneratório diferen-
ciado para os juízes não pode ser visto 
como algo excessivo, mas necessá-
rio”, afirmou.

Realça que foi esta a filosofia 
adoptada pelo Estado moçambicano 
na Constituição de 1990 e sedimen-
tada na de 2004, daí que se estaria a 

defraudar o espírito de construção de 
um judiciário forte aceitar a subal-
ternização do poder judicial a outros 
poderes.  

“Ninguém quer investir num país 
onde as instituições da justiça são fra-
cas e não garantem uma justiça real e 
efectiva. A procura por mecanismos 
alternativos de resolução de conflitos 
tem de continuar, como o nome diz, 
alternativa. Não se podem substituir 
os tribunais. Estes devem continuar a 
inspirar confiança e, para tal, os seus 
titulares têm de ter um estatuto so-
cioprofissional condigno. 

Magistrados querem tratamento diferenciado na TSU

…e dizem que não são funcionários públicos

“Somos diferentes”, dizem

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

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Comiche prioriza adopção
de planos de urbanização

O 
PRESIDENTE do 
Município de Mapu-
to, Eneas Comiche, 
instruiu os novos di-
rigentes, que ontem 

tomaram posse, a acelerar a 
tramitação dos processos de 
ordenamento territorial e li-
cenciamento de novas cons-
truções.

Trata-se de Circe Chaly, 
directora dos Serviços de Or-
denamento Territorial, Am-
biente e Construção; Jaime 
Simango e Ana da Silva, in-

dicados para directores-ad-
juntos do mesmo pelouro; 
Teresa Chissequere, que as-
sume a liderança do Gabinete 
de Desenvolvimento Urbano; 
e Armindo Matos, assessor 
Económico e Financeiro.

Comiche apelou aos em-
possados para terem sempre 
presente as prioridades ins-
critas no Plano de Desenvol-
vimento Municipal (2019-
2023). 

Comiche quer rápida 
aprovação de novos planos 

de urbanização e subsequente 
demarcação de talhões, com 
vista à retoma e normalização 
do processo de atribuição do 
Direito do Uso e Aproveita-
mento de Terra (DUAT) para 
os mais diversos fins.

À directora do Gabine-
te Municipal de Desenvol-
vimento Urbano, exortou 
a materializar a carteira de 
projectos, entre os quais a 
urbanização sustentável da 
KaTembe, requalificação dos 
assentamentos informais, 

modernização dos campos de 
jogos nos bairros e constru-
ção de espaços públicos mul-
tifuncionais como parques, 
mercados, centros de negó-
cios, locais de entretenimen-
to, entre outros.

Armando dos Santos Ma-
tos tem, segundo Comiche, a 
tarefa de apoiar o presidente 
no planeamento, inteligência 
e sustentabilidade financeira, 
gestão de risco e das dívidas 
existentes.

Segundo o presidente 

Autocarro galga passeio
na Praça dos Heróis
UM número não quantificado de passagei-
ros foi socorrido ontem para o Hospital Ge-
ral de Mavalane, com ferimentos ligeiros, 
depois de o autocarro em que seguia ter-se 
despistado e galgado o passeio da Praça dos 
Heróis Moçambicanos, na cidade de Mapu-
to.

O veículo, com a chapa de inscrição 
AHA-244-MC, ia no sentido Praça dos 

Combatentes-Baixa.
Isildo Bule, Polícia de Trânsito, disse que 

o sinistro terá sido causado por perda dos 
travões.

Apelou aos condutores para verificarem 
as condições mecânicas das viaturas antes 
de as colocarem na via pública, bem como 
para observarem as regras de trânsito, tendo 
em vista reduzir a sinistralidade rodoviária.

Autocarro despista devido a problemas nos travões

Comiche quer celeridade na execução dos planos de urbanização

do Conselho Municipal de 
Maputo, esta direcção deve 
constituir o barómetro do 
grau de satisfação do muní-
cipe. 

Circe Chaly disse que a 

prioridade do sector para o 
qual foi empossada é o de-
senvolvimento municipal, 
apontando como grande de-
safio servir mais e melhor ao 
munícipe.

Por sua vez, Teresa Chis-
sequere disse que vai apostar 
em parcerias para diversos 
instrumentos de ordenamen-
to territorial elaborados e 
aprovados pela edilidade.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  143/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 25 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,23           64,50     63,87

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,78            3,85      3,82
  Botswana             Pula             5,02            5,12      5,07
  eSwatini             Lilangueni       3,78            3,85      3,82
  Mauricias            Rupia            1,40            1,43      1,41
  Zâmbia               Kwacha           3,89            3,96      3,92

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           463,02          472,32    467,67
  Malawi               Kwacha          62,15           63,40     62,78
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,63    168,96

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,62           11,85     11,74
  Canada               Dolar           49,20           50,19     49,70
  China/Offshore       Renminbi         9,37            9,56      9,47
  China                Renminbi         9,37            9,56      9,47
  Dinamarca            Coroa            8,70            8,88      8,79
  Inglaterra           Libra           76,31           77,85     77,08
  Noruega              Coroa            6,43            6,56      6,50
  Suécia               Coroa            6,23            6,35      6,29
  Suíça                Franco          65,60           66,92     66,26
  União Europeia       Euro            64,77           66,07     65,42

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,2286000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.724,54000
Venda..............  1.725,05000

                              Maputo,  26.07.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de 

Inhambane faz saber que, na sequência dos Autos de Carta 
Precatória para a Venda, registados sob o número cinco barra 
dois mil e vinte e um “C”, vinda da Quarta Secção do Tribunal 

Judicial da Cidade de Maputo, e extraída dos Autos de Execução 
Ordinária número trinta e dois barra dois mil e dezasseis 
traço “X”, pendentes naquele Juízo, em que é exequente GAPI - 
SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, SA e executado BAPTISTA 
FRANCISCO, residente no Bairro Muelé 2, quarteirão “C”, província 

de Inhambane, foi designado o dia 19 de Agosto de 2022, às 9.00 
horas, para a venda, em terceira praça, por meio de propostas, 

em carta fechada, que podem ser apresentadas no Cartório deste 

Tribunal até a hora da abertura das mesmas, na Sala de Audiências 

e Julgamento do Tribunal Judicial da Província de Inhambane, ao 

preço mínimo de 523 045,00MT (quinhentos e vinte três mil 
e quarenta e cinco meticais), de um imóvel, ora penhorado, 

localizado no Bairro Muelé dois, cidade de Inhambane, descrito 

na Conservatória dos Registos de Inhambane, sob o número oito 

mil vinte e quatro (8024) a folhas cinquenta e três verso, do livro 
B barra dezanove e inscrito na competente matriz predial sob o 
número oito mil duzentos sessenta e um, a folhas onze verso, do 
livro G barra catorze, na cidade de Inhambane, a favor do executado 
Baptista Francisco.
Mais se informa que, os interessados poderão apreciar o imóvel 
em causa, durante os dias úteis e horas normais de expediente, em 
articulação com este Juízo, localizado na Rua da Liberdade, edifício 
do Conselho Autárquico de Inhambane e contactável pelos nºs: 
29320519, 82-3038519 ou 87-3071111.

Inhambane, aos 18 de Julho de 2022

O Juiz de Direito
Olímpio Mário Mujovo

A Escriturária Judicial Provincial
Aleixa Viriato Sumbana 6611

Faz-se público que OLÍMPIA DE BARROS ALMEIDA, 
natural de Maputo e residente no Bairro Khongolote, 
cidade de Maputo, requer autorização para mudança 
de nome do seu filho menor NICOLE FRANCISCO 
MUNHANE, para passar a usar o nome completo de 
FRANCISCO HERMENEGILDO MUNHANE.

Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos os interessados para no 

prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 
do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a 
oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022

A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

6617

O 
INSTITUTO Nacional 
de Petróleo (INP) está 
empenhado na ma-
ximização de mão-
-de-obra nacional em 

projectos de extracção de gás e 
não só em Moçambique.

A iniciativa visa, de for-
ma estratégica, tirar proveito 
de perto de 14 mil postos de 
trabalho possíveis nos quatro 
grandes projectos em curso 
no país. Trata-se dos projectos 
Mozambique LNG, Rovuma 
LNG, Coral Sul FLNG, e Inhas-
soro-Temane.

Só o projecto Mozambi-
que LNG, que vai explorar o 
gás na base logística de Afunji, 
em Cabo Delgado, que neste 
momento está interrompido e 
sem data para retoma devido 
a questões de segurança, de-
via criar cinco mil postos de 
trabalho para moçambicanos 
na fase de construção e 1200 
na fase operacional, com um 
plano para formação de 2500 
técnicos.

No caso dos projectos em 
curso, nomeadamente Coral 
Sul FLNG e Inhassoro-Temane, 
disponibilizaram conjunta-
mente 3820 postos de trabalho 
só na fase de construção, com 
previsão de cerca de 486 em-
pregos fixos na fase de produ-
ção, incluindo a mão-de-obra 
estrangeira que será em núme-
ro reduzido posteriormente.

A informação foi disponi-
bilizada no fim-de-semana, 
em Maputo, por Natália Cam-
ba, directora de Conteúdo Lo-

INP defende maximização
da mão-de-obra nacional

cal no INP, à margem da feira de 
educação na capital do país.

“Estes projectos também 
têm uma grande capacidade de 
criação de empregos indirec-
tos, sendo que a força de traba-
lho estrangeira irá diminuir ao 
longo do projecto e a moçam-
bicana tenderá a aumentar. A 
maior parte desses empregos 
deverá ser fornecido por em-
presas contratadas e subcon-
tratadas. As áreas mais solicita-
das serão a de construção civil 

com um peso de 88 porcento”, 
disse a fonte.

Com a estratégia para a 
resposta à demanda de mão-
-de-obra qualificada para os 
projectos da indústria extracti-
va no país, o INP pretende de-
senvolver um quadro de recur-
sos humanos qualificados para 
responder às exigências do 
mercado, bem como combater 
a discrepância entre os inves-
timentos feitos na indústria e 
a sua capacidade de geração de 

emprego.
No quadro do Conteúdo 

Local, as acções do INP junto 
das concessionárias prevê a ca-
pacitação, treinamento e certi-
ficação de cerca de 200 Peque-
nas e Médias Empresas (PME) 
em áreas transversais e padrões 
internacionalmente exigidos.

“No tocante ao conteúdo 
local, as empresas foram obri-
gadas a apresentar um plano 
integrante de desenvolvimen-
to, que inclui compromissos 

mormente a capacitação de 
empresas e forças de trabalho”, 
vincou.

Outro elemento avança-
do pela fonte é que grande 
parte das posições requeridas 
para os projectos necessita de 
competências que exigem ex-
periência e familiarização com 
o sector, daí a necessidade de 
criação de centros de formação 
equipados para responder as 
necessidades de formação da 
indústria. (AIM)

O EMBAIXADOR cessante da 
União Europeia (UE) em Mo-
çambique defende que o gás 
natural de Cabo Delgado está 
entre as alternativas da Europa 
na diversificação de fontes de 

energia. “O gás de Moçambi-
que, com a presença de gran-
des companhias multinacio-
nais europeias, tem agora um 
valor ainda mais importante 
e estratégico”, declarou Sá-

nchez-Benedito Gaspar, em 
entrevista à Lusa em Maputo.

Segundo o diplomata, com 
a invasão Russa à Ucrânia, a 
Europa chegou à conclusão 
de que “não pode confiar no 

UE admite interesse no gás natural nacional
antigo parceiro (a Rússia, en-
tre os maiores exportadores de 
gás no mundo), que é autori-
tário e usa o gás como instru-
mento de guerra”, estando a 
envidar esforços para garantir 
fontes alternativas. “Temos 
adoptado uma nova estra-
tégia na Europa, designada 
‘RePower EU’, que tem vários 
elementos. No que diz respeito 
ao gás, que é considerado uma 
energia de transição, estamos 
à procura de fornecedores al-
ternativos e Moçambique está 
entre as alternativas”, frisou.

Embora o gás dos três pro-
jectos até agora aprovados já 
tenha destino, Moçambique 
dispõe de reservas comprova-
das de mais de 180 triliões de 
pés cúbicos, segundo dados do 
Ministério moçambicano dos 
Recursos Minerais e Energia.

Apesar das perspectivas 
promissoras, os ataques ter-
roritas, que começaram em 
2017, na província de Cabo 
Delgado, norte do país, são 
uma ameaça, mas a entrada de 

tropas estrangeiras para apoiar 
as forças moçambicanas me-
lhoraram a situação de segu-
rança, recuperando posições 
importantes, como é o caso 
da vila de Mocímboa da Praia. 
“Foram grandes os avanços. 
A insurgência já não tem esta 
capacidade de controlar per-
manentemente territórios-
-chave”, observou Sánchez-
-Benedito Gaspar.

Para o embaixador cessan-
te da UE, apesar dos avanços, 
a ameaça terrorista vai con-
tinuar por algum tempo no 
Norte de Moçambique. “Penso 
que infelizmente, de forma lo-
calizada, a ameaça vai conti-
nuar. Tudo indica que algumas 
destas forças estão misturadas 
com a população e que estão a 
chegar também terroristas de 
outros lugares”, afirmou . 

O diplomata espanhol 
termina a sua missão em Mo-
çambique no final de Julho e 
será substituído pelo embai-
xador italiano Antonino Mag-
giore. (AIM)Gás de Moçambique desperta interesse da União Europeia (UE)

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

A AUTORIDADE Reguladora da Concor-
rência (ARC) decidiu tomar a medida de 
admoestação à Associação das Escolas 
de Condução de Moçambique (AECO-
MO) por ter fixado preços de ingresso ao 
ensino de condução, que seriam prati-
cados pelos seus associados, a partir do 
dia um de Março de 2022.

Em comunicado de imprensa a que o 
“Notícias” teve acesso, a ARC refere que 
a admoestação resulta de um inquérito 
realizado pela Autoridade e é aplicada 
nos termos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 46 da Lei n.º 10/2013, de 11 
de Abril, Lei da Concorrência, que con-
siste numa advertência, pela infracção 
cometida pela AECOMO.

De referir que, a AECOMO emitiu 
um comunicado informando a entra-

da em vigor de novos preços de cartas 
de condução na cidade e Província de 
Maputo com efeitos desde o dia um de 
Março do corrente ano.

Na actualização do valor nas classes 
iniciais passou a custar 11.500Mts a carta 
C1-Pesados, 9500 Mts para B-Ligeiros e 
6700 Mts para A-Motos.

Para o averbamento e sub-catego-
rias o novo preço é de 7200 Mts para 
B-Ligeiros e C1-pesados. Entretanto, 
é aplicado o custo de 6500 para a cate-
goria G-Profissional e P-Serviços Pú-
blicos, assim também para a categoria 
D-Cargas Perigosas.

Importa destacar que, para a reci-
clagem prática o preço é de 800 Meticais 
por hora.

Entretanto, a Autoridade Regula-

dora da Concorrência justifica que a 
decisão da Associação das Escolas de 
Condução representa uma infracção 
que consubstancia um acordo horizon-
tal proibido o que ditou a ARC a tomar 
preventivamente uma medida cautelar, 
que consistiu na imediata suspensão da 
aplicação dos referidos preços, ao abrigo 
da alínea c) do n.º 4 do artigo 6 do seu 
Estatuto Orgânico, conjugado com o 
disposto no artigo 42 da Lei da Concor-
rência.

“A AECOMO é uma associação de 
empresas, pelo que, na acepção do ar-
tigo 17 da Lei da Concorrência, é proibi-
da de acordar ou fixar, de forma directa 
ou indirecta, os preços de compra ou 
de venda ou interferir na sua determi-
nação, aos seus associados e de adop-

tar uma conduta comercial uniforme 
ou concertada, desde que tais acordos, 
decisões ou concertação tenham por 
objecto ou como efeito impedir, falsear 
ou restringir de forma sensível a con-
corrência, no todo ou em parte do mer-
cado nacional”, refere a Autoridade. 
No entanto, acrescenta a fonte, a ARC 
considerou a mesma não ser particu-
larmente grave, na medida em que os 
preços em questão não foram imple-
mentados; não se constatou ter havido 
vantagem para as empresas envolvidas; 
e a AECOMO colaborou com a ARC até ao 
termo do procedimento administrativo. 
Foi ainda advertida a AECOMO para se 
abster de práticas lesivas à concorrên-
cia, sob pena de incorrer em sanções 
gravosas.

IRREGULARIDADES NA FIXAÇÃO DE PREÇOS

Autoridade da Concorrência
admoesta escolas de condução

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

UNIVERSIDADE ZAMBEZE

Direcção de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Universidade Zambeze (UniZambeze) convida empresas interessadas a submeterem propostas para os seguintes concursos:

Número de Concurso Objecto
Modalidade de 

Contratação
Garantia

Data e Hora-final 
da Entrega

Data e Hora  
de Abertura

Data e Hora de Anúncio 
de Posicionamento

03/UniZambeze.DA/2022
Contratação para aquisição de géneros 

alimentícios para Reitoria
Concurso 
Limitado

N/A
12/8/2022
8.45 horas

12/8/2022
9.00 horas

17/8/2022
13.00 horas

01/UniZambeze.DA/2022
Contratação para aquisição de consumiveis 

informáticos (toneres e tinteiros)
Concurso 
Público

Aplicável
12/8/2022
10.00 horas

12/8/2022
10.15 horas

23/8/2022
9.00 horas

02/UniZambeze.DA/2022
Contratação para aquisição de acessórios 

para viaturas

Concurso 
de Pequena 
Dimensao

N/A
12/8/2022
11.00 horas

12/8/2022
11.15 horas

23/8/2022
10.00 horas

2. Os Documentos do concurso estarão disponíveis a partir do dia da publicação deste anúncio. A hora-final para a entrega das propostas será quinze minutos antes 
da hora da respectiva abertura, devendo as mesmas serem entregues no endereço indicado no número 4 (quatro).

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 4 (quatro) 
nas horas normais de expediente.

4. Para aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) não reembolsável, na 
conta nº 0720106000550 – Absa Bank Mocambique, SA a favor da UNIVERSIDADE ZAMBEZE – RECEITAS PRÓPRIAS, e o talão de depósito deve ser apresentado 
na Direcção de Aquisições no Campus de Matacuane – Rua Alfredo Lawley – Sofala – Moçambique – C.P. 369, telefone: (+258) 23-362489, Fax: (+.258) 23-362487.

5. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias para o Concurso Público e  60 (sessenta) dias para os demais, a contar da data da abertura das mesmas.

6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Beira, aos 25 de Julho de 2022
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sector, em coordenação com 
algumas instituições não-go-
vernamentais, está a trabalhar 
nas comunidades, conscien-
cializando a população para 
evitar a proliferação dos mos-
quitos, com destaque para a 
eliminação de charcos e capim 
em volta das suas residências.

Congratulou-se pelo facto 
de, nos últimos dias, as pes-
soas estarem a acatar as medi-
das anunciadas pelos agentes 
de saúde e parceiros nas co-
munidades visando prevenir-
-se da doença.

O médico-chefe acredita 
que com a intensificação des-
tas actividades no próximo 

trimestre haja uma redução do 
número de casos.

Mas, para o efeito, alertou 
aos cidadãos a continuarem a 
implementar acções preventi-
vas contra a doença que cons-
titui uma das maiores causas 
de morte no país e no distrito 
da Beira, em particular.

Fez questão de recordar aos 
cidadãos que estejam atentos a 
sintomas como febre, mal-es-
tar, entres outros, de modo 
a dirigirem-se o mais rápido 
possível a unidade sanitária 
para obter um diagnóstico e o 
devido tratamento evitando o 
risco de complicação da doen-
ça.

Aumenta incidência 
da malária
A INCIDÊNCIA de casos de 
malária aumentou na cidade 
da Beira durante o primeiro 
semestre deste ano, compa-
rativamente a igual período do 
ano passado, com o registo de 
um total de 42.699 episódios 
contra os 33.036 notificados 
no ano transacto.

A informação foi prestada 
ao nosso Jornal pelo médico-
-chefe da urbe, Manuel Seco, 
elucidando que o número re-
presenta um acréscimo na or-
dem de seis por cento.

Segundo a nossa fonte, 
apesar do aumento de episó-
dios desta enfermidade ao ní-
vel do distrito da Beira, neste 
período o sector não registou 
qualquer óbito pela doença.

Fez saber que o aumento se 
deve a vários factores, nomea-
damente o facto de a urbe ter 
registado inundações.

“Isso resultou em águas 
paradas e fez com que o mos-
quito tivesse um ambiente 
favorável para se reproduzir e 
proliferar, colocando as pes-
soas em risco de contraírem a 
doença”, acrescentou. 

Outro motivo, de acordo 
com a nossa fonte, foi o reas-
sentamento de algumas pes-
soas em bairros como Ndunda, 
Inharime, Mungassa e outros 
em consequência das inun-
dações o que resultou na sua 
exposição à doença.  

Perante a situação, o sec-
tor da Saúde viu-se forçado a 
distribuir redes mosquiteiras 
para toda a população que se 
encontrava nesses centros de 
acomodação.

Ainda para reverter o ce-
nário, a fonte disse que o 

A prevenção da malária necessita de mais atenção

Concluída 1.ª fase
da reabilitação

E
STÁ concluída a pri-
meira fase da reabili-
tação e requalificação 
da Escola Secundária e 
Pré-Universitária Ma-

teus Sansão Muthemba, na ci-
dade da Beira, danificada pelo 
ciclone Idai, a 19 de Março de 
2019.

Segundo a directora da-
quele estabelecimento públi-
co de ensino, Rotafina Wilson, 
as obras incidiram na reabili-
tação de todos os blocos ad-
ministrativos, salas de aula, 
tectos, janelas, pintura geral, 
balneários e sistema de esgo-
to.

Recordou que a empreita-
da contou com o financiamen-
to da Agência de Cooperação 
Internacional Japonesa (JICA) 
e iniciou no final de 2019, mas 
observou uma paragem devi-
do à pandemia da Covid-19.

De acordo com a Rotafina 
Wilson, todo o trabalho feito 
nesta primeira fase corres-
ponde a 75 por cento dos da-
nos causados por aquela in-
tempérie. 

Revelou que o seu colec-
tivo está a trabalhar com vista 
a encontrar outros parceiros 
que possam apoiar na segunda 
fase de reabilitação que deverá 
abranger o ginásio, as torres 
e o sistema de abastecimento 
de água.

“Assim, aguardamos 
igualmente pela chegada do 
representante da Agência de 
Cooperação Internacional Ja-

ponesa que vem em Setembro 
para negociarmos a segunda 
fase do projecto de reabilita-
ção da nossa escola”, referiu.
CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
EDIFÍCIOS

A directora da “Sansão 

Muthemba” revelou tam-
bém que o plano de desen-
volvimento da instituição 
prevê a construção de sete 
casas para membros da di-
recção daquele estabeleci-
mento, um campo de fute-

bol e uma  piscina.
Está igualmente prevista 

a ampliação do laboratório 
de ciências e letras com vis-
ta a responder à demanda 
dos 13.284 alunos da oitava 
a décima segunda classe, 

como também a construção 
de uma sala de informática.

Para a concretização de 
todos estes projectos de de-
senvolvimento a instituição 
conta com o apoio de par-
ceiros de cooperação.

Secundária “Sansão Muthemba” com grande parte reconstruída

ESCOLA SECUNDÁRIA SANSÃO MUTHEMBA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUMDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal 

Judicial da Província de Cabo Delgado 

correm éditos de 20 (vinte) dias, 

contados a partir da segunda e última 

publicação deste anúncio, citando os 

credores que gozem de garantia real 

sobre o bem penhorado do executado 

ABDUL INSA SACARANGO, maior, 

solteiro, natural do distrito de Quissanga, 

província de Cabo Delgado, filho de Insa 
Sacarango e de Joaquina Abdul, residente 

no Bairro de Paquitequete, Q. º 15, casa 

nº 36, para no prazo de 10 (dez) dias, 

que começa a correr finda a dilação de 
30 (trinta) dias, posteriores àquele dos 

éditos, querendo, deduzirem reclamação 

pelo produto deste, o pagamento dos 

respectivos créditos do bem penhorado 

designamente:

1 (um) imóvel, tipo moradia, de 

construção precária, localizado no Bairro 

de Paquitequete, cidade de Pemba, na 

Execução Ordinária para o Pagamento 
de Quantia Certa nº 52/2021-1ª SC, 

movida pelo exequente BENEDITO 
FELIZARDO ALBERTO.

Pemba, aos 12 de Julho de 2022

O Juiz-Presidente

Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

O Escrivão de Direito de 1ª

Dr. Cristóvão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
A ADPP Moçambique comunica a adjudicação dos concursos indicados na 

tabela abaixo:

Nº DO
CONCURSO

OBJECTO DE
CONTRATAÇÃO

NOME DA 
EMPRESA

VALOR 
ADJUDICADO

Concurso Nº 
CCU 002/

ADPP/2022
Camisetas e bonés  - Lote 3

BDQ 
Impressão 

Gráfica
8.790.654,60 MT

Concurso Nº 
CCU 014/

ADPP/2022

Fornecimento de álcool gel 
de 100 e 500ml  – Lote 1

Paramédi-
cos

2.344.633,20 MT

Fornecimento de pastas de 
costas – Lote 2

Sericrest 7.971.584,40 MT

Machava, 26 de Julho de 2022
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organizado como ferramenta 
para facilitar o tráfico, exer-
cer controlo sobre as vítimas, 
divulgar seus serviços mas, 
também para ocultar as suas 
actividades”, disse.

Apontou que o sector está 
consciente que os meios tec-
nológicos podem ser utiliza-
dos pelos actores da linha da 
frente, nomeadamente, as 
autoridades de investigação 
e prossecução penal, para 

identificar e resgatar as víti-
mas, bem como para a pre-
venção e combate ao crime.

Para Chuquela, impõe-
-se o uso seguro da internet 
e das redes sociais para miti-
gar o risco das pessoas, espe-
cialmente crianças e jovens, 
caírem em redes de tráfico de 
pessoas.

“Actualmente, o tráfico 
de pessoas tornou-se cada 
vez mais difícil de detec-

tar, daí que a nossa aposta é 
a prevenção e o combate ao 
tráfico on-line”, sublinhou.

O Relatório Global do 
Tráfico de Pessoas, do Es-
critório das Nações Unidas 
Contra a Droga e o Crime 
(UNODC) indica que as mu-
lheres, crianças e jovens são 
o grupo-alvo mais afectado 
pelo tráfico, especialmen-
te para exploração sexual e 
laboral. Contam-se ainda 

Traficantes usam internet
para recrutar vítimas

pessoas com problemas de 
pigmentação da pele para o 
tráfico de órgãos e obscuran-
tismo. 

Também são particular-
mente vulneráveis e propen-
sos à exploração, os migran-
tes, em particular, àqueles 
que não têm permissão para 
trabalhar ou permanecer no 
país de destino.

“Assim, com a campanha 
lançada hoje (ontem), pre-
tendemos aumentar a cons-
ciência da sociedade para o 
facto de o tráfico de pessoas, 
também ter conquistado o 
ciberespaço, o que constitui 
um desafio, e encorajar os 
cidadãos a adoptarem acções 
para combater este fenóme-
no”, frisou a magistrada.

O Dia Mundial de Luta 
contra o Tráfico de Pessoas, 
que se celebra anualmen-
te no dia 30 de Julho, foi 
instituído pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, 
em 2013, para destacar a 
importância do combate 
global ao tráfico de pessoas 
e sensibilizar a sociedade 
sobre todas as formas e a di-
mensão do fenómeno, pro-
movendo uma maior cons-
ciencialização da situação 
das vítimas e proteger os 
seus direitos. 

Cresce o uso de tecnologias de informação para recrutamento de vítimas de tráfico

O
S traficantes de seres 
humanos apostam, 
cada vez mais, no 
uso de tecnologias de 
informação e comu-

nicação internet para traçar o 
perfil, aliciar, recrutar e con-
trolar as potenciais vítimas.

A informação foi revela-
da ontem, em Maputo, pela 
Procuradora-Geral-Ad-
junta, Amabélia Chuquela, 
no lançamento da semana 
de Luta Contra o Tráfico de 
Pessoas, cuja efeméride se 
assinala no próximo sába-
do, dia 30 do mês em curso, 
sob o lema “Uso e Abuso da 
Tecnologia no Tráfico de Pes-
soas”.

Conforme explicou, com 
a internet as limitações fí-
sicas e barreiras geográficas 
tradicionais deixaram de 
existir, oferecendo aos tra-
ficantes, acesso fácil a um 
grupo maior de potenciais 
vítimas.

Desta feita, usam todo 
o tipo de artifícios fraudu-
lentos, desde a criação de 
páginas e endereços falsos, 
publicação de anúncios, em 
portais de emprego legítimos 
e sites de redes sociais para 
aliciar as vítimas. 

“A tecnologia tem sido 
usada pelas redes do crime 

AS viagens rodoviárias de e para 
a África do Sul passarão a ser 
mais caras a partir de 1 de Agosto, 
uma medida que visa responder 
aos elevados custos de operação, 
aliada aos recentes reajustes do 
preço de combustíveis.

Assim, os passageiros que 
partem do Terminal Interna-
cional da Baixa ou “Junta” para 
Durban terão de pagar 450 rands 
(1710 meticais), contra os actuais 
400 (1520).

Os que têm como desti-
no Joanesburgo vão gastar 400 
rands (1520), contra os actuais 
350 (1330) e os que partem para 
Rustenburg despenderão 500 
rands (1900), uma subida em 
mais de 50 rands.

Os viajantes com destino a 
Nelspruit passarão a pagar 230 
rands (874 meticais), contra os 
actuais 200 (760) e os que vão a 
Komatipoort que despendem, 
actualmente, 30 rands (114) vão 
gastar 40 (152).

Segundo o presidente da 
Associação dos Transportadores 
Internacionais da Baixa, Frederi-
co Ambrósio, a revisão, em alta, 
da tarifa é motivada pela subida 
do preço dos combustíveis, tanto 
em Moçambique como na África 
do Sul e os elevados encargos 
para a manutenção de viaturas.

As novas tarifas resultam do 
consenso entre as associações 
dos transportadores internacio-
nais dos dois países e homologa-

ção do Ministério dos Transpor-
tes e Comunicações.  Ambrósio 
disse que a aplicação das mes-
mas vai minimizar o sufoco dos 
transportadores.

“Há quatro anos que não 
actualizamos a tarifa. Por isso, o 
actual reajuste é insignificante. 
O ideal seria aumentar o preço 
do serviço em 50 por cento ”, 
disse.

Ambrósio afirmou que tam-
bém está a ser equacionada a 
actualização da tabela das via-
gens para o Reino de Eswatini. 
Segundo ele, brevemente haverá 
interacção com os transportado-
res que operam nesta rota para a 
busca de consensos em torno da 
matéria.

Ligação com RAS 
mais cara em Agosto

Ligação com África do Sul mais cara em Agosto

Detectada menor cifra 
de casos de Covid-19
AS autoridades sanitárias reportaram 
ontem, o menor número de casos de 
Covid-19, dos últimos tempos, ao 
notificar nove infectados de um total 
de 197 amostras testadas nos labora-
tórios nacionais.

Um comunicado do Ministério 
da Saúde (MISAU) enviado ao “No-
tícias” refere que todos os infectados 
são moçambicanos, havendo a des-
tacar um bebé recém-nascido e um 
idoso de 70 anos. 

Com as novas infecções,  a taxa de 
positividade e a proporção acumu-
lada situam-se em 4,57 e 16,81 por 

cento, respectivamente.
Entre domingo e ontem, houve 

registo de um novo internamento, 
na cidade de Maputo, contabilizan-
do-se dez pessoas internadas, sem 
registo de doentes em observação 
nos cuidados intensivos.

As autoridades sanitárias noti-
ficaram ainda 63 casos recuperados 
da doença nas províncias de Gaza 
e Zambézia. No período em alusão, 
não houve altas hospitalares e o país 
conta, actualmente, com um cumu-
lativo de 357 casos activos.

Não há registo de óbitos relacio-

nados com a pandemia, mantendo-
-se em 2215 o número de mortes por 
Covid-19.

O MISAU indica também que 
536.622 pessoas receberam a dose 
de reforço e 14,45 milhões estão 
completamente vacinados  contra a 
doença.

Ainda na nota, o MISAU apela 
à observância das medidas de pre-
venção da Covid-19  e reitera que a 
administração da dose de reforço de-
corre à escala nacional, e tem como 
público-alvo, todas as pessoas a par-
tir dos 18 anos.

NO DISTRITO DE ILE

Mulher asfixia recém-nascido
UMA Jovem, de 23 anos, encon-
tra-se sob custódia policial, des-
de domingo, no Comando Dis-
trital da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), no distrito 
de Ile, acusada de matar o filho, 
de apenas dois dias de vida, por 
asfixia. 

O bebé, segundo confessou a 
autora do crime às autoridades, é 

resultado de uma relação extra-
conjugal.

Acrescentou que temia pela 
reacção do esposo, tendo optado 
pelo assassinato, na perspectiva 
de, mais tarde, simular o seu de-
saparecimento.

O porta-voz do Comando 
provincial da PRM na Zambézia, 
Sidner Londzo, disse, ontem, em 

Quelimane, no habitual briefing, 
que a jovem deu à luz ao bebé, e 
depois de dois dias, colocou-o 
num cesto e levou-o à beira de 
um rio, onde o cobriu com rou-
pas e voltou para casa.

Questionada pelos paren-
tes a jovem simulou o seu desa-
parecimento.  Entretanto, um 
professor está detido nas celas 

do Comando distrital de Luabo, 
acusado de violar sexualmente 
uma menor de quinze anos. A 
vítima, segundo a Polícia, cui-
dava dos filhos do agressor que 
se aproveitou da ausência da es-
posa para  arrastar a rapariga ao 
quarto, onde consumou o crime. 
A violação foi provada através de 
análises laboratoriais.

Ngangalene consome água 
imprópria desde Dezembro
A POPULAÇÃO de Ngangalene, 
na localidade de Maciene, distri-
to de Chongoene, em Gaza, está 
privada do acesso à água potável, 
devido ao abandono, por parte 
do proprietário, do único siste-
ma que fornecia este recurso.

A água não jorra nas tor-
neiras desde Dezembro último, 
altura em que o proprietário 
decidiu, sem nenhuma explica-
ção, remover a bomba e os ca-
bos eléctricos que alimentavam 
o sistema. Hoje, quem chega a 
Ngangalene nas primeiras horas 
do dia, encontra crianças e mu-
lheres com latas na cabeça em 
busca do recurso imprescindível 
nos bairros vizinhos, que distam 
mais de três quilómetros. 

E quando não estão com latas 
na cabeça, concentram-se num 
velho poço, resgatado depois 
de abandonado por mais de um 
ano. Esta saída não é de agrado 
do povoado que afirma estar a 
consumir água imprópria.  

O “Notícias” esteve em 
Ngangalene e testemunhou o 
martírio que a população vive. 
Tomás Massingue, residente, 
classificou a situação “de caó-
tica” e lamentou que não se 
vislumbra uma solução a cur-
to prazo.  Lembrou que o furo, 
abandonado por um privado, 
fornecia água às residências e 
também servia de fontanário. 

Por isso defende a interven-
ção do governo de modo a trans-
formar o mesmo em sistema de 
abastecimento de água canali-
zada ainda que não forneça de 
imediato às residências.

A fonte disse que a popula-
ção só teve água potável por um 
ano, sendo que, quando menos 
esperavam o proprietário desa-
pareceu sem dar nenhuma sa-

tisfação. 
“Isso inquieta-nos bastan-

te porque pagávamos regular-
mente o consumo. Sentimo-nos 
abandonados. Voltamos, infeliz-
mente, a recorrer ao poço que já 
havia sido encerrado e consumi-
mos água imprópria, com todos 
riscos para a saúde” referiu. 

Por seu turno, Gabriel Cum-
be referiu que a água do poço 

constitui um atentado à saúde.
“Pedimos ajuda do governo 

no sentido de minimizar esta 
situação. Esperamos que com a 
intervenção das autoridades a si-
tuação melhore”, acredita.  

Isabel Uamusse, do bairro 7 
de Setembro, referiu que várias 
vezes apresentaram as inquieta-
ções às autoridades competen-
tes, mas não tiveram resposta.

Apontou ainda que o poço 
serve a sete bairros, todos eles 
afectados, nos últimos dias, por 
doenças que podem ser causadas 
por consumo de água imprópria.

Entretanto, a população 
Ngangalene acredita que o gran-
de entrave é a falta da energia 
eléctrica, que igualmente con-
tribui para o atraso do desenvol-
vimento do bairro. 

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 26 de Julho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 58/2018-I, em que o exequente: BCI 
- BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA move contra os 
executados: JOÃO ALBINO LUCAS MATSINHE TRANSPORTES, EI 

e JOÃO ALBINO LUCAS MATSINHE, foi ordenada a venda por meio 
de propostas em carta fechada, em primeira praça, dos seguintes 
bens móveis:

Ensino secundário chega 
a todos os postos administrativos

Todos os postos administrativos de Nampula já têm ensino secundário

O 
ENSINO secundário 
já foi expandido a 
todas as sedes dos 
postos administra-
tivos dos 23 distri-

tos da província de Nampu-
la, no âmbito da execução 
do Programa Quinquenal do 
Governo 2020-2024. 

A informação foi revela-
da recentemente na cidade 
de Nampula pelo governador 
Manuel Rodrigues, que dis-
se que agora a aposta é ex-
pandir este nível de ensino 
às localidades, onde muitos 
alunos que concluem o pri-
mário continuam a enfrentar 
dificuldades para prosseguir 
com os estudos. 

O chefe do executivo pro-
vincial disse que a expansão 
do ensino secundário foi um 
desafio, enaltecendo os es-

forços empreendidos pelo 
Governo e parceiros de coo-
peração que desenvolvem 
projectos de desenvolvimen-
to no sector da Educação.

Ainda inserido no proces-
so de expansão, foram cons-
truídas, desde o ano passado, 
351 salas de aula, além da 
contratação de 28.816 pro-
fessores e aquisição e distri-
buição de mais de seis mil 
novas carteiras, benefician-
do mais de 228 mil alunos. A 

construção das salas de aula 
aliviou 24.821 alunos que es-
tudavam ao relento e senta-
dos no chão. 

Manuel Rodrigues referiu 
que neste momento decorre 
nos postos administrativos a 
construção de oito unidades 
sanitárias e outras infra-es-
truturas. Algumas unidades 
sanitárias já contam com 
pelo menos um médico, o 
que contribui na melhoria 
dos cuidados prestados à po-

pulação.
“Continuaremos a tra-

balhar de forma planificada, 
integrada e intersectorial, 
com vista à concretização 
das acções de impacto direc-
to e significativo na vida da 
população e que concorrem 
para o alcance dos objectivos 
constantes do nosso plano, 
como este de expansão do 
ensino secundário a todos os 
postos administrativos”, su-
blinhou o governante.   

UM indivíduo de 45 anos de 
idade, cuja identidade não 
foi revelada pela Polícia, en-
contra-se detido, indicia-
do de abuso sexual de duas 
menores na unidade Samora 
Machel, bairro de Namicopo. 

As menores, de 10 anos, 
foram aliciadas pelo indicia-
do com promessa dez meti-
cais quando iam tirar água 
num poço algures naquela 
zona residencial.

Segundo contaram as 
menores, o suposto crimi-

noso ameaçou assassinar os 
seus pais em caso de denún-
cia. De acordo com a Polícia, 
exames médicos realizados 
às menores depois de os pais 
se aperceberam das dificul-
dades de locomoção revela-
ram violação sexual.

Falando ontem na apre-
sentação do suposto viola-
dor, que entretanto nega ter 
cometido o crime, a Polícia 
mostrou-se indignada com o 
aumento acelerado de casos 
de abuso sexual de menores 

em Nampula e reafirmou o 
apelo para que os suspei-
tos sejam denunciados sem 
hesitações, pois trata-se de 
uma prática que interfere no 
futuro das crianças. 

A Fundação para o De-
senvolvimento da Comuni-
dade (FDC), através do seu 
Departamento de Apoio Ju-
rídico, ofereceu-se a ajudar 
as famílias das duas meno-
res, disponibilizando um 
advogado que vai seguir o 
caso até ao julgamento do 

indiciado.
Ainda ontem, a Polícia 

apresentou publicamente 
um outro indivíduo acusado 
de ser o mandante de uma 
das quadrilhas que assaltam 
mototaxistas à calada da 
noite. Porém, o indivíduo, 
detido na Primeira Esqua-
dra, nega o seu envolvimen-
to no crime, alegando que 
apenas comprou e foi en-
contrado com uma motori-
zada supostamente roubada.

Detido por violação sexual de menores

OS músicos de Nampula fo-
ram desafiados a participar 
na luta contra uniões prema-
turas, difundindo mensagens 
que desencorajem este tipo 
de prática. 
   O repto foi lançado pelo 
chefe do executivo provin-
cial de Nampula, Manuel 
Rodrigues, no lançamento 
da segunda gala de música li-
geira denominada “Ikoma sa 
wampula”, promovida pela 
Rádio Moçambique (RM) 
e parceiros neste ponto do 
país.

Rodrigues disse que a 
província de Nampula está a 
registar aumento acelerado 
de uniões prematuras, que 
impedem as raparigas de es-
tudar e escolher livremente 

o rumo do seu futuro. Subli-
nhou que a música deve ser a 
arma que mais deve ser usada 
para combater este mal so-
cial, pois é ouvida nas zonas 
mais recônditas da província 
e não só.

Enalteceu o projecto da 
RM, afirmando que, além de 
entreter, a música educa e 
forma o Homem para os de-
safios do desenvolvimento.   

Por seu turno, o dele-
gado da Rádio Moçambique 
em Nampula, João de Brito 
Langa, explicou que a gala 
tem em vista incentivar o 
surgimento de mais talen-
tos e, consequentemente, 
a promoção, valorização e 
divulgação da música ligei-
ra desta região do país, bem 

Músicos chamados a lutar
contra uniões prematuras

como abrir espaço para que a 
população tenha o gosto pelo 
consumo do conteúdo local.

Manuel Rodrigues quer músicos envolvidos na luta contra uniões prematuras

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, citando o executado ABUDO MOMADE, com 
último domicílio conhecido no Bairro Cimento, Vila-Sede de Mueda, província 
de Cabo Delgado, ora em parte incerta, para no prazo de dez dias, que começa 
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última 
publicação deste anúncio no jornal, pagar
ao exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA a quantia de 
752 798,66MT (setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e 
oito meticais e sessenta e seis centavos), em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária, nº 76/21-W, que por esta Secção lhe move o referido exequente, 
ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para pagamento da 
dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos 
do artigo 812º e seguintes, do Código do Processo Civil, sob pena de, não o 
fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se 
encontra no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 4 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
65086547

FUNDO DE APOIO DA CDAA ÀS CAPACIDADES DAS MULHERES EMPRESÁRIAS

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

O Projecto de Industrialização e Empoderamento Económico das 

Mulheres (IWEE), comissionado pelo governo alemão e implementado 

pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) em cooperação 

com o Secretariado da Comunidade para o Desenvolvimento da África 

Austral (CDAA) e a empresa alemã GOPA Worldwide Consultants GmbH, 

está a lançar um fundo com o objectivo de mitigar os impactos da 

COVID-19 em Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) lideradas 

por mulheres, apoiando organizações sem fins lucrativos a desenvolver 
as capacidades e competências de mulheres empresárias para aumentar a 

sua participação em determinadas cadeias de valor prioritárias da SADC, 

em conformidade com o a Estratégia e Guia de Industrialização da SADC. 

Estarão disponíveis um máximo de 16 subsídios de até 20.000 euros cada. 

Para mais informações, por favor, clique neste link 

HTTPS://WWW.SADC.INT/PROCUREMENT-OPPORTUNITIES/SADC-
CHALLENGE-FUND-NON-PROFIT-ORGANIZATIONS-SUPPORTING-
WOMEN-ECONOMIC.  

O prazo para a apresentação das propostas é 12 de Agosto de 2022, às 

12.00 horas (meia-noite, GMT+2, SAST).

Implemented by:

O JORNAL “Notícias” afirma-se 
como exemplo na comunica-
ção social no país, sobretudo no 
cumprimento dos princípios éti-
cos e de deontologia profissional.

A avalição é de uma dele-
gação do Conselho Superior da 
Comunicação Social (CSCS) que 
visitou ontem a Sociedade do 
Notícias (SN), empresa detento-
ra deste diário e dos semanários 
“Domingo” e “Desafio”, além da 
maior unidade gráfica do país, a 
SN Gráfica.

Para aquele órgão de con-
sulta e disciplina, o “Notícias” 
apresenta menor margem de 
erros relacionados às questões 
éticas nas suas publicações, jus-
tificando que o facto se deve ao 
cuidado no tratamento da infor-
mação e relacionamento com as 
fontes.

“Pensamos que este jornal é 
um meio através do qual deve-
ríamos aprender”, afirmou José 
Guerra, membro do CSCS eleito 
pela Assembleia da República 

OS distritos de Palma, Nangade, Mocímboa da 
Praia, Muidumbe, Macomia e Quissanga, locali-
zados nas regiões norte e centro de Cabo Delgado, 
todos assolados pelos ataques terroristas, recebe-
ram cada duas viaturas, que vão flexibilizar os tra-
balhos de reinstalação da máquina administrativa.

Trata-se de viaturas de alta cilindrada de dife-
rentes marcas e modelos, de cabine dupla, finan-
ciados pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).

Segundo António Supeia, secretário de Esta-
do, os meios vão ajudar na mobilidade, sobretu-
do na retoma do funcionamento das instituições 
públicas e acompanhamento do processo de re-
construção e regresso da população às suas zonas 
origem.

Agradecendo o gesto daquele organismo das 
Nações Unidas, António Supeia caracterizou o 
PNUD como um parceiro estratégico do Gover-
no, que não tem medido esforços para responder, 

com urgência, às solicitações feitas para apoiar a 
melhorar as condições de vida dos moçambica-
nos, através de iniciativas diversas como esta.

Por seu turno, a representante do Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
Narjess Saidane, disse que os meios de traba-
lho entregues aos gestores distritais ajudarão no 
acompanhamento das actividades da máquina 
administrativa em prol das comunidades.

Vendo os meios circulantes como uma mais-
-valia, Bartolomeu Muibo, administrador do 
distrito de Quissanga, reconheceu que as vias de 
acesso que o seu distrito possui não se encontram 
em bom estado, por isso requerem viaturas do 
tipo que receberam.

Refira-se que durante os ataques às sedes dis-
tritais pelos grupos terroristas houve destruição 
de viaturas, com destaque para protocolares, am-
bulâncias e outras que eram usadas pelos gover-
nos distritais.

ASSANE ISSA

O 
GOVERNO de Cabo 
Delgado congratu-
lou ontem os líde-
res comunitários da 
vila de Mocímboa 

da Praia por terem aceitado o 
apelo das autoridades de re-
gressarem àquela região com 
o objectivo de preparar o re-
torno massivo da população.

O sentimento foi mani-
festado na vila municipal 
de Mocímboa da Praia pelo 
secretário de Estado na pro-
víncia de Cabo Delgado, An-
tónio Supeia, durante a ce-
rimónia de entrega de vinte 
bicicletas a igual número 
de líderes comunitários dos 
bairros e localidades daquela 
autarquia.

Há cerca de quatro anos, 
a população de Mocímboa da 
Praia abandonou por com-
pleto as suas casas e bens por 
causa dos ataques terroris-
tas.

“Queremos agradecer 
por terem acolhido favora-
velmente o apelo do Governo 
e virem preparar o terreno. 
Isso irá garantir o regresso 
massivo da população das 
vossas comunidades”, disse. 

António Supeia afirmou 
ainda que o desejo do Go-
verno é de ver os meios en-
tregues  servirem para os 
propósitos definidos, como 
a mobilização da população 
para as diversas acções so-
ciais, sobretudo actividades 
relacionadas com a recons-
trução do distrito de Mocím-
boa da Praia.

MOCÍMBOA DA PRAIA

Governo congratula regresso
dos líderes comunitários

Líderes comunitários de Mocímboa da Praia receberam bicicletas

Além do pedido expres-
so aos líderes comunitários 
para o seu regresso, o go-
vernante lembrou que apelo 
idêntico foi feito, e acatado, 
aos funcionários e agentes do 
Estado, numa altura em que 
decorre a reconstrução de 
infra-estruturas para a pres-
tação dos serviços públicos.

Durante a sua estada em 
Mocímboa da Praia, o se-
cretário de Estado entregou 
equipamento para a produ-
ção de blocos de construção, 
cujos beneficiários são ar-
tesãos locais. Dentre vários 
bens, destaque para cimento 
e máquinas de produção ma-
nual de blocos.

Supeia também testemu-
nhou a assinatura da con-
signação das obras de reabi-
litação e melhoramento do 

sistema de abastecimento 
de água à vila, bem como a 
tomada de posse dos novos 
corpos sociais do Conselho 
Empresarial Distrital.

Quanto ao equipamento 
de produção de blocos, An-
tónio Supeia pediu aos arte-
sãos que criassem condições 
de o rentabilizar, trabalhan-
do para a geração de renda e 
empregar jovens. 

O governante chamou 
atenção para a necessidade 
de os artesãos se entregarem 
seriamente ao trabalho, uma 
vez que as obras de recons-
trução das infra-estruturas 
do distrito vão precisar de 
muito material, com desta-
que para blocos.

Aos membros do Con-
selho Empresarial Distrital, 
garantiu que o Governo se 

compromete a tudo fazer 
para que os homens de ne-
gócios locais não sejam colo-
cados à margem no Progra-
ma de Reconstrução de Cabo 
Delgado (PRCD) e em outros 
projectos de desenvolvi-
mento que estão em curso na 
Bacia do Rovuma, no âmbito 
do conteúdo local.

Segundo o Conselho Em-
presarial Distrital, por causa 
do impacto negativo dos ata-
ques terroristas, mais de 500 
empresários daquele distrito 
abandonaram os seus ne-
gócios, tendo perdido qua-
se todos os investimentos 
realizados. No entanto, com 
a melhoria da situação de 
segurança, os empresários 
pretendem retornar.

Seis distritos recebem viaturas

“Notícias” é exemplo
em ética e deontologia

(AR) e que, na instituição, chefia 
a comissão que lida com as novas 
tecnologias de informação.

Explicando sobre os objec-
tivos da visita, José Guerra disse 
que visava recordar a existência 
do Conselho Superior da Comu-
nicação Social, bem como divul-
gar as suas funções e atribuições 
enquanto órgão do Estado.

A visita serviu, igualmente, 
para colher sensibilidades sobre 
a realização de um fórum anual 
dos media, evento no qual o 
CSCS pretende juntar os diferen-
tes fazedores da comunicação 
social no país para apresentarem 
as suas preocupações.

A fonte enfatizou a impor-
tância da sua instituição, numa 
altura em que o país assiste ao 
surgimento de cada vez mais 
empresas jornalísticas, indican-
do que neste momento há, em 
Moçambique, 74 televisões, mais 
de 100 rádios e quase 1000 ór-
gãos de imprensa escrita.

“Isso demonstra o nível de 
liberdade de expressão que exis-
te dentro do nosso país”, obser-

vou.
José Guerra revelou que o 

CSCS tem recebido queixas re-
lacionadas com a actuação de 
vários meios de comunicação 
social. Entretanto, assumiu ha-
ver limitações na actuação deste 
órgão, por ter competências me-
ramente de consulta e disciplina.

“Acreditamos que será mais 
eficaz quando se criar o regula-
dor da comunicação social por-
que nós, agora, somos uma es-
pécie de ‘cachorro sem dentes’, 
como dizia o nosso antigo Presi-
dente, mas estamos a trabalhar 
para que possamos melhorar o 
exercício deste sector no país”, 
disse.

No quadro desta visita, a 
delegação do CSCS manteve 
um encontro com o Presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) da Sociedade do Notí-
cias, Júlio Manjate, e com os 
directores editoriais dos jornais 
“Notícias”, “Domingo” e “De-
safio”, respectivamente, Lázaro 
Manhiça, André Matola e Almiro 
Santos.

CSCS escala “Notícias” no quadro de visitas aos órgãos de comunicação social

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

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

_____________________________________

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

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

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

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

interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas para prestação dos serviços acima 

mencionados.

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

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

do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de 1.000,00MT na seguinte conta 

bancária:

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

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 24 de Agosto 
de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas do mesmo dia, na 

presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 

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

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

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

juntamente com as propostas nos seguintes valores:  

- Lote 1:  18.000,00MT

- Lote 2:  24.000,00MT

- Lote 3:  30.000,00MT

- Lote 4:  25.000,00MT

- Lote 5:  26.000,00MT

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

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

 Maputo, aos 22 de Julho de 2022
6507

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 77/2016-I, em que o exequente MOZA BANCO, SA, move contra a executada FARMÁCIA 
MATOLA, EI, foi designado o dia 1 de Agosto de 2022, pelas 9.00 horas, à venda por meio de proposta em carta 

fechada, por preço superior a 5 221 500,00MT (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos meticais), 

já oferecido pelo banco exequente para o seguinte imóvel lhe ser adjudicado em princípio de pagamento da dívida:

Verba Única

Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o nº 519 a fls. 80 verso, do livro B/2 e inscrito 
sob o número 1457, a fls. 83 verso, do livro G/2, a favor de ERNESTO LANGA, que constituiu uma hipoteca a favor do 

exequente MOZA BANCO, SA, inscrita sob o número 142, a fls. 41, do livro C/2.

O imóvel poderá ser visitado no Bairro Belo Horizonte II, Talhão nº 280, província de Maputo, ao cuidado do exequente, 

durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 27 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Hermenegildo Pedro Chambal
6556

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FAIFE NOVELE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte de Julho de dois mil e vinte 
e dois, lavrada a folhas nove e dez, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e dois “B”, 

da Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, EDMA HELENA TCHAMO 
MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi 

lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FAIFE NOVELE, de setenta e três anos de 

idade, natural da Matola, no estado que era de solteiro, com última residência habitual no Bairro Luís Cabral, 

filho de Chambate Novele e de Muvelo Mafumo, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade.

Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: SÓNIA FAIFE NOVELE, 
ALFREDO FAIFE NOVELA, EMELINA FAIFE NOVELA e NOSTINA FAIFE NOVELE, solteiros, maiores, 

naturais de Maputo, onde residem. 

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

Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos vinte de Julho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)

6613

lação vítima do terrorismo.
Encorajou ainda as confis-

sões religiosas a trabalharem 
com o Governo na consolida-
ção da unidade nacional, re-
forço do espírito de trabalho e 
manutenção da paz efectiva e 
duradoura, bem como na re-
conciliação entre os moçam-
bicanos.

“Estamos a viver momen-
tos difíceis da  nossa vida, 
não só em Moçambique, mas 
a coesão e o trabalho sempre 
devem prevalecer em nós”, 
frisou, garantindo que o Go-
verno sempre estará sem-
pre aberto para trabalhar na 
manutenção das relações de 
amizade, solidariedade e for-

talecimento dos papel das 
confissões religiosas.

Lembrou que é tarefa da 
igreja transmitir à sociedade 
os mais nobres valores de co-
munhão, solidariedade e amor 
ao próximo, que considera in-
dispensáveis para a edificação 
de um Moçambique cada vez 
mais justo e harmonioso.

Presidente da República na Igreja Velha Apostólica de Moçambique

REITERA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Terrorismo não 
está associado 
a conflitos religiosos

OS membros e simpatizantes 
da Frelimo devem manter-se 
coesos neste período de rea-
lização das eleições internas, 
que decorrem no âmbito da 
preparação do XII Congresso 
desta formação política, agen-
dado para Setembro.

O apelo foi feito por Ana 
Rita Sithole, da Comissão Po-
lítica da Frelimo, durante um 
encontro que manteve recen-

temente com membros do 
seu partido na província de 
Inhambane.

Ana Rita Sithole advertiu, 
igualmente, os partidários da 
sua formação política a perma-
necerem focados nos trabalhos 
internos para o alcance dos ob-
jectivos traçados pelo partido a 
curto, médio e longo prazos. 

“Saudamos os membros 
pela forma como têm condu-

zido as eleições internas, mas 
vamos ter atenção para a ob-
servância dos prazos”, subli-
nhou.

A membro da Comissão 
Política congratulou a par-
ticipação da província de 
Inhambane nos preparativos 
do Congresso da Frelimo, ten-
do realçado que, no âmbito 
do estudo das teses, esta pro-
víncia continua a dar valiosas 

contribuições que terão o seu 
impacto durante a realização 
do evento. 

Na ocasião, Ana Rita Sitho-
le considerou que a vigilância, 
a todos os níveis, é um cami-
nho para a promoção e garante 
da paz nas comunidades, daí 
que deve ser observada por to-
dos com vista a salvaguardar a 
estabilidade política, econó-
mica e social do país. 

PREPARATIVOS DO XII CONGRESSO

Ana Rita Sithole apela à coesão 
entre os membros da Frelimo

O SECRETÁRIO-GERAL da 
Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), Silva Li-
vone, afirma que a sua agre-
miação vai trabalhar para que 
a Frelimo recupere os muni-
cípios que estão sob gestão da 
oposição.

Para concretizar este dese-
jo, Silva Livone disse que foram 
desenhadas quatro estratégias 
visando os munícipes dessas 
zonas. A primeira consiste na 
divulgação das grandes reali-
zações, sobretudo em prol dos 

jovens, como os programas 
governamentais “Sustenta”, 
“Meu Kit, Meu Emprego”,  
“Emprega” e “Eu Sou Capaz”.

“É nosso dever, como OJM, 
lutar para trazer a gestão, por-
que a nossa missão principal 
é manter a Frelimo no poder. 
Nas eleições de 2023 e 2024, 
somos todos chamados a dar 
nossa contribuição para que 
seja momento de reafirmação 
do partido Frelimo e de recu-
perar os municípios que estão 
sob gestão da oposição”, disse. 

Outra estratégia que pre-
tendem adoptar é a iniciativa 
“A minha célula funciona”, 
que visa reestruturar as bases 
do partido, incluindo todas as 
organizações sociais deste par-
tido.

“Se numa cidade como 
Beira todas as células da OJM 
forem funcionais, em princípio 
já ganhámos. Digo isso porque 
são as células que vão traba-
lhar para a população votar 
em grupo. E é na base da célula 
que medimos quantos votos 

OJM apostada em recuperar
autarquias sob gestão da oposição

A 
INSTABILIDADE que 
se vive na província 
de Cabo Delgado não 
está relacionada com 
conflitos religiosos, 

mas sim com a presença de 
grupos terroristas que matam 
cidadãos inocentes e destroem 
infra-estruturas públicas e 
privadas.

Quem assim afirma é o 
Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, que falava domingo, 
na inauguração de uma capela 
da Igreja Velha Apostólica de 
Moçambique, no bairro de Si-
kwama, município da Matola, 
província de Maputo.

“Há um grande esforço de 
querer empurrar o país para 
conflitos religiosos explicando 
o caso de Cabo Delgado. Não é 
o que se vive no terreno. Não 
há conflitos religiosos nos dis-
tritos da zona norte da provín-
cia de Cabo Delgado, há, sim, 
terrorismo”, explicou Filipe 
Nyusi.

Diante desse cenário, o es-
tadista moçambicano exortou 
todas as confissões religiosas 
a continuarem a manter vigi-
lância e a focar-se em acções 
de solidariedade com a popu-

Beira é dos municipios nas mãos da oposição cuja recuperação é um imperativo da OJM

temos”, explicou.
Silva Livone avançou ain-

da que a outra iniciativa é “Um 
camarada, um amigo”, em que 
cada membro tem a respon-
sabilidade de trazer um jovem 
para a OJM.

A última é a divulgação das 
fragilidades das autarquias sob 
gestão da oposição, que, para 
ele, apresentam problemas de 
saneamento, vias de acesso, 
entre outros.

“Além desses comandos, 
quando chegar o tempo da 
campanha, vamos ter o con-
tacto interpessoal, pois a ju-
ventude tem mais força para 
circular no município e fazer o 
seu trabalho. Nós acreditamos 
que podemos dar o nosso con-
tributo para que as eleições au-
tárquicas sejam efectivamente 
um sucesso”, disse.

Actualmente, os municí-
pios geridos pela oposição são 
Beira, em Sofala, sob lideran-
ça do MDM; Quelimane, na 
Zambézia; cidade de Nampula, 
Nacala-Porto, Ilha de Moçam-
bique, Malema e Angoche, na 
província de Nampula, geridos 
pela Renamo. O maior partido 
da oposição tem ainda sob sua 
gestão Cuamba, no Niassa; e 
Chiúre, na província de Cabo 
Delgado.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos Regularizados a apresentarem propostas 
seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso Objecto do Concurso Data, hora e local de concentração para visita Alvará
Data e hora de entrega e 

abertura e propostas
Garantia

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

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

N/A
Compatível com objecto de 

contratação

Data: 9/8/2022
Entrega: 9.45 horas

Abertura: 10.00 horas
N/A

Concurso Limitado 
n.º OM-03/CMM/

DSMOTC/S/22

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

De Engenharia de Serralharia ou de 
Empreitada de Obras Públicas da 2ª 
Classe, Categoria I, Subcategorias de 

1ª a 14ª, respectivamente

Data: 9/8/2022
Entrega: 10.45 horas

Abertura: 11.00 horas
N/A

Concurso Limitado n.º

OM-05/CMM/DSMOTC/
GS/22

Aquisição, montagem de pneus e baterias para Direcção do 
Serviço Municipal de Ordenamento Territorial e Construção
Lote I – Aquisição e montagem de pneus; e
Lote II – Aquisição e montagem de baterias

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 9/8/2022
Entrega: 11.45 horas

Abertura: 12.00 horas
N/A

Concurso Por Cotações n.º

OM-06/CMM/
DSMAS/W/22

Empreitada para reabilitação de comportas da Costa de Sol

Visita de carácter obrigatório no dia 2 de Agosto 
de 2022, pelas 9.30 horas, concentração para 
visita será na Loja da VODACOM, localizada no 
entroncamento entre às Avs. Marginal e Major 
General Cândido Mondlane, vulgo Rua Dona Alice 
(contacto +258 84 7847081)

De Empreitada de Obras 
Públicas da 3ª Classe, Categoria 
I a III, Subcategorias de 1ª a 14ª, 

respectivamente

Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data: 8/8/2022
Hora: 

das 7.30 às 15.00 horas

N/A

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

VIU/G/22

Aquisição de material para manutenção e reparação de bens 
imóveis para:
Lote I – Direcção de Serviço Municipal de Ordenamento 
Territorial e Construção; e
Lote II – Direcção Municipal de Infra-Estruturas Urbanas 

N/A
Compatível com objecto de 

contratação  

Data: 10/8/2022
Entrega: 9.45 horas

Abertura: 10.00 horas
N/A

Concurso Limitado n.º

OM-09/CMM/
DMIU/W/22

Empreitada para substituição do colector de rede de água de 
esgoto na Rua Padre Mário Pinto de Andrade 

Visita de carácter obrigatório no dia 28 de Julho 
de 2022, pelas 10.00 horas, concentração 
para visita será na Av. Joaquim Chissano, n.º 
123 (Direcção de Municipal de Infra-Estruturas 
Urbanas)

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

Subcategorias de 1ª a 12ª

Data: 10/8/2022
Entrega: 10.45 horas

Abertura: 11.00 horas
N/A

Concurso Limitado n.º OM-
10/CMM/VOTAC/G/22

Aquisição de material de higiene e limpeza para:
Lote I – Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e 
Construção; e
Lote II – Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade 

N/A
Compatível com objecto de 

contratação  

Data: 10/8/2022
Entrega: 11.45 horas

Abertura: 12.00 horas
N/A

Concurso Limitado n.º

OM-11/CMM/
DSMOTC/G/22

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

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 11/8/2022
Entrega: 9.45 horas

Abertura: 10.00 horas
N/A

Concurso Limitado n.º

OM-12/CMM/DMAS/G/22
Aquisição de fardamento para Direcção de Serviço Municipal 
de Ambiente e Salubridade 

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 11/8/2022
Entrega: 10.45 horas

Abertura: 11.00 horas
N/A

Concurso Limitado n.º

OM-13/CMM/DMIU/G/22

Aquisição de material de ferragem para manutenção do 
sistema de esgoto para Direcção Municipal de Infra-Estruturas 
Urbanas  

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 11/8/2022
Entrega: 11.45 horas

Abertura: 12.00 horas
N/A

Concurso Por Cotações n.º 
OM-15/CMM/DMAS/S/22

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

Visita de carácter obrigatório no dia 28 de Julho 
de 2022, pelas 9.30 horas, concentração para 
visita será na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1252 
(Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade)

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

Subcategorias de 1ª a 14ª

Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data: 4/8/2022
Hora: 

das 7.30 às 15.00 horas

N/A

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

GS/22

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

Visita de carácter obrigatório no dia 28 de Julho 
de 2022, pelas 10.30 horas, concentração para 
visita será na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1252 
(Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade)

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

de 1ª a 14ª

Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data: 4/8/2022
Hora: 

das 7.30 às 15.00 horas

N/A

Concurso Limitado 
n.º OM-17/CMM/

DSMOTC/S/22

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

Visita de carácter obrigatório no dia 29 de Julho 
de 2022, pelas 10.00 horas, concentração para 
visita será na Av. 24 de Julho, n.º 1478 (Direcção 
de Serviço Municipal de Ordenamento Territorial 

e Construção) 

Compatível com objecto de 
contratação

Data: 12/8/2022
Entrega: 9.45 horas

Abertura: 10.00 horas
N/A

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

N/A
Compatível com objecto de 

contratação 

Data: 12/8/2022
Entrega: 10.45 horas

Abertura: 11.00 horas
N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos no endereço indicado no n.º 8, no horário das 8.00 até às 15.00 horas, a partir do dia 
27/07/2022.

4. Para os Concursos por Lotes, os concorrentes são livres de participar/concorrer para um ou mais lotes.

5. Os documentos de concursos poderão ser adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada e, o pagamento deverá ser feito por meio de depósito directo para 
o Conselho Municipal de Maputo (CMM), em Meticais nos seguintes números de contas: 0001056100000000611-94 ou 10842091310089 BANCO MILLENIUM BIM, NIB 00030110804209131000859 
-STANDARD BANK e posterior levantamento do respectivo recibo no Sector de Receita, sita na Av. 24 de Julho, nº 1449, Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção. De salientar que para 
os Concursos por Cotações os Documentos dos Concursos são adquiridos sem nenhum custo, excepto o Concurso Por Cotações N.º OM-06/CMM/DSMAS/W/22.

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

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

8. Endereço:        

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

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

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

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

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
Centro de Desenvolvimento Académico 

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

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

Curso Datas/ dias de semana 
Total de 

horas 
Créditos 

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

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

90 03 

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

90 03 

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

30 01 

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

30 01 

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

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

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

Horário: das 17:00 as 20:00 horas 

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

Faculdade de Educação 

 

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

cda@uem.mz  

 
Maputo, 01 de 07 de 2022 

 
O Director da Faculdade 

 
(ilegível) 

Prof. Doutor António Cipriano 
(Professor Auxiliar) 

 
DE EDUARDO MON

Nº 

gosto 
 15

tembro 

de 

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

Concurso Público N.º 78/DA/ProAzul/2022

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e 
Pescas (MIMAIP) recebeu um financiamento do Banco Mundial, para implementação 
do Programa Economia Rural Sustentável (MozRural) e o Projecto de Resiliência Ru-
ral do Norte de Moçambique (MozNorte).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
64906231

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

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
11ª SECÇÃO

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

JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO-MATOLA

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

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

A Escrivã de Direito

(Ilegível)

Verifiquei
O Juiz de Direito

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Maputo, aos 13 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROJECTO “ MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE” 

Projecto: P172657

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓDULOS 

DO PROGRAMA DE ENSINO SECUNDÁRIO À DISTÂNCIA, Iº CICLO (PESD1)

Ref: 27/G/ILEGP/22   
_________________________

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou uma subvenção da Agência Internacional para o 
Desenvolvimento (IDA) para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar 
Raparigas em Moçambique e, pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento de contratos 
para a “Reprodução e Distribuição de Módulos do Programa de Ensino Secundário à 
Distância, Iº Ciclo (PESD 1)”. 

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida 
empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas seladas para Reprodução e 
Distribuição de Módulos do Programa de Ensino Secundário à Distância, Iº Ciclo (PESD 
1), Lote Único.

3. Os concorrentes poderão submeter propostas, conforme especificado no Documento de 
Concurso. Em caso de adjudicação, os concorrentes poderão oferecer descontos se o desejarem, 
desde que os descontos sejam incluídos na Carta de Apresentação do Proposta. 

4. O Concurso será regido através dos Procedimentos Internacionais de Concurso usando o 
método de pedido de proposta (RFB), conforme especificado nos “Regulamentos de Aquisições 
para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, edição de Novembro de 2020 (“Regulamento de 
Aquisições”) e está aberto a todos concorrentes legíveis, conforme definido no Regulamentos 
de Aquisições.

5. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento 
de Aquisições do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspeccionar 
os documentos de concurso no endereço abaixo, durante as horas normais de expediente. 

6. Os Documentos do Concurso em Inglês, poderão ser obtidos gratuitamente pelos interessados 
mediante a apresentação de um pedido por escrito para o endereço abaixo, a partir do dia 18 
de Julho de 2022.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 16 de 
Setembro de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo local, às 10.00 horas do dia 
16 de Setembro de 2022, na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem 
assistir ao acto.  

8. As propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia bancária provisória, no valor de 
USD 32.500,00 com validade de 120 dias. 

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335  
Email: maria.viacao@mined.gov.mz; marcela.viacao@gmail.com e 
aquisicoes.minedh@gmail.com

Maputo, Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Request for Bids 
Textbooks and Reading Materials

Purchaser: Ministry of Education and Human Development
Project: Improving Learning and Empowering Girls in Mozambique (MozLearning)
Contract title: Reproduction and Distribution of Kits of Modules of the Programme for Secondary Distance Learning 
Country: Mozambique
Loan No. : P172657
RFB No: 27/G/ILEGP/22  
Issued on: July, 2022

1. The Ministry of Education and Human Development has received financing from the World Bank toward 
the cost of the Improving Learning and Empowering Girls in Mozambique Project, and intends to apply part of 
the proceeds toward payments under the contract for Reproduction and Distribution of Kits of Modules of the 
Programme for Secondary Distance Learning. “For this contract, the Borrower shall process the payments using 
the Direct Payment disbursement method, as defined in the World Bank’s Disbursement Guidelines for Investment 
Project Financing, except for those payments, which the contract provides to be made through letter of credit.

2.  The Ministry of Education and Human Development now invites sealed Bids from eligible Bidders for 
Reproduction and Distribution of Kits of Modules of the Programme for Secondary Distance Learning. The Modules 
will be acquired and shall be delivered at the Mozambican Provincies of Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, 
Tete, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado and Niassa. The quantities are as follows:

- Portuguese:   65.000 modules

- English:  52.000 modules

- History:  65.000 modules

- Geography:  65.000 modules
- French:  13.000 modules

- Biology:  65.000 modules

- Phisics:  65.000 modules

- Chemistry:  65.000 modules

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

- Information and Communication Technologies: 13.000 modules

- Entrepreneurship:       13.000 modules

- Agriculture and Livestock:    26.000 modules

3.  Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as 
specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 edition (“Procurement 
Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4.  Interested eligible Bidders may obtain further information from Maria Viação Mandlate, 
maria.viacao@mined.gov.mz and marcelaviacao@gmail.com and aquisicoes.minedh@gmail.com and 
inspect the bidding document during office hours 08:00 to 14:00 hours at the address given below:

5.  The bidding document in English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a written 
application to the address below. The document will be sent by email.

6.  Bids must be delivered to the address below on or before 16th September, 2022 at 10:00a.m. local time. Late 
Bids will be rejected. Electronic Bidding will not be permitted. Bids will be publicly opened in the presence of the 
Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below MINEDH on 16th 
September, 2022 at 10:00a.m. local time.

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

8. Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose information on the 
successful bidder’s beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership 
Disclosure Form as included in the bidding document.

9.  The address referred to above is: 
Ministry of Education and Human Development
Ms. Maria Viação Mandlate
Head of Department of Acquisition
167, 24 de Julho Avenue,
7th floor, Room 703
maria.viacao@mined.gov.mz;  marcelaviacao@gmail.com  and aquisicoes.minedh@gmail.com

Maputo / Mozambique
6507

6494

6492

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

__________________
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

DIRECÇÃO NACIONAL DO TESOURO, COOPERAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
PROJECTO DE INCLUSÃO E ESTABILIDADE FINANCEIRA (FISP)

UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO (PIU)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
 DO CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE IMOVEL

                     
Data: 26 de Julho de 2022

Identificação: Donativo IDA D4050-MZ, Projecto N.º P166107
Referência: Concurso N.º 36 (A)/DNT/FISP/S/2022

De acordo com o n.º 1 do nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de 

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

ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 

o objecto do concurso acima, foi adjudicado à Sra SUNEILA KARINA CHIN, na 

qualidade de senhorio, no valor anual de 5.880.000,00MT (cinco milhões e 
oitocentos e oitenta mil meticais), incluindo impostos.

A Entidade Contratante

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira (FISP)
Unidade de Implementação do Projecto

Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 2.º Andar esquerdo; Flat n.º 21

E-mail: procurement.fisp@tvcabo.co.mz
Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 

correm éditos fazendo saber que, no dia 2 de Agosto de 2022, pelas 10.30 horas, na Sala de Sessões 

desta Secção, será realizada a abertura de propostas em carta fechada, pela terceira praça a qualquer 

preço para a venda do imóvel penhorado nos Autos de Execução Ordinária nº 98/20-B, movidos 

pelo exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA (BCI) contra os executados: TÂNIA 
MARTA CHAVISSE e ÓSCAR ISAÍAS CUNA, ambos residentes na Rua do Jardim, nº 756, 1º andar 

direito, flat nº 4, cidade de Maputo e ARMAZÉM DE BEBIDAS DE CHIBUTO, sito no Mercado Central 

do Chibuto, província de Gaza, com a seguinte designação:

Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o nº 15323 a fls. 104 
verso, do livro B/41 e inscrito sob o nº 72396 a fls. 67, do livro G/91 a favor da executada Tânia 
Marta Chavisse, constituída uma hipoteca inscrita provisoriamente a favor do exequente Banco 
Comercial e de Investimentos (BCI) sob o nº 78967, fls. 73, do livro C/89, localizado no Bairro do 
Jardim, nº 756, 1º andar direito, flat 4, cidade de Maputo.
Todas as propostas em carta fechada, deverão ser entregues até esse momento, no Cartório da 13ª 

Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º 

andar, porta 402, direito, cidade de Maputo, durante as horas normais de expediente, pelas pessoas 

interessadas na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados aqueles que nos termos 
do artº 876º, nº 2, do C.P.C., podem requerer a adjudicação, bem assim aos titulares de qualquer 

direito de preferência na alienação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no 

acto da praça. O imóvel pode ser apreciado no Bairro do Jardim, nº 756, 1º andar direito, flat nº 4, 
cidade de Maputo, devendo contactar o fiel depositário, Sr. Joaquim Constantino Machatine, afecto 
ao Departamento Jurídico do Banco Comercial e de Investimentos S.A. (BCI), com sede na Av. 25 de 

Setembro, nº 4, cidade de Maputo.

Maputo, aos 19 de Julho de 2022

A Secretária Judicial

(Ilegível)
Verifiquei

A Juíza de Direito

Maria da Luz
6514

CONCURSO DE VENDA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

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

Número
de Registo

Detalhes
do Veículo

Tipo de 
Veículo

Ano de 
Fabrico

Kilometragem 
Actual

Condição do 
Veículo

AA090TT Perfection Atrelado 1993 448,056 Em condições

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

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

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

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

Coordenador de Distribuição 
Afrox Moçambique, Lda

 N.º 1335/6, Av. Josina Machel

 Machava - Moçambique

Termos e condições aplicáveis estão disponíveis mediante solicitação. 

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

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

 
• RFQ MOZ025-2022-Reprodução de Instrumentos Gráficos 

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

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

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

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

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

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

 

 

•

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

•

85

6543

6451

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

 GOVERNO DISTRITAL DE NIPEPE

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Nipepe convida empresas elegíveis, a apresentarem 
propostas seladas, para os concursos abaixo indicados:

Nº do concurso
Objecto de contratação do 

concurso
Modalidade 

Período de 
entrega das 
propostas

Data de 
abertura das 

propostas

Hora de 
abertura

03/UGEA/
SDSMAS/2022

Fornecimento de combustível e 
lubrificantes Ajuste Directo 25/7/2022 15/8/2022 8.00 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Aquisição de materiais de 
limpeza e higiene 

Público 25/7/2022 15/8/2022 8.30 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Aquisição de géneros 
alimentícios 

Público 25/7/2022 15/8/2022 9.00 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Aquisição de material de 
escritório

Público 25/7/2022 15/8/2022 9.30 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Aquisição de material 
informático (Toner)

Público 25/7/2022 15/8/2022 10.00 horas

04/UGEA-
SDSMAS/2022

Aquisição de peças 
sobressalentes 

Ajuste directo 25/7/2022 15/8/2022 10.30 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Fornecimento de refeição Público 25/7/2022 15/8/2022 11.00 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Serviços gráficos Público 25/7/2022 15/8/2022 11.30 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Aquisição de aparelho de som Público 25/7/2022 15/8/2022 12.00 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Aquisição de motores para 
motorizadas

Público 25/7/2022 15/8/2022 12.30 horas

01/UGEA/
SDSMAS/2022

Reabilitação e ampliação de 
edifício  Público 25/7/2022 15/8/2022 13.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 
ou levantá-los no endereço acima citado, com uma importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil 
meticais) cada, mediante a presentação de talão de depósito que deve ser feita na conta na (conta nº 
21132421) da Direção Distrital de Saúde-Nipepe, nas horas normais de expediente. Ou ainda contactar 
840180323, sdsmasnipepe@gmail.com

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

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

Nipepe, aos 25 de Junho de 2022

A Entidade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DO TESOURO, COOPERAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

PROJECTO DE INCLUSÃO E ESTABILIDADE FINANCEIRA (FISP)
UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO (PIU)

CONVITE CONCURSO PÚBLICO
 

REGIME ESPECIAL

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TIC E DE UM GRUPO GERADOR 
(UPS, BATERIA E CARREGADOR E GERADOR DIESEL) PARA MINISTÉRIO DA ECONOMIA E 

FINANÇAS (MEF)

Identificação: Projecto–IDA DONATIVO N.o 4050MZ – Project P166107

Referência: Concurso N.o MZ-MEF-DNT-289336-GO-RFB

Este Convite para Concurso é feito na sequência do Anúncio Geral para Licitação deste projecto que foi publicado no jornal 
internacional “Development Business” de 31 de Outbro de 2019.

O Governo de Moçambique recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para financiar do 
Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira (FISP), e pretende aplicar parte dos recursos do Donativo para pagamentos 
elegíveis nos termos do Contrato para a Implantação de infraestrutura de TIC e e de um Grupo Gerador (UPS, Bateria 
e Carregador e Gerador Diesel) para o Ministério da Economia e Finanças (MEF)-LOTE I: Implementação de rede de 
dados e voz (cidade de Maputo) LOTE II: Fornecimento, Montagem e Instalação de um Sistema Eléctrico Redundante (UPS) 
e de um Grupo Gerador (cidade de Maputo) e . LOTE III: Fornecimento, Montagem e Instalação de um Sistema VOIP (cidade 
de Maputo).

Ministério da Economia e Finanças convida concorrentes elegíveis e qualificados a apresentarem propostas seladas para 
Implantação de infra-estrutura de TIC e de um Grupo Gerador (UPS, Bateria, Carregador e Gerador Diesel) para o 
Ministério da Economia e Finanças. A avaliação e a adjudicação dos contratos será por lote.

O concurso será regido de acordo com os procedimentos do Concurso Público de acordo com o Regulamento de Aquisições 
do Banco Mundial para Mutuários sob Financiamento de Projectos de Investimento, aprovado em Novembro de 2020 e está 
aberto a todos os licitantes de Países de Origem Elegíveis, conforme definido nos regulamentos de aquisição.

Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações da Unidade de Implementação do Projecto (UIP) 
e e-mail Procurement.fisp@tvcabo.co.mz e consultar os Documentos de Licitação no endereço abaixo indicado, das 8.30 
às 15.30 horas. O documento de licitação em inglês poderá ser adquirido por Licitantes elegíveis e interessados mediante a 
apresentação de uma solicitação por escrito para o endereço abaixo.

Os requisitos de qualificação incluem a demonstração de ter concluído com êxito pelo menos dois (2) contratos nos últimos 
cinco anos anteriores ao prazo de apresentação da proposta, cada contrato avaliado em pelo menos USD 1.000.000 para 
o Lote I e USD 135.000 para o Lote II, e USD 150.000 para o Lote III e que foram concluídos com sucesso e que são 
semelhantes em natureza e complexidade aos Bens e Serviços Relacionados sob o Contrato. Não será aplicada uma margem 
de preferência para fornecedores nacionais elegíveis. Detalhes adicionais são fornecidos nos Documentos de Licitação.

Todas as propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 8 de Setembro de 2022. 
Propostas em versão electrónica não serão aceites. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas  na 
presença dos representantes dos concorrentes, que desejarem comparecer no endereço abaixo às 10.00 horas do dia 8 de 
Setembro de 2022.

Todas as propostas deverão ser acompanhadas das seguintes Garantias de Proposta válidas por um período de 148 dias a 
partir da Data de Abertura das Propostas: LOTE I: USD 25.000, LOTE II: USD 3.000 e LOTE III: USD 3.500

The address referred to above is:
Ministry of Economy and Finance
Financial Inclusion and Stability Project
Project Implementation Unit (PIU)
Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 2o Andar, Flat 21
E-mail: Procurement.fisp@tvcabo.co.mz
Mobile + 258 847689994
Maputo, Mozambique

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
FINANCIAL INCLUSION AND STABILITY PROJECT

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)

INVITATION FOR BIDS 
IMPLEMENTATION OF ICT INFRASTRUCTURE AND AUXILIARY POWER (UPS, BATTERY AND CHARGER AND 

DIESEL GENERATOR) FOR THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE (MEF)

IDA Grant Nº 4050MZ – Project P166107
Contract Identification N.º MZ-MEF-DNT-289336-GO-RFB 

1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development 
Business of 31th October 2019.

2. The Government of Mozambique has received a grant from the International Development Association (IDA) 
toward the cost of the Financial Inclusion and Stability Project (FISP), and intends to apply part of the proceeds 
of this grant for payments under the contract for the Implementation of Information and Communication 
Technology infrastructure for the Ministry of Economy and Finance (MEF): LOT I: Implementation of 
data and voice network (Maputo city) LOT II: Supply, Assembly and Installation of a Redundant Power 
System (UPS) and a Generator Set (Maputo city) and . LOT III: Supply, Assembly and Installation of a 
VOIP System (Maputo city).

3. Ministry of Economy and Finance now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for 
Implementation of ICT infrastructure and Auxiliary Power (UPS, Battery and Charger and Diesel 
Generator) for the Ministry of Economy and Finance (MEF).. Evaluation and Award of contracts will be on 
a Lot-by-Lot basis. 

4. Bidding will be conducted through the international competitive procurement (RFB) procedures as specified in 
the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers (November in 2020) (Procurement Regulations) 
and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the procurement regulations.

5. Interested eligible bidders may obtain further information from Project Implementation Unit (PIU) and e- 
email 

       Procurement.fisp@tvcabo.co.mz and inspect the Bidding Documents at the address given below from 8:30 
am to 15:30 hrs. The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon the 
submission of a written application to the address below. 

6. Qualifications requirements include: The Bidder must demonstrate that it has successfully completed at least 
two (2) contracts in the last five years prior to the bid submission deadline, each contract valued at least 
USD 1,000,000 for Lot I and USD 135,000 for Lot II and USD 150,000 for Lot III and that have been 
successfully completed and which are similar in nature and complexity to the Related Goods and Services 
under the Contract. A margin of preference for eligible national suppliers shall not be applied. Additional 
details are provided in the Bidding Documents.

7. All Bids must be delivered to the address below at or before 10:00 Hours on 8 September 2022. Electronic 
bidding shall not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened physically in the presence of 
the bidders’ representatives, who choose to attend in person at the address below at 10:00 Hours on 8 
September 2022. 

8. All bids must be accompanied by the following Bid Security valid for a period of 148 days from the Date of 
opening of the Bids.: LOT I: USD 25,000, LOT II: USD 3,000 and LOT III: USD 3,500 

9. The address referred to above is:
Ministry of Economy and Finance
Financial Inclusion and Stability Project
Project Implementation Unit (PIU)
Av Ahmed Sekou Toure, N.o 21, 2o Andar, Flat 21
E-mail: Procurement.fisp@tvcabo.co.mz
Mobile + 258 847689994
Maputo, Mozambique

6543
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GOVERNO DO DISTRITO DE MECULA 
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL 

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Mecula convida empresas interessadas e que reúnam requisitos 
de elegibilidade a presentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados: 

Concurso  Modalidade  Objecto do Concurso 
Data e Hora de 

entrega das 
propostas  

Data e hora de 
abertura das 

propostas  

 Data e Hora de 
visita  

Garantia 
provisoria  

01/GDM/
SDSMAS/2022

Concurso 
Limitado 

Construção de muro de 
vedação do Centro de 
Saúde de Mecula  

12/8/2022 
pelas 10.00 horas 

12/8/2022 pelas 
10.30 horas 

5/8/2022 
pelas 10.30 horas 

Não 
exigida 

02/GDM/
SDSMAS/2022

Concurso 
Limitado 

Reabilitação do Centro 
de Saúde de Lugenda 
e construção de aterro 
sanitário 

12/8/2022 
pelas 10.00 horas 

12/8/2022 pelas 
10.30 horas

5/8/2022 
pelas 10.30 horas

Não 
exigida 

03/GDM/
SDSMAS/2022

Concurso 
Limitado 

Construção de sanitário 
no Centro de Saúde 
Mecula-sede

12/8/2022 
pelas 10.00 horas 

12/8/2022 pelas 
10.30 horas

5/8/2022 
pelas 10.30 horas 

Não 
exigida 

04/GDM/
SDSMAS/2022

Concurso 
Limitado 

Construção do alpendre 
do Centro de Saúde de 
Mecula-sede 

12/8/2022 pelas 
10.00 horas

12/8/2022 pelas 
10.30 horas 

5/8/2022 
pelas 10.30 horas

Não 
exigida 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Concurso 
ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), durante as horas normais 
de expediente, a partir do dia 26 de Julho de 2022, no do SDSMAS. 

2. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias, contados a partir da data da abertura. 

3. A visita ao local de execução das obras é de carácter obrigatório, e serão por conta e risco próprio dos concorrentes. 

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. 
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ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS POR LANCES

1. O CEDSIF, IP convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas e registadas no Cadastro 
Único de Fornecedores e Prestadores de Serviços ao Estado e habilitadas a apresentarem proposta fechada de fornecimento 
de bens dos concursos na tabela abaixo:

Nº do

Concurso 
Objecto do Concurso 

Modalidade 

de Contrata-

ção 

Data de Es-

clarecimento 

Público

Data da sessão Pública

27A001141LC00122022

Item I - Fornecimento de Por-

tific USB-to-Serial Comm Port 
(conversor de USB para Serial)
Item II - Fornecimento de NAS 

Storages com Capacidade entre 

15 a 20 TB Concurso por 

Lances

10 e 

11/8/2022

10.00 horas

Registo dos Participantes 

19/8/2022

9.00 horas

Sessão Pública

19/8/2022

9.30 horas

27A001141LC00132022

Item I - Fornecimento de Certi-

ficados Digitais
Item II - Fornecimento de Swi-

tches de 48 Portas 

Item III - Fornecimento de Rou-

ters de Core (C8300) para o CD

Registo dos Participantes                      

26/8/2022

9.00 horas

Sessão Pública

26/8/2022

9.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos de Concurso, preferencialmente baixando 
no website: www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz.

3. O esclarecimento público dos procedimentos a observar nesta modalidade de concurso será nos dias 10 e 11 de Agosto de 
2022, na Av. Guerra Popular, nº 20, Prédio do CEDSIF, IP, 3º andar, Sala 303. 

     Recomenda-se vivamente a participação por ser um concurso com procedimentos específicos. 
4. O período de validade das propostas será de 60 dias.

5. O registo dos participantes será na Av. Guerra Popular, nº 20, Sala 01B/02B, da Escola do CEDSIF e as propostas serão 
abertas em sessão pública, no mesmo local.  

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março conjugado com o Diploma Ministerial nº 
78/2019, de 6 de Agosto.

Maputo, aos  22 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

Departamento de Aquisições

6522

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 
E-mail: ugea@cedsif.gov.mz

COOP
Sociedade de Moçambique Para o Fomento de Construção de Casas
Av. Vladimir Lenine, n.º 2404, Telef: 21414787/8 e Fax: 21417489
NUIT: 0700065163

Maputo

Anúncio de Resultados do 
Concurso de Abate

A COOP- Sociedade de Moçambique Para o Fomento de 
Construção de Casas convida aos concorrentes do concurso 
de abate de bens, publicado no jornal “Notícias” do dia 25 de 
Abril do ano em curso, a consultarem a lista de resultados 
fixada na vitrina da Sociedade, nas horas normais de 
expediente, no prazo de 15 dias, a partir da data do presente 
anúncio. 

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

A Comissão Administrativa
6542

6534

ANÚNCIO DE VAGA
Engenheiro Civil – Experiência em Vias de Comunicação

A CONSULMAR, Projectistas e Consultores, Lda, empresa 
moçambicana com 30 anos de experiência, com sede na Cidade de 
Maputo, pretende contratar Engenheiro Civil para incorporar no seu 
quadro técnico.

Requisitos:

•	 15 anos de experiência em Projecto de Execução e Fiscalização 
de Obras em geral, dos quais, 5 (cinco) a trabalhar em obras de 
construção/manutenção de Vias de Comunicação;

•	 Licenciado em Engenharia Civil, Mestrado ou Doutoramento, 
sediado em Maputo.

As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 12/8/2022 para o 
e-mail geral@consulmar.co.mz

Maputo, aos 25 de Julho de 2022
6541

 

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL 

 

A Sociedade Anónima AUTOGÁS, convoca a todos accionistas para se reunir em 

Assembleia Geral no proximo dia 18 de Agosto 2022 com inicio às 10h00, na sede da 

empresa, sita na Rua Kamba Simango Nº78 R/C – Maputo, com a seguinte Agenda de 

Trabalho: 

 

Ponto Um: Apresentação, Análise e deliberação sobre o Relatório e Contas do exercicio  

2021; 

Ponto Dois: Informe sobre as Perispectivas de Venda de GNV em 2022; 

Ponto Três: Diversos 

 

Maputo, aos 18 de Julho de 2022 

 

__________________________ 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

AutoGás SARL   NUIT: 400139326 
Rua Kamba Simango N° 78, R/C Maputo - Moçambique 

Tel/Fax: +258 21 49 37 59/ +258 84 6140001 Email: geral@autogas.co.mz 

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

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

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

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

A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene

MUNICÍPIO DA BEIRA
CONSELHO MUNICIPAL

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO N.º 190H00001531/12/2022

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTO EXECUTIVO 

PARA REABILITAÇÃO DE 3 (TRÊS) BALNEÁRIOS PÚBLICOS

1. O Conselho Municipal Beira recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento 
Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL) financiado pelo 
Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis 
no âmbito da contratação de serviços de consultoria firma para a Elaboração de Estudos e 
Projecto Executivo para a Reabilitação de três (3) balneários públicos. 

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) tem como objectivo a elaboração de estudos e 
projecto executivo para a Reabilitação de três (3) balneários públicos. O Consultor deverá: 
(i) Realizar estudos e ensaios para a actividade de Reabilitação de três (3) balneários públicos; 
(ii) Fornecer o projecto executivo de engenharia incluindo os documentos de concurso ao 
município; e (iii) Garantir a retenção de parte da equipa de consultores para acompanhamento 
durante a fase de construção e cumprir com o escopo dos Termos de Referência.

3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima poderão ser solicitados por 
e-mail no endereço abaixo indicadom ou na UGEA do Município da Beira.

4. O Município da Beira convida consultores individuais e elegíveis a manifestarem o seu 
interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados   deverão enviar o Curriculum 
Vitae com informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a 
experiência relevante para executar os serviços. O Consultor deverá anexar cópias de 
documentos que atestam a sua elegibilidade constituído por: Cadastro Único, Quitação das 
finanças, alvará comercial, NUIT, BI, Diploma / Certificado de habilitações literárias, entre 
outros.

5. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais 
estabelecido no Decreto n.º 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.

6. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em 
envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até ao dia 9 de Agosto de 2022, 
pelas 15.30 horas.

Beira, aos 22 de Julho de 2022

Conselho Municipal da Beira
UGEA do Município da Beira

Praça do Município; Edifício dos Serviços Urbanos e Finanças, 1º andar
Email: Municipiobeira.projecto@gmail.com

O Presidente

Albano Carige António
(Téc. Superior N1)
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1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano pretende contratar uma empresa para prestação de serviços de 
manutenção do sistema de câmaras de segurança do MINEDH e aumento da capacidade de 
armazenamento das imagens.

2. Por conseguinte, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida 
empresas elegíveis e qualificadas para a prestação destes serviços, a apresentarem 
propostas, fechadas, para a manutenção do sistema de câmaras de segurança do 
MINEDH e aumento da capacidade de armazenamento das imagens, constituído por 
lote único.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos 
do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo, a partir do dia 25 de Julho de 2022, 
durante as horas normais do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável 
de 1.000,00MT na seguinte conta bancária:

•	 Moeda: MZN
•	 Banco: Standard Bank 
•	 Conta N.º: 108-202374-100-8
•	 NIB: 000301080202374100805

4. O período de validade das propostas será de 90 dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do 

dia 9 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, 
às 10.15 horas do dia 9 de Agosto de 2022, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

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

Telefone (+258) 21 490335 
Telefone (+258) 21 492973 

Email: aquisicoes.minedh@gmail.com
6.  Será dispensada a apresentação de garantia provisória.

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

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Limitado
MINEDH:201/21/DAQUI/CL/S 

Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de Câmaras de Segurança 
do MINEDH e Aumento da Capacidade de Armazenamento das Imagens

6505

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP

RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO

No âmbito do Concurso Público para os cargos de Directores 
de Divisão do INATRO, IP, publicado no jornal “Notícias” do 
dia 22 de Junho de 2022, serve a presente para informar que 
os resultados  do mesmo, encontram-se afixados na vitrina 
da sede da instituição, sita na Av. 25 de Setembro, n.º 1967 – 
Maputo.

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

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

Telefone nº 21311179  Fax 21326567 Caixa Postal 4436 Email: inav@tvcabo.co.mz 6510
6509

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 USSUMANE ALY DAUTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada a folhas trinta e três e 
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 833-C, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, 
RICARDO MORESSE, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de USSUMANE ALY DAUTO, falecido no dia vinte e oito de Janeiro de dois mil e vinte e um, no Centro de 
Saúde da Polana-Caniço, na cidade de Maputo, divorciado que era, filho de Aly Dauto e de Habiba Cassamo Mussá, com última 
residência habitual no Bairro da Sommerschield, 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 seus bens móveis e imóveis, seus 
filhos: MICHELA DENISE DE SANTANA NEVES ALY DAUTO, natural de Maputo, casada com Paulo Sérgio Lopes Aly Dauto 
Neves, AKLY MILOUDE DE SANTANA ALY DAUTO, natural de Maputo, divorciado, AALIAR JANINE DA SILVA ALY DAUTO, menor, 
natural de Maputo e MALIK USSUMANE ALY DAUTO, menor, natural de Maputo e a companheira de união de facto, MÁRCIA 
FERNANDA DE OLIVEIRA E SILVA, solteira, natural de Maputo, todos 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 do referido USSUMANE ALY DAUTO.

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível)

6537

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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COMUNICADO N.º 03/ARC/2022

Terça-feira, 26 de Julho de 2022

A Autoridade Reguladora da Concorrência (“ARC”) comunica que, no âmbito do 

inquérito realizado, decidiu tomar a medida de admoestação à Associação das 

Escolas de Condução de Moçambique(“AECOMO”),  por ter fixado preços de 
ingresso ao ensino de condução, que seriam praticados pelos seus associados, 
a partir do dia 1 de Março de 2022.

A medida de admoestação é aplicada nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 

do artigo 46 da Lei n.º 10/2013, de 11 de Abril, Lei da Concorrência, que consiste 

numa advertência, pela infracção cometida pela AECOMO.

A infracção em causa consubstancia um acordo horizontal proibido, o que ditou 

a ARC a tomar preventivamente uma medida cautelar, que consistiu na imediata 

suspensão da aplicação dos referidos preços, ao abrigo da alínea c) do n.º 4 do 

artigo 6 do seu Estatuto Orgânico, conjugado com o disposto no artigo 42 da Lei da 

Concorrência. 

A AECOMO é uma associação de empresas, pelo que, na acepção do artigo 17 da 

Lei da Concorrência, é proibida de acordar ou fixar, de forma directa ou indirecta, 
os preços de compra ou de venda ou interferir na sua determinação, aos seus 

associados e de adoptar uma conduta comercial uniforme ou concertada, desde que 

tais acordos, decisões ou concertação tenham por objecto ou como efeito impedir, 

falsear ou restringir de forma sensível a concorrência, no todo ou em parte do 

mercado nacional.

No entanto, a ARC considerou a mesma não ser particularmente grave, na medida 

em que os preços em questão não foram implementados; não se constatou ter 

havido vantagem para as empresas envolvidas; e a AECOMO colaborou com a ARC 

até ao termo do procedimento administrativo.

Foi ainda advertida a AECOMO para se abster de práticas lesivas à concorrência, 
sob pena de incorrer em sanções gravosas.

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

AUTORIDADE REGULADORA DA CONCORRÊNCIA (“ARC”) APLICA MEDIDA DE 
ADMOESTAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE CONDUÇÃO DE MOÇAMBIQUE

6545

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Regadio do Baixo Limpopo, EP convida  empresas interessadas que reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes fechadas para 

os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º Modalidade de Contratação e 
respectiva referência Objecto do Concurso

Data e Hora 
de Entrega 

das Propostas

Data e Hora de 
Abertura das Pro-

postas

Data de Visita 
ao Local 

Garantia Provisória

Valor
(MT)

Validade

1
Concurso Limitado 01/RBLEP-

-UGEA/CL/SERVIÇOS/2022
Prestação de serviços de segurança e 
vigilância nas instalações do RBL, EP

10/8/2022
às 10.00 horas

10/8/2022
às 10.05 horas

3/8/2022
10.00 horas

N/A
120 dias

2
04/RBLEP-UGEA/CPD/

BENS/2022
Aquisição de material e consumíveis 
de escritório

11/8/2022
14.00 horas

11/8/2022
14.05 horas

N/A N/A 120 dias

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

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Regadio do Baixo Limpopo, EP sito na 
Estrada Nacional N.º1, Distrito de Chongoene, próximo à Inspecção de Veículos – Gaza. Os documentos do concurso poderão ser adquiridos contra o pagamento 
de 1.000,00MT não reembolsáveis, depositando na conta Número 44064482101 do Banco BCI, cujo Titular é Regadio do Baixo Limpopo, EP. 

4. As propostas serão abertas na presença de todos os concorrentes que desejam participar na Sala de Reuniões do Regadio de Baixo Limpopo, EP, no período acima 
indicado.

5. A divulgação do Posicionamento dos concorrentes será feito 15 dias após a data de abertura das propostas, na Sala de Reuniões do Regadio do Baixo Limpopo, 
EP. 

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

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

Chongoene, aos 20 de Julho de 2022

Autoridade Competente

República de Moçambique

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. No quadro da implementação do Programa de Desenvolvimento Municipal (2019-

2023), o Conselho Municipal de Maputo definiu a Requalificação do Mercado do Povo, 
localizado no Bairro Central, Av. Karl Marx, como forma de provimento de serviços 
públicos de qualidade. É nesta perspectiva que o CMM pretende encontrar um parceiro 
estratégico com capacidade financeira para investir no projecto em referência.   

2.  Assim, convida-se a todos elegíveis e interessados, a participarem do presente concurso 
de parceria, submetendo suas propostas de acordo com o solicitado nos Documentos do 
Concurso.

N.o do Concurso Nome do Projecto
Preço do 
caderno

Hora e Data 
de entrega das 

propostas

01/P-C/VDEL/
CMM/22

Projecto de requalificação do 
Mercado do Povo

10,000.00MT
10.00 horas de 

8/9/2022

3.   As propostas deverão ser entregues até à hora indicada e serão abertas em sessão 
pública 15 minutos após o fecho de entrega, na Direcção de Serviço Municipal de 
Economia Local, Departamento de Parcerias Público Privadas, localizado no:

Conselho Municipal de Maputo
Departamento de PPP 
Av. Ho Chi-Min, nº 975, 2.º andar - Maputo
Tel: 21 356100/26, Ext. 2174/5 

4.  Os interessados poderão obter mais detalhes a respeito do presente concurso, consultando 
ou adquirindo os Cadernos de Encargos à disposição no endereço acima, todos os dias 
úteis, das 8.00 às 15.00 horas, mediante apresentação do talão de depósito na conta: 
54690056, Referência Cash Directo (NIB) 0001-0561-00000000932-04 Millenium 
BIM, pertencente ao Conselho Municipal de Maputo.

5.  O concurso será regido pela Lei n.º 15/2011, de 10 de Agosto, que estabelece as 
normas orientadoras do processo de contratação, Implementação e Monitoria de 
Empreendimentos de Parcerias Público Privadas, e pelo Decreto n.º 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. 
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República de Moçambique

Ministério das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

Concurso Limitado N.º 47A000141/

CL/08/2022 

Serviços de Hospedagem

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do 
artigo 33, conjugado com alínea e) 
do n.º 1 do artigo 92 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se que o objecto do 
concurso acima foi adjudicado à empresa 
MATIBANE BEACH FRONT RESORT, 
LDA, pelo valor de 1.300.000,00MT 
(um milhão e trezentos mil meticais), 
inclundo  IVA.

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

O Departamento de Aquisições
6551
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DIRECÇ DE LICITAÇÃO (DL)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos Concursos abaixo indicados: 

Nº de 

Ordem
Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor incluindo IVA

1

CONSELHO NACIONAL 
DE AVALIAÇÃO DE 

QUALIDADE DO ENSINO 
SUPERIOR 

Avaliação externa dos cursos de Licenciatura em 
Ensino de Matemática, Física, Química e Biologia 

943.568,00MT

2
ESCOLA DE CONDUÇÃO 

REAL 
Averbamento de cartas de condução dos motoristas da 

instituição 
30.555,00MT

3 DATACEL, LDA Fornecimento software de base- Licença 723.645,00MT

4
ENTREPOSTO AUTO, SA 

Contratação de serviços de Manutenção e Reparação de 
viaturas da instituição de marca Mercedes Benz

100.000,00MT

5 AUTO RALLY, LDA
Contratação de serviços de Reparação e Reparação de 

viaturas gerais da Instituição 
275.000,00MT

6 TMCEL Contratação de serviços de telefonia para linhas fixas 2.000.000,00MT

7 TMCEL Contratação de serviços de telefonia móvel 100.000,00MT

8 TMCEL
Contratação de serviços de telefonia móvel, Internet 

para Centro de Recursos do Ensino à Distância de 
Namaacha

250.000,00MT

9

INSTITUTO DE 
FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE 
NAMAACHA

Arrendamento de salas de aula, incluindo biblioteca e 
uma sala para funcionamento do Centro de Recursos 

do Ensino à Distância nos finais de semana 
800.000,00MT

10
TRIÂNGULO EVENTOS E 

SERVIÇOS, LDA

Fornecimento de refeições para os estudantes 
bolseiros e funcionários da instituição (motoristas 

gerais e protocolares, ajudantes de campo, seguranças 
protocolares, chaveiros e Auxiliares)

5.108.400,00MT

11
TRIÓNICA 

MOÇAMBIQUE, LDA
Aquisição de equipamento de laboratório de GIS para 

Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente 1.615.781,70MT

12 COMPUTER YARD, LDA Aquisição de montagem de um software de gestão 504.223,20MT

Maputo, Julho de 2022

 Prof.ª Doutora Marisa Guião de Mendonça

(Vice – Reitora para Administração e Recursos)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do n°3 do artigo 33, conjugado com o n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, e comunica-se que os objectos dos concursos foram adjudicados de acordo 
com o seguinte:

Nº do Concurso Modalidade Empresa Objecto Valores (MT)

090G000141/14/2022 Público 
MANICA 

PETOLEOS, LDA 
Fornecimento de combustível 

(Gasóleo e gasolina)  
74.175,146.31MT

090G000141/15/2022
Limitado

SOMETAL- 
SOFALA 

METALÚRGICA 
Material de pavês 2.278,013,40MT

POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO

Chimoio, aos 15 de Julho de 2022

O Presidente

Eng.Joao Carlos Gomes Ferreira
194
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
(DAQ)

ANÚNCIO DE RECTIFICAÇÃO
ERRATA

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP vem por este meio informar que na sequência do anúncio 
de adjudicação publicados no dia 25 de Julho por este jornal, na página 10, tornar NULAS as adjudicações 
dos Concursos nº A004941CP00042022- referente ao Fornecimento de Kits de Insumos Agrícolas - 
Projecto SUSTENTA ADA-CAD e o nº 35 A004941CP00092022- Fornecimento de Serviços Gráficos e de 
Serigrafia, fazendo com que os mesmos sejam INEFICAZES os seus efeitos.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

DAQ
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Av.Acordos de Lusaka- Praça dos Heróis Moçambicanos, Bloco D, 2º Andar, Caixa Postal 1406, Maputo- Moçambique
www.agricultura.gov.mz

ASSEMBLEIA GERAL DA ÉPSILON INVESTIMENTOS, S.A

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo décimo quinto do Estatuto convocam-se os Exmos. Senhores Accionistas da 
Épsilon Investimentos, SA, sociedade anónima devidamente constituída e regida nos termos de 
legislação moçambicana, para a reunião ordinária da Assembleia Geral da sociedade a realizar-se no 
dia 30 de Agosto de 2022, pelas 11.00 horas, na sua sede social, sita na Rua da Frente de Libertação 
de Moçambique, nº 355, Cidade Maputo1, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1) Informações Gerais;

Ponto 2) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Relatório de Actividades e Contas da Sociedade 

referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021; 
Ponto 3) Apreciação, discussão e deliberação sobre o Proposta de Aplicação de Resultados relativos 

ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 e sobre o Parecer do Conselho Fiscal;
Ponto 4) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o ano 

2022;
Ponto 5) Ponto de situação sobre o processo de reestruturação: debate deliberações; e

Ponto 6) Diversos.

Maputo, aos 18 de Julho de 2022

Abdul Carimo Mahomed Issá

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

1  Devido a pandemia da (COVID - 19) que assola o país, e o resto mundo, a reunião será realizada através do Zoom. Assim, solicita-
se ao Exmo. Sr. Accionista que se cadastre nesse aplicativo, e nos envie (até ao dia 3 de Agosto de 2022) o e-mail ou número de 
telefone para o qual se deve enviar o convite para participar da reunião para: alferio.dgedge@epsilon.co.mz, 

         elisa.tamele@epsilon.co.mz ou 85 6326 710 / 85 8866 910 6614
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE INHAMBANE 

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE INHARRIME

ANÚNCIO
O Tribunal Judicial do Distrito de Inharrime, na sequência dos autos de processo 

comum número cento e sete barra dois mil e vinte e dois (107/2022) em que é de-

nunciante Simão Alberto Tales, 67 anos de idade, casado, fi lho de Alberto Tales e 
de Cecília Laice, agente comercial, natural de Nhapandiane Distrito de Inharrime e 
residente em Maputo Av. 24 de Julho 3033 Alto Maé n. 11 e a arguida Elisa Julião 
Nombora. ---------------------------------------------------------------------------------------

FAZ SABER que correm éditos de 30 (trinta dias) notifi cando a arguida Elisa Julião 
Nombora, solteira, de 31 anos de idade, fi lha de Julião Nombora e de Carolina Vicen-
te, natural da cidade de Maputo, ausente em partes incertas cuja a última residência 

conhecida foi no bairro Chelengo, Localidade Nhanombe Distrito de Inharrime. 
È a mesma notifi cada para no prazo de 30 dias contados da segunda última publica-

ção deste anúncio se apresentar neste Tribunal Judicial do Distrito de Inharrime por 
estar acusada na prática do concurso real dos seguintes crimes: -------------------------

Abuso de Confi ança Previsto nos termos do n.1 do artigo 296 e punido pela alínea 
d) n.1 do artigo 270, ambos do C.P., crime de Administração Danosa, previsto e 

punido nos termos do artigo 286 do C.P. e crime de Burla, previsto e punido pelo 

artigo 287 do C. P. Afi m de assistir todos os demais termos processuais e ser julgada 
nos autos acima indicados, com a cominação de que não se apresentando no prazo 
acima indicado, será declarado contumaz conforme o disposto no n. 1, 2 e 3, do ar-
tigo. 380. conjugado com o artigo 130, ambos do CPP.

Tribunal Judicial do Distrito de Inharrime, 13 de Julho de 2022.

A Juíza de Direito

Lúcia Raul Massolonga

A Escrivã de Direito

Julieta Filipe

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

Anúncio de Concurso Público

O Serviço Provincial da Economia e Finanças de Inhambane convida empresas ou pessoas singulares 
inscritas no Cadastro Único (CEF) e interessadas a apresentarem propostas fechadas para o Concurso 
Público.

Objecto de concurso
Nº de Concurso

Local, Data e hora 
de Entrega das 

pPropostas

Local, Data e hora 
de Abertura das 

Propostas

Fornecimento de 
combustível e lubrificantes 

para SPEFI

Concurso nº            
27I000141/CP/08/2022

S. P. Eco. Finanças 
16/8/2022
 10.00 horas

S. P. Eco. Finanças 
16/8/2022 
10.30 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o caderno de encargos 
e Termos Referência ou levantá-los na Repartição de Aquisições (RA), 1º Piso Esquerdo, pela 
importância não reembolsável de 1.000,00MT, para cada caderno a depositar na conta nº 
437206171001 –BCI- DPEFI Sala de Conferências.

2. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública (5) cinco dias úteis, 
após a data da aberturas dos concursos, pelas 10.30 horas, na presença dos que desejarem. Caso 
haja alguma alteração os concorrentes serão comunicados por carta com antecedência.

3. O prazo de validade das propostas será de 120 dias

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. 

Inhambane, aos 25 de Julho de 2022

O Director do Serviço

Castro Sanfins Namuaca
(Especialista de Orçamento e Contabilidade Pública, Assistente)

LLJ/llj

SPEFI – Repartição das Aquisições -RA                                            E-Mail dpefi.inhambane@gov.mz
Endereço                                                             Telefone                               Fax                                 Data                     Hora
Avenida da Revolução Nº 7606/11           +258-293-20270/159     +258-293-20946      Erro! Na cadeia de carateres da 
imagem existem aspas de abertura ou de fecho sem as aspas correspondentes.        09:49Sabia que pode  ler  os seus jornais 

no seu smartphone ou computador

BAIXE JÁ
 O APLICATIVO NA

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis +258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

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

STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
D.A. — Departamento das Aquisições

Anúncio de ConcursoS
1. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral – STAE convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a apresentarem  propostas fechada 

para os concursos discriminados abaixo:

N° de
Ordem

Modalidade de contratação 
e respectiva  referência

Objecto do concurso
Concorrentes 

Elegíveis

Data e hora de entrega de 
documentos de qualificação e 

proposta

Data e hora de abertura de 
documentos de qualificação 

e propostas

Validade das 
propostas

01
Concurso Limitado n° 028/
STAE/D.A/040.222/2022

Fornecimento de géneros  
alimentícios Nacionais

8/8/2022
às 10.00 horas

8/8/2022
às 10.15 horas

90 dias 

02
Concurso Limitado nº 029/
STAE/D.A/040.222/2022

Fornecimento de produtos 
de higiene e limpeza

Nacionais
6/8/2022 

às 10.00 horas
6/8/2022 

às 10.15 horas
90 dias

1. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral – STAE Central, Rua Doutor Almeida Ribeiro, n° 100, Telefone 21 430282/5, Fax 21 427740 Maputo – Departamento de Aquisições, pela importância 
não restituível de 1000,00MT (mil meticais) para o Concurso Limitado nº 28 e 500,00MT (quinhentos meticais) para o Concurso Limitado nº29.

2. Os concorrentes interessados deverão apresentar o Certificado de Cadastro Único Autenticado e, todos os documentos de quitação autenticados.

3. Para o efeito, deverão depositar a quantia na conta número 1305106010001 do BCI, em nome do STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

A Entidade Contratante

Rua Dr. Almeida Ribeiro nº100 Telefone – 21 430 282 / 5 Fax – 21 430 500 - Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, IP 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Turismo, IP convida a todos elegíveis  e interessados que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para os concursos 

discriminados na tabela abaixo:

No de
Ordem

Modalidade do Concurso Objecto Concurso
Data e hora 
da entrega 

das propostas

Data e hora 
de abertura 

das Propostas

Validade das 
Propostas

Garantia 
provisória 
(meticais)

1 C.P/03/UGEA/INATUR/2022
Organização da Feira Internacional de 

Turismo – FIKANE Moçambique 
18/8/2022
10.00 horas

18/8/2022
10.15 horas 

90 Dias 90.000.000,00

2 C.L/07/UGEA/INATUR/2022
Organização de Funtrip para jornalistas e 

operadores turísticos 
9/8/2022

10.00 horas
9/8/2022

10.15 horas
90 Dias N/A 

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, durante as horas normais de 

expediente, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), a depositar na conta bancária do Instituto Nacional de Turismo, IP No 48668010001, Moza 

Banco, devendo-se apresentar o respectivo talão de depósito e levantar o Documento de Concurso, pretendido após a sua confirmação.  
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. 

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

no 5/2016, de 8 de Março. 

Instituto Nacional de Turismo, IP
Av. 10 de Novembro, Praceta n.º 1196, n.º 40, 1.º Andar 
Tel. 21307320  823063590  843063590

Maputo, Julho de 2022

A Entidade Contratante

Unidade Gestora Executora das Aquisições
6553

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo
2ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Na Execução Ordinária nº 74/21-
G, em que o exequente IMÉRCIO 
MICROCRÉDITO, EI, move contra 
a executada HELENA GOMES 
FONSECA, foi ordenada a venda por 
meio de propostas em carta fechada, 
em primeira praça, do seguinte bem 
imóvel:

Imóvel a vender

Um imóvel descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Cidade de 
Maputo, sob o número trezentos e 
oitenta e sete, a folhas cinquenta e 
três versos, do livro B barra quatro.
Este imóvel acha-se inscrito sob 
o número vinte e três mil cento e 
dezasseis a folhas setenta e quatro, 
do livro G barra oitenta e dois, a 
favor de Helena Gomes da Fonseca, 
casada em regime de bens adquiridos 
com João Clemente Chivalhe e com 
hipoteca inscrita provisoriamente 
sob o número oitenta e dois mil 
trezentos e noventa e seis a folhas 
sessenta e quatro versos do livro 
C barra cento e dezoito a favor de, 
IMÉRCIO MICROCRÉDITO, EI.
As propostas devem mencionar preço 
superior a 4 590 000,00MT (quatro 
milhões, quinhentos e noventa mil 
meticais), correspondente ao valor 
total da avaliação, para o princípio 
de pagamento da dívida e das custas 
judiciais.
São convidadas todas partes com 
interesse na compra do bem, a 
entregarem as suas propostas no 
Cartório desta Secção, sito na Av. 25 
de Setembro, Palácio da Justiça, 4º 
andar, em Maputo, bem como ficam 
notificados àqueles que, nos termos 
do disposto no artº 876º, nº 2 do CPC 
podiam requerer à adjudicação e 
bem assim aos titulares de qualquer 
direito de preferência na alienação 
da quota para, querendo, exercerem 
o seu direito no acto da venda, a 
entregarem as suas propostas.
No dia 4 de Agosto do ano corrente, 
pelas 9.00 horas, na Sala de 
Audiências desta Secção, proceder-
se-á à abertura das propostas até 
esse momento apresentadas, cujo 
acto os proponentes podem assistir.

O imóvel pode ser apreciado na 
Av. John Issa, Bairro Central, casa 
nº 73, 5º andar, flat 10, cidade de 
Maputo, na posse do fiel depositário, 
Sr. Imerson Salvador Sancho 
Nhantumbo, durante as horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 18 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MUEDA

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MUEDA
CERTIDÃO

HABILITAÇÃO NOTARIAL POR ÓBITO DE LUCAS NAMANGA MUANHA
Certifico que por escritura de trinta de Maio de dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas 56 verso a cinquenta e seis, do livro de 
notas para escrituras diversas número um, desta Conservatória, 
a cargo de SAFIA MUSSA JACINE E MORAIS, Conservadora 
e Notária Técnica da mesma, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação Notarial por óbito de LUCAS NAMANGA MUANHA, 
solteiro, natural de Mueda, província de Cabo Delgado, não 
deixou testamento ou qualquer outra disposição de última 
vontade, tendo falecido no dia vinte e cinco de Março do ano 

dois mil e sete, vítima de desinteria Bacilar.
Que deixou herdeirAs, suas filhas: MARTA LUCAS NAMANGA, 
solteira, natural de Mueda, província de Cabo Delgado e 
residente em Mueda-Sede, REGINA LUCAS NAMANGA, solteira, 
natural de Mueda, província de Cabo Delgado e residente em 
Mueda-Sede, MARIA LUCAS NAMANGA, solteira, natural de 
Mueda, província de Cabo Delgado e residente em Mueda-Sede 
e BERTA LUCAS, solteira, natural de Mueda, província de Cabo 
Delgado e residente em Mueda-Sede.

Que não há lugar a inventário obrigatório.
Que não existem bens.
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com 
elas possam concorrer à sucessão.

Está Conforme
Mueda, aos 6 de Julho de dois mil e vinte e dois

A Notária
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do n⁰ 3 do artigo 33, conjugado com o n⁰ 2 do artigo 63 do Regulamento de Contra-
tação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

N.º 
Ord.

Concurso N.º Nome do Concorrente 

Objecto de Concurso

Fornecimento de Bens e 
Serviços 

Valor da adjudicação 
incluindo IVA

1
Concurso Público N.° 

28/37A002341/IDEPA/
PRODAPE/2021

CLINIMOTOR, LDA Fornecimento de motorizadas 5.773.000,00MT

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
6559

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

Serviço Provincial de Saúde 

Anúncio de Adjudicação do Concurso de Fiscalização de Obras
58K000151/Selecção Baseada na Qualidade e no Preço Nº 01/SPSM/RA/FO/2022: 

Contratação de Serviços de Consultoria para Fiscalização de Obras 
para Conclusão do Centro de Aprovisionamento Provincial em Bedene, 

na Província de Maputo

Nos termos da alínea d) do n. º3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova do pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se que o objecto concurso acima foi adjudicado as seguintes empresas:

N° Nº do Concurso
Nome do 

Concorrente
Objecto do Concurso

Valor da Adjudicação 
Incluindo IVA

1. 58K000151/SBQPnº01/SPS/RA/
FO/2022

KWEZI 
ENGENHARIAS & 

SERVIÇOS, SA

Contratação de Serviços de 
Consultoria para fiscalização de 
Obras para Conclusão do Centro 
de Aprovisionamento Provincial 
em Bedene, na Província de 
Maputo

966.367,79MT 

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

Autoridade Competente 506
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

Escriturário Judicial Distrital e  Oficial de Diligências Distrital

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições de 12 e 13 de Julho de 2022 do jornal “Notícias”, 
publicou-se a data da realização do teste dos candidatos admitidos ao concurso de ingresso, 
aberto para o preenchimento de vagas, na carreira de Assistentes de Oficiais de Justiça, 
categoria de Escriturário Judicial Distrital e Oficial de Diligências Distrital existentes no 
quadro de pessoal dos Tribunais Judiciais de Província de Gaza, Niassa e Cabo Delgado. 
Avisa-se aos candidatos admitidos que o teste marcado para o dia 30 de Julho de 2022, pelas 
8.00 horas, terá lugar nas seguintes escolas:

1. Gaza: 
• Escriturários – Escola Secundária de Xai-Xai e
•  Oficiais – Escola Secundária Joaquim Chissano;

2. Niassa: Escola Secundária Paulo Samuel Kankhomba, sita avenida Julius Nyerere, Cidade de 
Lichinga e

3. Cabo Delgado: Escola Secundária de Pemba, sita na avenida 25 de Setembro, Cidade de 
Pemba. 

Os concorrentes deverão fazer-se presente 1 hora antes do início da prova e munidos do bilhete 
de identificação.

Maputo, aos 20 de Julho de 2022

A Presidente do Júri
Flora da Graça Adriano
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n.o 3 do artigo 33, conjugado com o n.o 2 do artigo 64 
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado no âmbito 
do Projecto OKP-Moz-104288 financiado pelo NUFFIC:

N.o do Concurso
Concorrente 
adjudicado

Objecto do concurso
Valor de 

adjudicação 
incluindo IVA

52A003041/ N.o 07 /AD/ 
UniLúrio/UGEA/2022

MOTORCARE 
MOÇAMBIQUE, LDA

Fornecimento de 3 
(três) viaturas de 16 

lugares da marca Nissan
8.670.000,00MT

Nampula, Julho de 2022

A Autoridade Competente
336 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso 
O Serviço Provincial de Saúde de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o 
fornecimento de bens e prestação de serviços, de acordo com os seguintes concursos:

N°
Nº do 

Concurso

Modalidade 
de 

Contratação
Objecto do Concurso

Data e hora 
para entrega 

das Propostas

Valor da 
Garantia 

Provisória

Custo de 
Caderno de 

Encargo

Validade 
das 

Prospostas

Data e hora 
de abertura 

das Propostas

1 02/SPS/
RA/B/22

Concurso 
Público

Contratação para 
fornecimento de 1 viatura 

mini-bus de 15 lugares 
para Serviço Provincial 

de Saúde de Maputo

3/8/2022
 às 10.00 horas N/A 1.500,00MT 60 dias 3/8/22  

 às 10.30 horas

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou adquirí-los, no endereço abaixo indicado deste anúncio, pela importância não reembolsável por cada. O 
pagamento deverá ser em depósito directo no Bim conta: SPSM – Serviço Provincial de Saúde de Maputo, nº 

501178728);

2. As propostas e as cotações deverão ser acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de qualificação 
actualizados e autenticados, definidos nos documentos do concurso;

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

4. Endereço: Repartição de Aquisições, Serviço Provincial de Saúde de Maputo, Praça do Município, n.º 11129, 
Cidade da Matola, 1.º Andar, Sala de Reuniões ou Porta 3.

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE LARDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DO CONCURSO POR COTAÇÃO
Nº 4D333441/UGEA/GDL/0001/2022

O Governo do Distrito de Larde, na qualidade de órgão competente na planificação e execução de despesas 
gerais do funcionamento, vem por este meio convidar empresas abaixo, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
número 1 do artigo 90 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado para:

1. Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza – Cassamahie Service, Lda;
2. Fornecimento de Géneros Alimentícios – Afrivision;
3. Manutenção e Reparação de Viaturas – Auto Meneses e Irmãos;
4. Manutenção e Reparação de Bens Imóveis e Móveis – TECNO NEWS
5. Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes – Millennium Motor 2000;
6. Fornecimento de Recargas: Movitel, Vodacom, ZAP e DSTV;
7. Fornecimento de Material de Escritório – Grupo Imperial Lda;
8. Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes – Bombas de Abastecimento de Larde;
9. Fornecimento de Energia Eléctrica – EDM;
10.  Fornecimento de Serviços de Representação – Ricardina Nascimento da Costa

O concurso é por Cotações, aberto às empresas acima citadas e que tenham os seguintes requisitos: Alvará, 
Certidão de Quitação das Finanças, Certidão de Registo Comercial, Estatuto publicado no BR, INSS actualizado, 
Certidão do INE, e Cadastro Único.
As cotações deverão dar entrada no prazo de (5) dias, após a publicação do presente anúncio, em envelopes 
fechados, em duplicado com a identificação completa do concorrente e do Objecto da contratação as visadas 
deverão obter mais informações examinando os documentos do concurso e/ou adquirí-los na Secretaria 
Distrital de Larde, sida na rua principal, vila de Larde – Sede.
O período de validade das propostas será de 90 dias após abertura das mesmas, devendo ser entregues na 
Secretaria Distrital, nas horas normais, até às 12.00 horas do dia __ de ___________ de 2022, serão abertas 
às 13.00 horas do mesmo dia, na Sala de Sessões do Governo do Distrito, na presença dos concorrentes 
que desejarem assistir o acto, é requerida a presentação de garantia provisória em forma de Seguro, Cheque 
Visado e em numerário no valor de 5.000,00MT (cinco mil meticais)

O Administrador do Distrito
Válter Ramos Monteiro Bonifácio

(Técnico Superior em Administração Pública N1)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP (ISSM, IP) convida 
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para prestação 
de serviços e fornecimento de bens, conforme o mapa abaixo:

Objecto Nº e Modalidade
Data e hora 
de entrega

Data e hora 
de abertura

Garantia 
Provisória 

(MT)

Validade
(Dias)

Serviços de insta-
lação de redes e 

cablagem

Concurso Limitado
CR27A-

005241CL00192022

8/8/2022
9.00 horas

8/8/2022
9.15 horas

N/A 90

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e levantar 
os Documentos de Concurso no Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique, IP (ISSM, IP), sito na Av. 24 de Julho, nº 1097, 2º andar - esquerdo, 
edifício Shopping 24, Maputo, sendo portadores de máscaras, durante os 
dias úteis, das 8.00 às 15.00 horas, pela importância não reembolsável de 
500,00MT (quinhentos meticais). 

3. O pagamento deverá ser feito através do depósito bancário na conta nº 
004235519008- (MZN-Metical), do Banco de Moçambique, em nome 
do MF- Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique e o talão de 
depósito deverá ser apresentado no acto de levantamento dos Documentos 
de Concurso.

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.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

Autoridade Competente

6558

Contratação de Empreitada para Obras de Adaptação dos Escritórios do Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa, Sito em Maputo, rua dos Desportistas, JAT V-3, Nº918, 1 andar

 

Concurso Público N.º 11/GMNK/ 2022

GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA

DIRECÇÃO GERAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

O Governo de Moçambique (GdM) pretende desenvolver o 

Projecto Hidroeléctrico de Mphanda NKuwa (HMNK), uma 
central hidroeléctrica, em Mphanda Nkuwa, no rio Zambeze, 
ajusante da Barragem de Cahora Bassa, incluindo os sistemas 

de transporte de energia eléctrica e outras infra-estruturas 
associadas.

Com o objectivo de assegurar a coordenação e realização das 
acções para o desenvolvimento do Projecto HMNK e do sistema 
de transporte de energia eléctrica e outras infra-estruturas 
associadas, o GdM, através do Diploma Ministerial nº 18/2019 de 
7 de Fevereiro, criou o Gabinete de Implementação do Projecto 

Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK). O GMNK tem como 
funções a realização e acompanhamento dos estudos técnicos e a 
estruturação do Projecto, com vista à sua implementação.

Pretende-se, até ao dia 30 Agosto de 2022, contratar uma 

empreitada com alvará não inferior a VI classe para executar 
uma obra de adaptação dos escritórios do GMNK,  com a previsão 
do início dos serviços, imediatamente após a adjudicação e 
assinatura do contrato.

Se é elegível e está interessado a concorrer para a empreitada 
em apreço, é convidado a submeter as suas propostas (Técnica 
e Financeira)  em Português, em envelopes separados, fechados 

e lacrados, colocados num único envelope externo, com a 

designação e número do presente Concurso, “Contratação de 
Empreitada para Obras de Adaptação dos Escritórios do 

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa,.” Concurso N.º 11/GMNK/ 2022, conforme 

os documentos do Concurso. 

As propostas, constituídas por um (1) original juntamente com 
cinco (5) cópias, deverão ser recebidas no local abaixo designado, 
até às 14.00 horas, tempo local, na data de fecho do concurso 

indicada nos Documentos do Concurso. As propostas das firmas 
concorrentes deverão ser submetidas em formato físico no 
seguinte endereço:

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa (GMNK)
Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, Edifício JAT IV, 7.º Andar, 
Maputo

Telefone: (+258)21 42 3873

Os concorrentes elegíveis poderão adquirir informações 
adicionais no GMNK ou a partir do seguinte endereço de e-mail: 
geral@gmnk.co.mz, durante o horário de expediente, das 7.30 
às 15.30 horas locais, de segunda-feira a sexta-feira, no endereço 

abaixo indicado.

Os  documentos do concurso, em português, poderão ser 

adquiridos pelas firmas interessadas, contra o pagamento de 
30.000,00MT (trinta mil meticais), valor não reembolsável, a 
ser depositado no Banco de Moçambique, conforme os detalhes:

Designação da Conta: GMNK-PROJECTO HID. MPHANDA-
NKUWA
Banco Beneficiário: STANDARD BANK
Swift Code: SBICMZMX
N.º de Conta: 1088899191003 

Moeda: Metical (MZM)
NIB: 000301080889919100368

O comprovativo do depósito deverá ser apresentado no acto 
de levantamento dos Documentos do Concurso em formato 

electrónico (USB flesh). 

Os concorrentes que adquirirem os cadernos de encargos tem 

direito a visitar o local das obras nas datas indicadas no caderno 

de encargo.

A Licitação electrónica não será permitida. As propostas 
atrasadas não serão consideradas.

As propostas serão abertas às 14.30 horas do dia 23 de 
Agosto de 2022, na presença dos concorrentes e / ou dos 

seus representantes que desejarem comparecer ao acto; Serão 

apenas validadas as submissões de concorrentes que aquirirem 

os cadernos de encargos e serão validados a partir do GMNK. 

 Com os nossos melhores cumprimentos,

Maputo, aos 26 de Julho de 2022
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INHAMBANE EM FOCO

Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

PARCEIRO DE MÍDIA:ORGANIZAÇÃO: APOIO:

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA 

C R I A T I V A  E M  M O Ç A M B I Q U E
 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA

27 DE JULHO
9 : 0 0  À S  1 6 : 3 0

28 DE JULHO
9 : 0 0  À S  1 5 : 0 0

L O C A L : G A L E R I A
AV MÁRTIRES DE INHAMINGA
RECINTO DO PORTO DE MAPUTO

CONFIRMAÇÃO: +258 87 876 0500

Inscrições na pagina facebook
link: https://www.facebook.com/Femicc

Água potável cada vez mais 
perto das comunidades

M
AIS de quatro mil 
pessoas das loca-
lidades de Mubi-
que, no distrito de 
Panda, Malaia, em 

Morrumbene, e Mapinhane, 
no distrito de Vilankulo, têm 
àgua potável perto das suas re-
sidências com a inauguração, 
semana passada, de três fontes 
resultantes da  transformação 
de bombas manuais em pe-
quenos sistemas à base de pai-
néis solares.

Com o efeito, a Secretária 
de Estado e o governador de 
Inhambane, Ludmila Maguni e 
Daniel Chapo, respectivamen-
te, inauguraram, em cerimó-
nias separadas, as infra-estru-
turas, nas comunidades locais, 
tendo apelado  ao seu bom uso.

Também apelou à vigi-
lância contra os sabotadores 
e atenção particular na ma-
nutenção, para evitar avarias 
constantes.

O sistema da localidade de 
Mapinhane foi inaugurado pela 
Secretária de Estado, no qua-
dro da visita de trabalho que 
realizou a Vilankulo. O em-
preendimento servirá a mais 
de mil pessoas, tendo custado 
mais de um milhão e quinhen-
tos mil meticais, no âmbito de 

Acrescentou que a dispo-
nibilidade de àgua potável, 
rede eléctrica e cuidados sani-
tários fazem parte das priori-
dades traçadas para o presente 
quinquénio, visando reduzir 
as distâncias percorridas pela 
população à busca de serviços 
sociais.

Em Mubique e Malaia, nos 
distritos de Panda e Morrum-
bene, Daniel Chapo procedeu 
a entrega de dois sistemas 
multifuncionais, construídos 
no mesmo âmbito.

Apontou que o Governo vai 
continuar a apostar em infra-
-estruturas do género, para a 
satisfação da população.

Dados actuais indicam que 
ainda há comunidades rurais 
que percorrem mais de dois 
quilómetros à procura de água, 
havendo um esforço para que 
cada fonte sirva cerca de 500 
pessoas num raio não superior 
a um quilómetro.

Chapo garantiu que com a 
implementação do PRAVIDA, 
uma iniciativa presidencial 
para prover água às comuni-
dades e outros projectos de 
governos locais e parceiros, 
paulatinamente a crise de água 
em alguns distritos de Inham-
bane poderá ser ultrsapassada.

parceria entre a Igreja Meto-
dista Unida em Moçambique e 
o governo provincial. 

Tem capacidade de arma-
zenar 10 mil metros cúbicos 
de água por dia, sendo que até 
então já foram feitas 34 liga-
ções. 

O Pastor da Igreja Meto-
dista Unida em Moçambique, 
Jacinto Homo, disse que o in-

vestimento se enquadra no 
âmbito dos programas levados 
a cabo pela congregação,  para 
prover àgua às comunidades.

Anunciou estarem em 
curso obras de construção de 
outro sistema na localidade 
de Chitetemane, que também 
servirá mais de mil pessoas.

Ludmila Maguni enalteceu 
a iniciativa desta congregação 

religiosa, que está a ajudar a 
melhorar as condições de vida 
da população local através da 
expansão dos serviços básicos.

Reconheceu que não obs-
tante os desafios impostos pela 
crise financeira, o Governo 
tem envidado esforços para re-
solver os problemas que preo-
cupam os cidadãos, principal-
mente nas zonas rurais.

Inauguração de mais uma fonte de água em Inhambane MAIS de 15 toneladas de caranguejo, proces-
sado no distrito de Vilankulo, são exportadas, 
mensalmente, para diversos países da Ásia, 
América e Europa por uma empresa privada 
sediada no distrito de Vilankulo, denominada 
ABC Food, que  iniciou as actividades em 2020, 
com uma capacidade de processamento de 
cerca de três toneladas por dia e 35 toneladas 
por ano.

O gestor da empresa, Manuel dos Santos, 
explicou à Secretária de Estado na província, 
Ludmila Maguni, que visitou o empreendi-
mento, que o processamento depende dos 
níveis de captura, sendo que a produção varia 
entre 30 e 35 toneladas por ano. 

A empresa prevê atingir a meta, este ano, 
sendo que, no primeiro semestre, rendeu  mais 
de 15 milhões de meticais. Explicou que a chu-
va excessiva tem impacto negativo na captura 
do caranguejo.

Disse ainda que o produto é exportado por-

que o preço local não compensa os custos de 
produção.

Maguni ficou impressionada com o desem-
penho da empresa que, na sua óptica, contribui 
para elevar Moçambique no comércio interna-
cional.

“Por se tratar de caranguejo selvagem, que 
não é produzido em cativeiro, é bastante apre-
ciado a nível internacional, representando uma 
mais-valia para o nosso país e, de forma parti-
cular, para a província de Inhambane”, disse.

Recomendou aos gestores da empresa para 
trabalharem no sentido de aumentar a sua ca-
pacidade de produção, como forma de contri-
buir para o desenvolvimento socioeconómico 
do país e da província, em particular. 

Instou os gestores da fábrica a, em coorde-
nação com as diversas instituições do Estado, 
trabalharem para que o produto também seja 
comercializado a nível interno, como forma de 
incentivar o consumo de produtos nacionais.

Caranguejo de 
Vilankulo no mercado 
internacional

Processamento de caranguejo em Vilankulo

Chitetemane pede 
rede de telefonia fiável  
A MELHORIA da qualidade da rede de telefonia móvel e a ex-
pansão dos cuidados sanitários fazem parte do leque de preocu-

pações da população de Chitetemane, localidade de Mapinha-
ne, em Vilankulo. 

RUI Manuel Lucas disse que 
devido à fraca qualidade da 
rede de telefonia móvel, a 
população de Chitetemane 
sente-se excluída no acesso 
aos serviços sociais básicos 
e limita a comunicação com 
familiares e amigos que resi-
dem noutros países.

EMÍLIA Vilanculos apontou que 
para ter uma boa comunicação, 
as pessoas são obrigadas a per-
correrem longas distâncias ou 
subir às árvores.

Acrescentou que a falta de 
uma maternidade também in-
quieta a população local.

 “As mulheres grávidas pas-
sam mal para dar a luz, porque 
não temos uma maternidade 
aqui perto. Este cenário reduz o 
número de partos institucionais 
em Mapinhane”, disse.

ALBERTO Salvador também defen-
deu que a rede de telefonia móvel 
não está em boas condições, situa-
ção que dificulta a comunicação das 
pessoas bem como a transacção de 
valores monetários, com recurso a 
plataformas digitais.

Outra preocupação tem a ver 
com os atropelamentos carro-
-peão na Estrada Nacional Número 
1 (EN1).

“Os automobilistas passam à 
alta velocidade, não respeitam as 
regras de trânsito e muito menos o 
movimento das pessoas”, disse.

PARA Cândida Alfiado, a grande 
preocupação é a fraca qualidade 
da rede de telefonia móvel.

Pede que o Governo conver-
se com as empresas provedoras 
de telefonia móvel, com vista a 
encontrar soluções para melho-
rar e expandir a rede para as zo-
nas mais recônditas.

Desta meneira, o Gover-
no estaria a garantir os serviços 
fundamentais para a vida das 
pessoas,  bem como a promover 
uma maior inclusão entre as zo-
nas urbanas e rurais.

Morrumbene processa óleo virgem de coco
OS produtores de coco, em 
Morrumbene, já têm um espa-
ço privilegiado para a  comer-
cialização do produto e seus 
derivados, mercê da retoma 
das actividades da unidade in-
dustrial que se dedica à produ-
ção de óleo virgem, depois de 
alguns meses de paralisação.

Trata-se da CredeMoz, ins-

talada na localidade de Chigue-
lane, distrito de Morrumbene, 
com capacidade de pouco mais 
de dois mil litros de óleo virgem 
por dia.

Jaco Matiz, gestor desta 
unidade fabril, disse que com a 
retoma das actividades a fábrica 
funciona normalmente, apesar 
da falta de matéria-prima nas 

quantidades necessárias, uma 
vez que a capacidade instalada 
é de 2500 litros de óleo.

Não obstante, a fabrica des-
tila cerca de 1600 litros, vendi-
dos no mercado interno e sul 
africano.

 O governador de Inhamba-
ne, que visitou a fábrica, con-
gratulou o patronato pelo facto 

de empregar, maioritariamen-
te, mão-de-obra local e pelo 
impacto que esta tem no con-
texto da industrialização rural.

Daniel Chapo disse que a 
infra-estrutura surge após a 
conferência de investidores 
realizada em 2017, sendo que  
o executivo vai continuar a 
trabalhar para a concretização 
das promessas feitas durante o 
evento que expôs as potencia-
lidades e oportunidades de ne-
gócio na província.

O governante afirmou que 
o surgimento destas indús-
trias na província constitui um 
ganho não só pelo investimen-
to em si, como também pela 
criação de postos de emprego, 
pelo número de jovens que ali 
trabalham.

Para além da fábrica de 
óleo virgem que atingiu 84.189 
litros, no primeiro semestre 
deste ano, também estão ins-
taladas, em Morrumbene, uma  

fabrica da indústria alimentar 
e outra de processamento de 
madeira.

Produção de óleo virgem de coco em Morrumbene

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Cultivar a paz e harmonia
JUSTINO FILIPE

O SER humano deve cultivar a paz, onde quer que 
esteja. Primeiro, deve ter amor próprio e respeitar 
os outros, saber que onde termina a sua liberdade, 
começa a do outro. É fundamental recordar que 
nenhum ser humano vive sozinho. E, sendo um ser 
social, depende dos outros para sobreviver.

É deste modo que as confissões religiosas, as es-
colas, entre outras instituições formais e informais 
devem ser espaço onde reina o amor, onde as pes-
soas respeitam as diferenças e de tudo fazem para 
trazer a harmonia e boa convivência.

Recentemente, em conversa com pessoas próxi-
mas, alguém contou-nos uma situação de uma ido-
sa que teria sido rejeitada na sua zona residencial, 
provavelmente sob acusação de prática de feitiçaria.

Assim sendo, a idosa teve de se refugiar na casa 
de uma das filhas. Mas, como o seu estado de saúde 
deteriorava-se e poucos sinais vitais existiam, houve 
necessidade de levá-la de volta para sua zona resi-
dencial, mesmo contra a vontade da filha. Pois, a 
filha não reunia condições sequer para se alimentar, 
tanto mais para cuidar da idosa.

Decisão tomada. A idosa rumou à terra e, quan-
do se soube do seu regresso, algumas pessoas aguar-
davam pela sua chegada. Após saberem da chegada 
da viatura que trazia a idosa, os que a aguardavam 
sugeriram imediatamente que ela não desembarcas-
se.

E este era o entendimento dos residentes desta 
zona, incluindo os familiares. Mas, dentre a multi-
dão furiosa, surgiu alguém que sugeriu que fizessem 
consultas aos ancestrais para saber se a podiam re-
ceber ou não.

Na consulta, chegou-se à conclusão de que ela 
podia ser recebida e assim procedeu-se. Depois dis-
so, antes mesmo de chegar à casa, ela perdeu a vida. 
Teve um funeral digno com a presença de toda a fa-
mília por se ter concluído ser uma pessoa do bem e 
que não era autora de nenhuma desgraça.

O final desta idosa foi feliz. Mas, mais do que 
isso, o curandeiro procedeu de bom modo pois, 
caso dissesse o contrário, haveria confusão. Quero 
acreditar que este curandeiro avaliou o estado de 
espírito dos seus clientes e, provavelmente, mesmo 
tendo chegado à conclusão contrária, preferiu dizer 
aquilo que poderia promover a paz. O curandeiro 
deve ter provavelmente deixado algumas recomen-

dações para não serem contaminados por espíritos 
impuros.

Seria bom que todos os curandeiros fossem as-
sim. Pois, os casos de morte de idosos por alegada 
prática de feitiçaria continua e tudo ocorre após 
consultas prévias. 

Mas, o que mais aborrece é que as pessoas dei-
xam de seguir os ensinamentos que os pais, avós, 
parentes e a sociedade transmite para enveredarem 
por práticas menos recomendáveis.

E, efectivamente, colhem o que plantam. En-
tram para o desespero e frustração que os conduz 
quase sempre à procura de um culpado, sobretudo 
nos últimos tempos em que as pessoas formam-
-se e as oportunidades de emprego escasseiam. É 
por isso que as autoridades e não só aconselham a 
abraçar o empreendedorismo para enfrentarem os 
desafios que se lhes impõem.

Deste modo, estou a favor da paz. É preciso 
que tenhamos amor próprio e aos outros para que 
não transmitamos ensinamentos e palavras que 
semeiam o ódio e desgraça. Quando as pessoas 
comungam do mesmo problema, com alguma faci-
lidade conseguem superar a dificuldade, ajudam-se 
mutuamente.

CELESTINO BENTO

CUSTOU-ME acreditar no que estava a ver naquele 
fim da manhã, na baixa da cidade de Maputo. Um 
grupo de cidadãos percorria uma das avenidas e de 
loja em loja ia pedindo esmola. À medida que ia me 
aproximando, apercebi-me que três dos integrantes, 
de um total de seis, eram jovens de menos de vinte 
anos de idade.

Na verdade, o que me chamou atenção foi a 
conversa descontraída, num clima de relaxamento. 
A partir daquele momento retive aquela imagem e 
questionei-me qual seria a razão destas jovens faze-
rem parte dos que pedem esmola? Falta-lhes opor-
tunidade de emprego? Não tem alguém que os apoie 
tanto materialmente assim como em ideias sobre o 
que se pode fazer para combater a pobreza? Trata-se 
de pobreza mental? Será que a Secretaria do Estado 
da juventude não tem projectos de apoio a desfavo-
recidos?

Várias questões ocorreram naquele momento e 
não tive resposta. O certo é que aquelas jovens esta-
vam a pedir esmola.

Assim, por algum momento acreditei naquelas 
pessoas que defendem que os jovens parecem ser 
mais relaxados no que diz respeito ao trabalho, ale-

gadamente porque não querem executar tarefas que 
envolvem força física. Diz-se que preferem aquelas 
actividades desenvolvidas no escritório ou que re-
queiram pouco esforço. Mas depois questionei-me: 
Será que existe trabalho que requer pouco esforço?

O trabalho intelectual é desgastante, o físico 
também. Mas, todas as tarefas devem ser executa-
das pelos homens, daí a importância de cada área de 
actividade. O escriturário precisa dos que cuidam da 
limpeza, para encontrar um ambiente saudável para 
desenvolver as suas actividades e assim sucessiva-
mente.

Crescemos a saber que o jovem é que vai asse-
gurar o futuro do país e é nesta camada social que se 
deposita esperança de poder vir a melhorar cada vez 
mais as condições de vida existentes actualmente.

Sendo assim, é desejável que se materializem 
políticas de apoio ao jovem para reduzir os casos de 
mendicidade, de pessoas que se refugiam no consu-
mo de bebidas alcoólicas e estupefacientes para não 
enfrentarem os desafios que se lhes impõem.

Deste modo, somos convidados a educarmos 
as nossas crianças, desde cedo a terem gosto pelo 
trabalho a partir de casa.

A divisão de tarefas é fundamental na famí-
lia. Não é mau ensinar a criança a fazer as tarefas 

de casa, manter o asseio em tudo quanto faz, de 
modo que no futuro continue com este ritmo e a 
partir daí desenvolver talentos.

Ao jovens lhes deve ser ensinado que todo 
o trabalho honesto é digno de realce. Cada um é 
importante no sector onde se encontra, nas activi-
dades que desenvolve, de tal forma que no futuro, 
de tanto procurar por um emprego formal, não se 
vai envergonhar em desenvolver actividades co-
merciais, por exemplo.

Por falta de emprego, actualmente encontra-
mos pessoas com formação em várias áreas de 
conhecimento a desenvolver actividades comer-
ciais, até no sector informal. E certamente que os 
ensinamentos que aprenderam ao longo da sua 
formação, indirectamente os aplicam nas suas 
tarefas.

Acredito que não era sonho destes nossos 
compatriotas formarem-se para depois actuar em 
outras áreas, mas por falta de oportunidades de 
emprego, os mesmos estão na actividade e conse-
guem manter as suas famílias.

Sendo assim, acho que os jovens devem dig-
nificar esta camada social, entregando-se ao tra-
balho, sem nenhuma escolha, desde que seja ho-
nesto e digno.

Jovens e a mendicidade

ARENO  FUGÃO
arenofugao92@gmail.com

SIGAROWANE
DJENGUENYENYE NDLOVU

ESTAVA na S. Muthemba quando de Lisboa 
chegam notícias de qualificação da Verónica 
para o mundial de juniores em atletismo, o 
que convocou uma vibração de alegria. Afi-
nal, mais uma vez, o país lá estaria e sabe-se 
lá, para mais uma vez vencer e a bandeira que 
a todos cobre desfraldar-se em terras colom-
bianas.

Poucos foram os dias que passaram e, na 
mesma S. Muthemba, cai a bomba: a federa-
ção não tem dinheiro para as despesas de par-
ticipação da menina maniquense. Nem sequer 
para o equipamento, para sapatilhas. O mun-
do desabou, ou estaria com sérios problemas 
auditivos, mas não. Era esse o texto.

“Bem que podias arranjar uma madrinha 
para a miúda, que resolvia o problema”, dis-
se o mano velho. Quando a madrinha já esta-
va encontrada, o bom do Alex já havia resol-
vido o problema. Seguiram-se dias de muita 
satisfação, expectativas tamanhas e à custa, 
a subida da facturação nas casas de pasto da 
rua pela celebração do facto de ter sido su-
perada uma dificuldade que se mostrava, por 
assim dizer, monstra.

Mas afinal existia um Badrú. Um Badrú 
com o burro amarrado.

Um Badrú. Uma vasculha no baú e não 
há memória de um Badrú nas pistas (mas 
para existir não é preciso memória nenhu-
ma). E afinal o Badrú está aí e, pela música 
do dia, muito activo na denúncia de ilegais 
que por cá andam a produzir estrelas de om-
brear em eventos mundiais, mesmo a custo 
próprio, a dizer dos males que se praticam e 
que resultam em prejuízos severos, sobre-
tudo no atletismo, no desporto. Não há aqui 
nenhum esforço de apadrinhar ilegais, mas 
este ilegal era de condição sabida pelo Badrú 
passam anos e nunca tugiu nem mugiu. 

Vai a Verónica participar no mundial sem 
a companhia do seu treinador e a grande 
diferença que tal faz, como dizem os muito 
andados nesta vida desportiva. E ainda que 

se diga, desde já, que tudo de menos bom 
que acontecer na actuação da Verónica, há 
de ser por conta de um Badrú, há-de ser só 
dizer. Badrú, ele arranja um treinador subs-
tituto. Ele que também segue na viagem, 
que a eventualidade, ainda assim, de a dor 
ser compensada não está morta.

Isto é tudo muito estranho… será mesmo 
de ilegalidade de permanência? Bom de nós 
sem ilegais na tuga ou noutro lugar.

Com este estar, Badrú ainda poderá ver 
erigida uma estátua sua, (ao lado do espaço 
onde montam os palcos em dias de espec-
táculos musicais naquela pista de atletismo) 
pelos seus préstimos à nação no que se re-
fere à ordem e segurança pública, como um 
distinto dirigente desportivo que não tolera 
o brilho de seus compatriotas porque trei-
nados por um ilegal, ainda que tenha natu-
ralidade.

As televisões, os jornais e as rádios lá es-
tarão no dia da inauguração para depois di-
zerem e mostrar ao mundo a cerimónia, os 
discursos de figuras iminentes que nesses 
momentos fazem o estilo no rigor das cenas 
protocolares.

Isto é muito estranho.
Há casas no Zimpeto para alojar as ou-

tras estrelas, também, que estão vivendo na 
casa do ilegal. Um deles também no brilho 
pelo mundo. Bastarão casas? E o homem? O 
homem para fazer estrelas, também existe? 
Bom, este parágrafo não pode ser desenvol-
vido, nem sequer devia ser lido pelos diri-
gentes desportivos. Mas se tal acontecer…
paciência.

Não há nisto coisa que admire. Preocu-
pação em não saber em que era se vive.

Badrú, Badrú…
Na S. Muthemba, esse é o hino que se 

hina na dor da vida que custa.
Mas pode ficar para a próxima, na hipó-

tese de não ser ilegal.
Badrú, Badrú…

Badrú, Badrú Ah… Badrú

A PROVÍNCIA de Tete tem muitos aspectos que a 
singularizam, tanto física quanto culturalmen-
te. Não é preciso ser antropólogo para perceber 
muito deste povo que tem no Nyau a sua dança 
predilecta. Vi isso em Kambulatsitsi, no distrito 
de Moatize, num evento em que esteve lá o go-
vernador Domingos Viola.

Os organizadores da cerimónia cometeram 
um erro crasso no alinhamento do programa, 
colocando esta dança no meio das actividades 
agendadas para o dia, acabando por se quebrar 
todo o protocolo que até então se vinha obser-
vando. É que, quando se dança Nyau ninguém 
se contém. O público quase que assalta o palco. 
Curioso é que até o pessoal do protocolo, in-
cluindo seguranças hipotecam a sua tarefa de 
controlar o público, porque também querem as-
sistir ao espectáculo.

Voltei a testemunhar cenário semelhante no 
Songo, mas aí já houve o cuidado de se agendar 
esta dança para o fim das actividades, pois, pelo 
contrário seria uma autêntica “bagunça proto-
colar”, porque o Nyau aquece. Faz vibrar. Deixa 
as pessoas possuídas. Posso até compará-lo com 
o golo, num jogo de futebol, para não me atrever 
a parafrasear o relator desportivo Castro Jorge, 
quando descreve o golo. Vejam que eu também 
acabei caindo na armadilha do Nyau, quando o 
assunto que trago tem a ver com a cidade das 
Quininas.

Desembarcando no Aeroporto de Chingo-
dzi, na província de Tete, só é necessário per-
correr 10 quilómetros para atravessar a Ponte 
Samora Machel e entrar na chamada cidade 
das Quininas, que é o orgulho do edil César de 
Carvalho. À semelhança da cidade de Maputo, 
também conhecida por cidade das Acácias, a 
cidade de Tete é também conhecida por cida-
de das Quininas, uma planta que abunda neste 

local.
Com alguma distracção, pode se confundir 

esta árvore com uma acácia, mas são plantas 
bem diferentes. Ao longo das principais ave-
nidas e ruas da cidade de Tete, nos seus vários 
jardins, nas praças públicas, o principal orna-
mento é a quinina. Aliás, também é moda ver 
quininas nos quintais familiares, porque esta 
árvore, se bem tratada, dá uma frondosa som-
bra, que ajuda a aliviar o calor de Tete.

Com a quinina, os jardineiros “brincam” 
fazendo variados tipos de podas. É um regalo 
passar pela Avenida Eduardo Mondlane e ver o 
desfile das quininas, bem verdinhas, no passeio 
divisório. Mas beleza semelhante também se 
pode ver noutras artérias, que fazem César de 
Carvalho vibrar quando conversa com os seus 
munícipes. Quinina é mesmo a marca do Mu-
nicípio da Cidade de Tete, diariamente cuidada 
por senhoras, de vassouras em punho, a par-
tir das 15.30 horas, ou seja, a seguir à hora do 
expediente. Por falar em senhoras que cuidam 
da limpeza da cidade, sei também que o zelo-
so César de Carvalho, num futuro próximo vai 
cuidar da indumentária destas mães, que qua-
se se confundem com peões comuns durante o 
exercício das suas tarefas, porque elas precisam 
de roupa apropriada.

Endereço ainda os meus parabéns à edili-
dade, pela sua aposta na edificação de praças 
públicas, onde os munícipes se acomodam de-
baixo de sombras das quininas, cá na capital do 
Canto dos Seis “C’s”. 

PS. Na semana passada, cometi um erro ao 
referir que a Hidroeléctrica de Cahora Bassa foi 
construída no dia 23 de Junho de 1975. A verda-
de é que a HCB foi criada nesta data e não cons-
truída, como erradamente fiz referência .

Cidade das quininas

DO CANTO DOS SEIS “C’S”
César Langa

cesar.langa@snoticias.co.mz

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

MUNICÍPIO DE QUELIMANE
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Conselho Municipal de Cidade de Quelimane convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a 

apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº 

Ord

Modalidade 

de 

Contratação

Objecto do Concurso
Concorrentes 

elegíveis

Data e 

hora de 

entrega das 

propostas

     Data e 

hora de 

abertura das 

propostas

Validade 

das

Propostas

Anúncio de 

posicionamento
Garantia Provisória 

01
Concurso 

Público Nº4 

/UGEA/

CMCQ/2022

Fornecimento de 

2 ambulâncias; 2 

carros funérios, 1 

viatura para PM
Qualificação 

Jurídica, 

Económica 

– Financeira, 

Técnica e 

Regularidade 

Fiscal

16/8/2022

8.30 horas

16/8/2022

8.35 horas

60 Dias

 17/8/2022

8.45 horas

 300.000,00MT

Validade 

60 Dias

02

Concurso 

Limitado 

N°6 / UGEA/

CMCQ/2022

Empreitada de Obras 

para Manutenção e 
protecção com lancis 

na Rua 2022 Lote I

6/8/2022

9.00 horas

6/8/2022

9.05 horas

60 Dias 

8/8/2022

      9.00 horas

N/A N/A

Empreitada de Obras 

para Manutenção e 
protecção com lancis 
as Ruas 4032/3026 e 

Av. Amílcar Cabral – 

Lote II

Visita ao local das Obras 

 3/8/2022 e 4/8/2022

   9.00 às 11.00 horas 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documento do Concurso ou adquirí-los no CACQ sita na Av. Josina 

Machel no Sector da UGEA, 1º andar, lado esquerdo, mediante a apresentação de recibo pago no Sector da Tesouraria, pela importância não reem-

bolsável de 1.500,00MT por lote.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

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

Quelimane, aos 17 de Maio de 2022

Autoridade Competente

Manuel A.A.L de Araújo

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

Distrito Urbano KaMaxaquene
Cidade de Maputo, Província de Maputo

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

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

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

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

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

gestões do público.

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

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

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

Cidade Local Data e Horas

Cidade de 
Maputo

Pensão 
Martins

05 de Agosto 
de 2022, 
10:00 Horas

6560

ESTUDANTES, docentes e in-
vestigadores da Universidade 
Eduardo Mondlane estão a ser 
formados em Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC), com vista a promover 
actividades de pesquisa e ino-
vação para o desenvolvimento 
social e económico do país.  

O reitor da UEM, Manuel 
Guilherme Júnior, disse que a 
instituição valoriza o uso das 
tecnologias como ferramenta 
que pode contribuir para elevar 
a qualidade de ensino e apren-
dizagem, investigação e gestão 
universitária. 

“As actividades extracurri-
culares envolvendo docentes, 

investigadores e estudantes, 
em colaboração com parceiros, 
podem também resultar numa 
adequação curricular dos cur-
sos de base tecnológica”, refe-
riu. 

Segundo o reitor, a UEM re-
conhece a economia do conhe-
cimento e sociedade das TIC, 
sendo por isso que tem vindo a 
reforçar a sua capacidade para o 
uso de tecnologias como ferra-
menta pedagógica. 

“Incentivar actividades 
relativas à inovação e em-
preendedorismo envolvendo 
estudantes pode induzir a cria-
tividade e resultar em startups 
viradas a resolver problemas da 

sociedade”, sublinhou.  
A formação faz parte do 

projecto  Summer School, 
lançado ontem pela UEM. O  
programa conta com o finan-
ciamento de cerca de 1.1 mi-
lhão de euros, dos quais 950 
mil concedidos pela Agência 
Italiana de Cooperação para o 
Desenvolvimento (AICS), 129 
mil co-financiados pela Poli-
técnica de Milão e mais de 82 
mil da  Universidade  Eduardo 
Mondlane. 

Por sua vez, o director da 
AICS,  Paolo Sertoli, referiu que 
o Summer School visa igual-
mente melhorar as capacidades 
tecnológicas dos estudantes 

T
REZE técnicos de saú-
de em epidemiologia de 
campo foram graduados 
recentemente na pro-
víncia de Nampula, após 

formação realizada com o ob-
jectivo de reforçar a capacidade 
dos pontos focais de vigilância 
nos distritos, identificar e res-
ponder rapidamente à emer-
gência de potenciais doenças 
epidémicas.

A formação enquadra-se 
no Programa de Formação em 
Epidemiologia de Campo de 
Moçambique (FETP) – Linha 
de Frente, criado pelo Ministé-
rio da Saúde (MISAU), através 
do Instituto Nacional de Saúde 
(INS). 

Os técnicos fazem parte da 
terceira coorte de formação em 
epidemiologia de campo.   

Segundo o chefe do De-
partamento de Saúde Pública 
no Serviço Provincial Saúde de 
Nampula, Geraldino Avalinho, a 
disponibilidade de recursos hu-
manos com capacidade de in-
tervenção atempada na inves-
tigação e procura de soluções 
é uma satisfação para o sector 
na província, que tem muitos 
distritos com alto peso da pro-

Graduados técnicos de saúde
em epidemiologia de campo

blemática de doenças de origem 
hídrica.

“Vínhamos acompanhando 
que a província estava a acolher 
uma formação. Para nós, é com 
grande júbilo porque os cole-
gas treinados poderão formar 
outros dos distritos que, infe-
lizmente, não puderam fazer 
parte do curso”, disse. 

O delegado do INS em 
Nampula, Américo Barata, 
avançou que o programa de 
fortalecimento da capacida-

de de resposta aos eventos de 
saúde nos distritos criou ca-
pacidade técnica, habilidades 
e competências no sector da 
Saúde, sobretudo por ser uma 
rede coordenada a nível nacio-
nal e internacional. 

Barata sublinhou que os 
graduados terão capacidade 
de conduzir investigação em 
saúde para melhor informar 
e, com base na informação, 
permitir a tomada de decisões 
baseadas em evidências para 

gerar respostas, recursos e ma-
ximizar resultados.

Por seu turno, o coorde-
nador do programa, Geraldo 
Chambe, apresentou a estrutu-
ra do FETP, explicando que este 
é um programa de desenvol-
vimento da força de trabalho 
orientado e baseado em com-
petências, com vista a habilitar 
e aprimorar os conhecimentos 
dos técnicos de saúde na área 
da vigilância.

De acordo com Chambe, o 

FETP está dividido em níveis, 
nomeadamente Linha de Fren-
te, Intermediário e Avançado. 

“A mim e aos meus cole-
gas, digo que este não é o fim, 
mas sim o começo de mais uma 
etapa. Aqui temos conheci-
mentos adquiridos e devemos 
aplicá-los nos nossos locais de 
trabalho, demonstrando que 
nos foi conferida mais uma fer-
ramenta para melhorar o nosso 
trabalho”, referiu Lemos João, 
representante dos participan-
tes da terceira coorte. 

O encerramento do curso 
foi marcado pela entrega de 
certificados aos graduados e 
realização de sessões científi-
cas, durante as quais os par-
ticipantes apresentaram seus 
trabalhos científicos realizados 
no âmbito da formação.

Em Moçambique, o FETP 
foi estabelecido em colabora-
ção com a Direcção Nacional 
de Saúde Pública e a Faculdade 
de Medicina da Universidade 
Eduardo Mondlane, com apoio 
técnico do Centro de Pre-
venção e Controlo de Doen-
ças (CDC) e da Rede Africana 
de Epidemiologia de Campo 
(AFENET).

Técnicos exibem certificados de formação 

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Estudantes, docentes e investigadores formados em TIC

para facilitar o acesso ao mer-
cado de emprego por via da es-
pecialização. 

“Eles poderão também 
participar nos cursos de curta 
duração, cerca de três meses, 
em diversos módulos ministra-
dos em colaboração com a Po-
litécnica de Milão”, assegurou.  

Paolo Sertol espera que os 
estudantes saibam aproveitar 
a oportunidade que o projecto 
oferece, que além da forma-
ção geral e teórica que a UEM 
proporciona, possam melho-

rar, conhecer e dominar o de-
senvolvimento de aplicações 
tecnológicas com ferramentas 
inovadoras para elaboração, 
por exemplo, de trabalhos de 
fim de curso.

O projecto, com a duração 
de três anos, prevê em cada ano 
formar 50 estudantes, sendo 
que a primeira edição contem-
pla três cursos, nomeadamen-
te Desenvolvimento Web com 
Python e Django, Aplicações 
Mobile com Flutter e Data Mi-
ning. 

A ESSÊNCIA da prática clínica é estarmos 
sintonizados com a relação existente entre o 
cliente e o seu animal, defende o Professor 
Emérito José Manuel da Mota Cardoso, numa 
reflexão sobre ética e deontologia na profis-
são veterinária.

Numa palestra havida ontem, alusiva ao 
Dia do Médico Veterinário Moçambicano e 
ao 58.º aniversário da Faculdade de Veteri-
nária da Universidade Eduardo Mondlane  
(UEM), Mota Cardoso fez uma viagem no 
tempo, trazendo aspectos que tocam a éti-
ca e deontologia no passado, estabelecendo 
uma ponte com o que a profissão bem como 
a formação oferecem na contemporaneida-
de.

A sua explanação resumiu-se na ne-
cessidade de os profissionais veterinários 
agirem cada vez mais guiados pela ética e 
deontologia, sobretudo quando o motivo é 
cuidar dos animais, evitando ao máximo o 
seu sofrimento.

Frisou que, na sua relação de trabalho, 
o médico veterinário nunca se deve consi-
derar um ser acima dos outros animais, mas 
sim procurar desempenhar o seu papel de 
protector.

“As considerações básicas de qualquer 
profissão devem envolver a prestação de 
cuidados e ajuda a outro ser humano e com-
partilhar da sua felicidade sempre que haja 
motivo para isso”, sublinhou na sua alocu-
ção.

No evento, a representante da Bastonária 
da Ordem dos Médicos Veterinários, Gaby 

Monteiro, falou da formação contínua de 
profissionais da área como um dos grandes 
desafios do órgão que representa.

Para ela, só desta forma será possível va-
lorizar ainda mais o papel da classe, numa 
altura em que a profissão é beliscada pela 
existência de falsos veterinários, que na sua 
acção ilegal colocam em causa a vida dos 
animais e dos humanos.

Deixou um recado aos veterinários, que 
devem ser proactivos na disseminação de 
mensagens na sociedade, sensibilizando a 
população a identificar melhor aqueles a 
quem confiam os cuidados de saúde dos seus 
animais.

A história da veterinária no país data de 
1964, altura em que foi aberto o primeiro 
curso, funcionando em instalações empres-
tadas, com apenas 12 estudantes assistidos 
por docentes estrangeiros.

A directora da Faculdade de Veteriná-
ria, Cesaltina Tchapo, fala em crescimento 
não somente em número de docentes, como 
também de estudantes, sendo actualmente 
centenas.

“Volvidos 58 anos, a Faculdade de Vete-
rinária tem 60 docentes, todos moçambica-
nos, entre mestres e doutorados. Dados de 
2021 dão conta da existência de 448 estu-
dantes inscritos, sendo 297 do sexo feminino 
e 151 do sexo masculino.  

Manifestou o cometimento da Faculda-
de de Veterinária em investir no bom nome 
desta instituição, oferecendo o que de mais 
belo e positivo se pode dar sem nada.

PROFESSOR EMÉRITO MANUEL MOTA CARDOSO

Humanos não se devem sentir 
superiores a outros animais

Os animais não devem ter menos privilégio no tratamento

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

27Terça-feira, 26 de Julho de 2022

26 de Julho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A corda sempre arrebenta do lado mais fraco”.

- Provérbio popular

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

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 07.31 horas, às 20.08 
com 2.80 e 2.90 metros respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 1.40 horas e às 
13.47, com 1.10 e 1.00 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

25/16

VILANKULO

25/16

TETE

26/17

QUELIMANE

28/15

NAMPULA

27/18

PEMBA

27/18
LICHINGA

20/9

BEIRA

24/17

XAI-XAI

24/15

CHIMOIO

22/11

MAPUTO

26/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- É DESPORTO

02:10- SOLIDARIEDADE 
MOÇAMBIQUE

03:05- 100 BARREIRAS

04:30- ENERGIA PARA TODOS

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:45- ENERGIA PARA TODOS

11:20- ENERGIA PARA TODOS

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- CARTAS NA MESA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA”OURO 
NEGRO”

15:30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- PANORAMA POLÍTICO

20:30- GIRAMUNDO

21:30- ÚLTIMO TEMPO

22:10- ENTRE ELAS

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

HORÁRIO  PRO-
GRAMAS  
OBSERVAÇÃO

06.00  HINO NACIONAL 
 

06.05  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 01 E 02

07.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

09.00  RODA VIVA: “O BULLYING 
E O PRECONCEITO”  
GRAVADO/GAZA

09.30  RODA VIVA: “BOAS PRÁTI-
CAS DE HIGIENE”  
GRAVADO/ZAMBÉZIA

10.00  RODA VIVA: “SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA”  
GRAVADO/CABO DELGA-
DO

10.30  PONTOS DE MEMÓRIA: 
MUSEU DA HISTÓRIA 
NATURAL  

11.00  3600 SEGUNDOS   
GRAVADO

12.00  TVM DESPORTO  
DIRECTO

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  OPINANDO COM SA-
LOMÃO MOYANA   
REPETIÇÃO

15.00  PELA LEI E ORDEM 
 

15.30  TENDA DA JUSTIÇA 
 

16.00  AGORA NÓS: A VIUVEZ  
GRAVADO

17.00  VIBRAÇÕES  
DIRECTO/BEIRA

18.30  ASAS - INDEPENDÊNCIA 

ECONÓMICA DA MULHER 

E OS CONFLITOS CONJU-

GAIS

19.00  ESPECIAL INFORMAÇÃO: 

26.ª CIMEIRA DA COM-

MONWEALTH  

19.30  SOJOGO: 30.ª EXTRACÇÃO 

DA LOTARIA/TOTOLOTO/

JOKER E INFORMAÇÕES/

TOTOBOLA

20.00  TELEJORNAL   

DIRECTO

21.00  GRANDE REPORTAGEM: 

ELECTRIFICAÇÃO DA 

PROVÍNCIA DE NAMPULA 

- “ENERGIA PARA TODOS” 

 

22.00  UBAKKA EM CONCERTO 

 

00.00  CONVERSAS AO SUL 

 

01.30  3600 SEGUNDOS   

REPETIÇÃO

02.30  VIBRAÇÕES  

REPETIÇÃO

04.00  PELA LEI E ORDEM  

REPETIÇÃO

04.30  TENDA DA JUSTIÇA  

REPETIÇÃO

05.00  TVM DESPORTO  

REPETIÇÃO

AUTARQUIA DE QUELIMANE
CONSELHO AUTÁRQUICO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do número 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Mar ço, comunica-se que foram adjudicados os concursos a baixo de acordam com seguinte:

Nº 
Ord

Modalidade Objecto de Concurso Empresa Adjudicada
Valor da Adjudicação 

Incluindo IVA (MT)

01 Concurso90E000141/CL/Nº0005/2022  Fornecimento de blocos de senha do mercado, livros e outros 
 SOCIEDADE GRÁFICA 
TRANSMONTANA, LDA  

815.000.00MT 

02 Concurso90E000141/CL/Nº0001/2022 Manutenção da Av. 25 de Junho – Lote I NOVA CONSTRUÇÃO, LDA 3.646,015,25MT

03 Concurso90E000141/CL/Nº0001/2022 Manutenção da Avenida Júlies Nyerere, – Lote II MINMAC, LDA 3.623,001,00

04 Concurso90E000141/CL/Nº0001/2022 Manutenção da Avenida Eduardo Mondlane, – Lote III MAAF, ENGENHARIA & SERVIÇOS 3.681.129,00MT

05 Concurso90E000141/AJ/Nº0003/2022 Fornecimento de pneus, acessórios de viaturas e niveladora KARINA COMERCIAL, LDA  3.209.729,23MT

06 Concurso90E000141/CL/Nº0002/2022 
 Fornecimento de material duradouro e não duradouros de 

escritórios 
MIA TRADING, LDA 1.590.300.00MT

07 Concurso90E000141/CL/Nº0003/2022  Fornecimento de material desportivo MIA TRADING, LDA 808.000.00MT

03 Concurso90E000141/CL/Nº0004/2022  Fornecimento de combustível e lubrificantes ZAP. ZAMBÉZIA AGRÍCOLA 3.442.793.00MT 

Quelimane, aos 25 de Julho de 2022
 

Autoridade Competente 

Manuel A.A. Lopes de Araújo
(Professor Doutor)

Conselho Municipal da Cidade de Quelimane – Avenida Josina Machel 1068 Caixa.Postal 68 correio electrónico cmcqgp@gmail.com
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“ÁFRICA é logo aqui” é 
o título de um livro que 
será apresentado ao pú-
bico no dia 6 de Agosto, 
pelas 14.00 horas, no es-
paço Utomi em São Paulo, 
Brasil.

É um diário de bordo 
de um poeta da perife-
ria de São Paulo, Brasil, 
Ceyton Mendes que teve a 
ousadia de cruzar o ocea-
no numa viagem de volta 
à sua terra-mãe, África.

Nesse livro Cleyton 
descreve em formato de 
prosa as sensações e ex-
periências que vivenciou 
nesse intercâmbio cultu-
ral em Maputo, Moçam-
bique.

“Escrevi todas essa 
vivências num diário de 
bordo, achei que seria 
egoísmo demais guardar 
só para mim mesmo, en-
tão decidi publicar essas 
experiências que trans-

bordaram do meu peito”, 
explicou o autor numa 
nota nas suas redes so-
ciais.

O lançamento ofi-
cial desse livro será uma 
grande celebração dos 
encontros de África e suas 
diásporas, conta com o 
mestre de cerimónia, Jô 
Freitas, momento mu-
sical estará ao cargo do 
deejay Pê, Arthur Vital, 
Carlos Mahlungo, Ras 
Soto. Contará ainda com 
a presença de Cláudio Del 
Puente, Débora Garcia, 
Lika Rosa.

Cleyton Mendes é 
escritor, apresentador, 
poeta, ativista e curador 
cultural e  idealizador 
do sarau “Pense Já” e do 
colectivo Afrônt Poesia. 
É formado em publi-
cidade e propaganda, 
autor dos livros “ Re-
latos De Uma Insônia” 

I
NVESTIGAR e recriar ma-
nifestações artísticas de 
Moçambique, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bis-
sau, São Tomé e Príncipe, 

Timor-Leste e Portugal, é o 
objectivo do programa “Re-
sistência e Afirmação Cultu-
ral”, lançado ontem em Ma-
puto.

A iniciativa interdisci-
plinar foi apresentada pela 
Ministra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula, e é 
implementada pelo projecto 
Procultura e financiada pela 
União Europeia e pelo Insti-
tuto Camões.

As pesquisas do programa 
serão dirigidas por mulheres 
jovens e terão como foco as 
manifestações artístico-cul-

turais desenvolvidas a partir 
do período da luta armada de 
libertação nacional na África 
lusófona e contra o fascismo 
em Portugal. 

Segundo Edelvina Ma-
terula, este projecto servirá 
“de base para a transmissão 
de conhecimentos às futuras 
gerações, assim como para 
valorização da identidade 
cultural africana, que se vem 
perdendo com globalização”.

Por seu turno, o cineasta 
Sol de Carvalho, coordena-
dor-geral do projecto, expli-
cou que cada país trabalhará 
com as expressões culturais 
do outro. “Moçambique não 
vai estudar as manifestações 
já conhecidas, vai-se resgatar 
as menos conhecidas”, disse.

“O projecto é muito am-
bicioso com certeza que te-
remos algumas dificuldades, 
pretendemos criar um museu 
virtual para estes sete países, 
para ser depositário da histo-
ria da resistências destes paí-
ses”, continuou.

Já Paula Prandini, também 
membro da iniciativa, disse 
que sob o lema “Resistir para 
Existir”, dança, música e tea-
tro são as manifestações a se-
rem trabalhadas.

“Em cada um dos países 
que compõem o projecto será 
realizada investigação local, 
mapeamento e aprofundar 
conhecimento acerca de uma 
manifestação cultura perfor-
mativa com duração de dois 
anos e meio”, explicou.

OS escritores moçambicanos 
Eduardo Quive e portugue-
sa Lúcia Vicente estarão em 
residência artística em Lis-
boa, entre de 25 de Agosto 
a 25 de Setembro, e Maputo, 
de 1 a 31 de Outubro. 

Ambos foram anuncia-
dos vencedores do Progra-
ma de Intercâmbio Literário 
2022, promovido pelo Centro 
Cultural Português em Ma-
puto e pela Câmara Munici-
pal de Lisboa. 

A iniciativa visa incenti-
var a criação literária e apos-
tar na internacionalização da 
cultura. Destina-se a escri-
tores moçambicanos e por-
tugueses com obra publicada 
e que pretendam desenvolver 
um projecto de criação lite-
rária.

De acordo com o júri 
do concurso, a seleccão de 
Eduardo Quive e Lúcia Vi-
cente aconteceu por unani-
midade, considerando que 
no universo das candidaturas 
admitidas ambos apresenta-
ram as propostas que melhor 

“RESISTÊNCIA E AFIRMAÇÃO CULTURAL”

Projecto mapeia arte 
de sete países lusófonos

Iniciativa pretende resgatar a identidade cultural africana

Escritores em
residência criativa

se enquadram na lógica do 
programa de intercâmbio li-
terário. 

Os juízes também desta-
caram o impacto e benefícios 
das residências, dos encon-
tros e experiências que pro-
porcionam para a actividade 
literária dos candidatos ven-
cedores e para os projectos 
apresentados.

Eduardo Quive é jor-
nalista, escritor e produtor 
cultural. Edita e coordena da 
revista digital “Literatas” e 
colabora com imprensa mo-
çambicana e estrangeira. 

Como escritor é autor 
de um livro de poesia e tem 

textos em prosa e poesia 
publicados em antologias e 
co-autor de um livro de en-
trevistas. 

Por sua vez, Lúcia Vicen-
te nasceu à beira da Ria For-
mosa, em Faro, numa família 
cheia de mulheres. Foi a pri-
meira desse núcleo a concluir 
uma licenciatura e cedo se 
questionou sobre o papel da 
mulher na sociedade e por 
que razão os livros de história 
nunca mencionavam mulhe-
res. 

Em 2018 publicou o seu 
primeiro livro feminista para 
crianças “Portuguesas com M 
grande”.

Lúcia Vicente

EM SUA OBRA LITERÁRIA

Cleyton Mendes descobre 
que “África é logo aqui”

“Desembarquei em Moçambique só com 

meus livros”

“Contraindicação” “Etce-
tera” e “África é Logo Aqui” 
Além de actuar no cenário ar-
tístico, Cleyton também leva 
seu trabalho para dentro de 
escolas, universidades e em-
presas através de oficinas, pa-
lestras e parcerias.

Eduardo Quive

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



NECROLOGIA

DANIEL JOÃO MAPUTUMANE 
GUIAMBA
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, 
Comité Sindical e colaboradores do Standard Bank, SA, co-
municam com profundo pesar e consternação o desapareci-
mento físico do Sr.DANIEL JOÃO MAPUTUMANE GUIAMBA, pai do colaborador 
Ivan Daniel Guiamba, ocorrido no dia 22/7/2022, cujo funeral se realizou no dia 
25/7/2022, na província de Inhambane. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.        2736
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MELCHIOR 
BELCHIOR

FALECEU

Seus irmãos Yara, Maira, Chásia, 
Joel, Krizya, Shalein, Wisan, Ethan e Renato 
cumprem o doloroso dever de comunicar o fa-
lecimento do seu ente querido MELCHIOR BEL-
CHIOR, ocorrido no dia 24/7/2022, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 26/7/2022, no Cemitério de 
Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de 
velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas.

6563

RUI PEREIRA DOS 
SANTOS

FALECEU

Seus irmãos Luísa, Amélia, Bea-
triz, Margarida, Virgílio (em me-
mória) e Judite, sobrinhos e demais familiares 
comunicam com profundo pesar o desapareci-
mento físico do seu ente querido RUI PEREIRA 
DOS SANTOS, ocorrido no dia 25/7/2022, em 
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
em data a anunciar oportunamente. Paz à sua 
alma.

6561

MARCELINA TITOS 
CHICHAVA

FALECEU
 

Silvestre Júlio Bila, irmãos, 
filhos, netos, noras e demais 
familiares comunicam com profunda mágoa o 
falecimento do seu ente querido MARCELINA 
TITOS CHICHAVA, ocorrido no dia 24/7/2022, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 
26/7/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
14.00 horas, antecedidas de velório, na Igreja da 
Munhuana, pelas 11.00 horas. Paz à sua alma.

6569

MELCHIOR 
BELCHIOR

FALECEU

Seus pais Elmiro Belchior e Sónia Sing, 
avós, irmãos, cunhados, familiares e 
demais amigos cumprem o doloroso 
dever de comunicar o falecimento do 
seu ente querido MELCHIOR BEL-
CHIOR, ocorrido no dia 24/7/2022, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 26/7/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 
horas, antecedido de velório, na capela 
do HCM, pelas 9.00 horas.

6563

RUI PEREIRA 
DOS SANTOS

FALECEU

Sua esposa Maria Elizete, filhos Edgar 
(em memória) e Soraia, genro Luís, 
netos Mónica, Ariel, Marco, Ingra, Rui, 
Alan e Tyara comunicam com profun-
do pesar o desaparecimento físico do 
seu ente querido RUI PEREIRA DOS 
SANTOS, ocorrido no dia 25/7/2022, em 
Maputo, vítima de doença, cujo velório 
se realiza em data a anunciar oportu-
namente. Paz à sua alma.

6561

AGOSTINHO 
JOSÉ CHONGO

FALECEU

O Presidente do Conse-
lho Municipal de Maputo, 
membros do Conselho Municipal, Quadro 
de Apoio Directo ao PCM e funcionários 
em geral comunicam com profunda dor e 
consternação o desaparecimento físico do 
Sr. AGOSTINHO JOSÉ CHONGO, guarda da 
Polícia Municipal, ocorrido no dia 23/7/2022, 
no Hospital Central de Maputo, vítima de 
acidente de viação, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 26/7/2022, pelas 8.00 horas, no ce-
mitério familiar, em Mucupe-Nwamatibjana, 
antecedido de velório, na sua residência, lo-
calizada no mesmo bairro. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

6554

JÚLIO TITOSSE 
MAHITA

FALECEU

Sua esposa Rita Monjane Mahita, filhos Telma, 
Edmilson, Júnior e Márcia, irmãos Albertina, Alice, 
Arlindo, Assucena, Casimiro e Titos com profunda 
dor e consternação comunicam a partida para o Pai 
Celestial do seu ente querido JÚLIO TITOSSE MAHI-
TA, ocorrida na manhã de domingo, cujo funeral se 
realiza amanhã, dia 27/7/2022, pelas 10.30 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de missa de 
corpo presente na Igreja São Francisco de Assis, 
da Zona Verde, pelas 8.30 horas.

6621

NÉLSIA CELESTE 
ALSONE 

GUAMBE

FALECEU

Helena Coane, Alsone Guambe, Edilson Francisco 
da Conceição e demais familiares comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento de 
NÉLSIA CELESTE ALSONE GUAMBE, ocorrido no 
dia 24/7/2022, no Hospital Distrital da Manhiça, cujo 
funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 27/7/2022, 
no cemitério local, pelas 9.00 horas, antecedido de 
velório às 8.00 horas, na residência da família. Paz 
à sua alma.

6564

DANIEL JOÃO 
MAPUTUMANE 

GUIAMBA

FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Mo-
çambique e todos os trabalhadores comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento 
do Sr. DANIEL JOÃO MAPUTUMANE GUIAMBA, 
trabalhador reformado deste Banco, ocorrido no dia 
22/7/2022, cujas cerimónias fúnebres se realizaram 
na província de Inhambane, no dia 25/7/2022, antece-
didas de velório pelas 9.00 horas, na Igreja Metodista 
da Malanga. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

DANIEL JOÃO 
MAPUTUMANE 

GUIAMBA

FALECEU

Seus compadres Agostinho de Sousa e Vilela de 
Sousa comunicam o desaparecimento físico do seu 
compadre DANIEL JOÃO MAPUTUMANE GUIAMBA, 
ocorrido no dia 21/7/2022, em Nelspruit, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 26/7/2022, 
pelas 8.00 horas, em Inhambane. Paz à sua alma.

6622

MELCHIOR 
BELCHIOR

FALECEU

A Administração, Comissão Exe-
cutiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e cola-
boradores do Standard Bank, SA, comunicam com 
profundo pesar e consternação o desaparecimento 
físico do Sr. MELCHIOR BELCHIOR, filho do colabo-
rador Elmiro Belchior, ocorrido no dia 24/7/2022, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 26/7/2022, no Cemitério 
de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de ve-
lório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

2736
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VENDE-SE VENDE-SE

FLAT tipo 2, com cozinha americana, 2 
suites, na Av. da Malhangalene, próximo 
do Hospital SHIFAA, vende-se por 3 450 
000,00MT. Contacto: 84-4312550 ou 86-
4312550.

8513

VIVENDAS: na Matola-700 tipo 3, com 
dependência, vende-se por 4 500 000,00, 
outras por 12 000 000,00 e 2 700 000,00; 
casas na cidade de Maputo, Bairro Cen-
tral por 5 500 000,00; na Malanga, num 
2º andar por 3 500 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-2704180.

6612

VIVENDA tipo 3, na Liberdade, Rua da 
Gorongoza, perto da empresa Irvine´s, tem 
anexo tipo 1, num espaço de 40x17, com 
vedação electrificada, vende-se por 6 500 
000,00MT, negociáveis. Caro cliente, ve-
nha agora ver de perto, não enche de água. 
Contacto: 84-2751702.

6538

FLAT tipo 4, num 1º andar, com 2wc, 2 
suites, cozinha grande e 2 salas, prédio 
seguro e organizado. NB: pronta a habitar 
no Bairro Central, vende-se; flat tipo 3, 
espaçosa, prédio pequeno, no Bairro da 
Malhangalene, perto da mesquita por 4 
700 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

6524

VIVENDA independente, tipo 5, com 4 
suites, vista para o mar, 2 salas, cozinha 
americana, escritórios, piscina, jardim, de-
pendência completa, parqueamento para 
7 carros, área de 1400m², bem localizada, 
na Sommerschield 1, próximo da Em-
baixada da França, vende-se. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

6524

RESIDÊNCIA com 3 quartos e wc em cima, 
quarto, cozinha e wc em baixo, jardim, 
casa de guarda, termo-acumulador, tanque 
de água, vedada, num terreno de 25x50, 
em Tchumene 1, vende-se por 16 500 
000,00. Contacto: 84-5067319.

6505

FLAT tipo 3, num 1º andar, com 2wc, 
parqueamento, prédio curto, organizado 
e seguro, em frente à Igreja Santo An-
tónio da Polana, vende-se por 14 000 
000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar, prédio 
curto e limpo, na Malhangalene por 4 500 
000,00MT, fixo. Contacto: 86-6020282 ou 
84-0140351, Edson.

6406

FLAT tipo 3, com suite, wc geral, wc 
de serviço, cozinha normal, quartos 
com guarda-fatos e sala espaçosa, 
num 2º andar, na Polana “A”, avenida 
Julius Nyerere, restaurante Taverna, 
vende-se por 13 500 000,00. N.B: va-
zia. Contacto: 84-7169565, Macamo.

6532

PROPRIEDADE, à beira da estrada, 
com 4 hectares, no Bairro de Laulane, 
próximo do Governo da Cidade, Av. 
Dom Alexandre, ideal para qualquer 
fim, vende-se por 70 000 000,00. 
Contacto: 84-7169565, Macamo.

6532

FLAT tipo 2+1, num 3º andar, com 
suite, wc, wc de serviço e estaciona-
mento, na Pandora, vende-se por 6 
000 000,00MT; vivenda tipo 4, num 
R/C e 1º andar, toda climatizada, 
com jardim, anexos, área de serviço 
e quintal enorme para 4 carros, na 
Polana por 650 000USD. Contacto: 
84-2141920 ou 84-3536800.

6494

6546

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADEDE MAPUTO

SERVIÇOS DE SAUDE DA CIDADE 
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço de Saúde da Cidade de Maputo convida as empresas e pessoas singulares interessadas para apresentarem propostas, fechadas, para fornecimento de bens e prestação de 

serviços conforme a tabela abaixo:

Nº Concurso Objecto do concurso
Valor de caderno 

de encargo
Garantia 

provisória
Data e hora de 
visita no local

Data e hora da
Entrega das
Propostas

Data e hora de abertura 
de Propostas

Validade das 
Propostas

58L000141/
CL/27/2022

Prestação de Serviços de pacote 
de conferência  

2000,00MT N/A N/A 9/8/2022 10.00H 9/8/2022 10.30H 60 Dias

58L000141/
CL/28/2022

Fornecimento de Equipamento 
Informático 

2000,00MT N/A N/A 09/8/2022 11.00H 9/8/2022 11.30H 60 Dias

58L000141/
CL/29/2022

Fornecimento de Módulos para 
Escritório

500.00MT N/A N/A 09/8/2022 11.30H 9/8/2022 12.00H 60 Dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pelas 
importâncias acima, não reembolsáveis para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no Standart-Bank (conta: DSCM Nº 106-111807-100-2).

3.As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.
NB: As visitas nos locais acima indicados para avaliar as especificações técnicas são de carácter obrigatório.

4.Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº05/2016, de 8 de Março.

Serviço de Saúde da Cidade de Maputo
Repartição de Aquisições

  Av. Maguiguana, nº 1240, rés-do-chão.
 Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SALIM SHIRAZCertifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de trinta de Junho 
de dois mil e vinte e dois, exarada de 
folhas cento e trinta e dois a cento 
e trinta e três, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e 
quatro, traço “E”, no Terceiro Cartório 
Notarial, perante FÁTIMA VALENTE 
SITÓI BATA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de SALIM 
SHIRAZ, no estado de casado com 
Chamina Abobacar Nurmamade, 
sob o regime de bens adquiridos, 
natural de Maputo, 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 e direitos, sua esposa Chamina 
Abobacar Nurmamade, natural de Maputo e seus filhos: Mahomed 
Assif, solteiro, maior e Nusrat Salim 
Shiraz Patel, casada com Jossar 
Ahmed Mussá Patel, sob o regime de 
separação de bens, todos naturais de 
Maputo 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.

Está Conforme
Maputo, aos 6 de Julho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)

6567

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

SOFALA- 1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A Senhora Doutora Sónia Pereira Nhapulo, Meritíssima 
Juíza de Direito desta Secção Cível do Tribunal Judicial 
da Província de Sofala-Beira.

Faz saber que neste Tribunal e Cartório da Primeira 
Secção, registados sob o nº 53/2ª/2021,correm 
termos uns Autos de Acção Sumária, em que é autor 
Saddamhusain Abdullah Patel move contra o réu 
Carlos Vaz, na sua pessoa, nos quais e por este meio 
é citado o réu Carlos Vaz, para no prazo de 10 (dez) 
dias, finda que seja a dilação de mais 30 (trinta) 
dias, a contar da última publicação do presente 
anúncio, contestar, querendo, a presente acção, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra neste Cartório, à disposição da 
mesma, nas horas normais de expediente, nos termos 
do artigo 783º do CPC, sob pena de ser condenado no 
pedido.
Para constar se lavrou o presente Edital e mais dois de igual teor que vão ser afixados nos lugares legalmente 
estabelecidos.
Beira, aos cinco dias do mês de Julho do ano dois mil e 
vinte e dois

A Juíza de Direito
Drª Sónia Pereira Nhapulo

O Escrivão de Direito
Eusébio Momade Escamade

93

ARRENDA-SE

IMOZA arrenda luxuosa geminada 
tipo 3, num R/C, climatizada, no 
Bairro Central, por 85 000,00MT; 
casa tipo 3 nova, em Mapulene, 
próximo das bombas da Galp por 30 
000,00MT. Contacto: 84-7988443 ou 
86-7988443.

6603

PRECISA-SE

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros da Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, 
pagamento cash de 3 000 000,00MT 
a 45 000 000,00MT. NB: se for mais 
pode-se negociar. Contacto: 84-
6018957 ou 87-6018959.

6524

EMPRESA de transporte público de 
passageiros procura motoristas qua-
lificados e cobradores experientes, 
com disponibilidade imediata. Con-
tacto: 87-7394013 ou 84-6394013.

6540

MANUEL PACHIRA OSSIFO
(2 anos sem ti pai)

AUGUSTA 
MARIAMO ATIJA CADANGO 

OSSIFO
(1 ano sem ti mãe)

Com eterna saudade, vossos filhos Manuela, Guida, Nhau, Amina, Tony, 

Maninha, Chinho e Pajo recordam o vosso desaparecimento físico. Como 

ontem, amamos-vos hoje e amar-vos-emos amanhã. Que Allah vos dê 

Jannath.
231

DOMINGOS ANTÓNIO DOS SANTOS

FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, Comités Sindicais locais 
e os trabalhadores em geral comunicam o desaparecimento físico do Sr. DOMINGOS 
ANTÓNIO DOS SANTOS, trabalhador reformado, ocorrido no dia 24/7/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 27/7/2022, no Cemitério de Khongolote, pelas 
11.00 horas, antecedido de velório na Igreja Nossa Senhora do Livramento, no Bairro T3, 
pelas 9.00 horas. À família enlutada as mais sentidas condolências.

06771

MARCELINA TITOS 
CHICHAVA

FALECEU

Silvestre Júlio Bila, Domingos Bila, 
Elisa Bila, Ebenezário Eben, Enzo Bila, 
Ayan Bila, Elaine Bila, Belissia Bila, 
Maira Bila, Larissa Bila, Giovani Bila, Ilundi Bila, Brito Bila, 
Itaniel Bila, Nélio Cumbe, Julieta Cumbe, Macisse Cumbe, 
Catarina Cumbe, Kiane, Cristian, Albano Emelina Ngulele, 
Sandra Baluane, Beatriz Jorge e Ângela Mboene comuni-
cam o falecimento do seu ente querido MARCELINA TITOS 
CHICHAVA, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 
26/7/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 14.00 horas, 
antecedidas de velório, na Igreja da Munhuana, pelas 11.00 
horas. Paz à sua alma.

6569

INÁCIO OMBE
(30 dias)

A família Ombe, sua esposa Ilda 
Ombe, filhos Lurdes, Flávio e 
Marciano, irmãos e demais fami-
liares comunicam que pela pas-
sagem de 30 dias da partida do 
seu ente querido INÁCIO OMBE, ocorrida no dia 
27/6/2022, no HPM, vítima de doença, rezam missa 
em sua memória, na Igreja Santo António da Po-
lana, às 18.00 horas, na quarta-feira, dia 27/7/2022 
e no sábado, dia 6/8/2022, às 9.00 horas, haverá 
deposição de flores, no Cemitério Municipal de 
Chibuto.

6570

MARCELINA TITOS 
CHICHAVA

FALECEU

Silvestre Júlio Bila, Domingos Bila, 
Eliza Bila, Enzo Mugalheia Bila, 
netos, noras e demais familiares comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do 
seu ente querido MARCELINA TITOS CHICHAVA, 
ocorrido em Maputo, no dia 24/7/2022, cujas ceri-
mónias fúnebres se realizam hoje, dia 26/7/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 14.00 horas, ante-
cedidas de velório, na Igreja da Munhuana, pelas 
11.00 horas. Paz à sua alma.

6569
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“AFRICANO” DE VÓLEI DE PRAIA

Índices de confiança 
elevados à porta da estreia

IVO TAVARES,

EM AGADIR

Com o patrocínio da:

A
S duplas nacionais de 
vólei de praia de se-
niores masculinos e fe-
mininos efectuaram nas 
primeiras horas de on-

tem o primeiro treino nas areias 
da Arena de Agadir, em Marro-
cos, palco que acolhe de amanhã 
à próxima segunda-feira o cam-
peonato africano.

A sessão de treinos, que de-
correu em dois dos cinco cam-
pos de aquecimento, foi de todo 
proveitosa para as duplas na-
cionais, compostas por Ainadi-
no Martinho/Jorge Monjane e 
Ana Paula Sinaportar/Vanessa 
Muianga (tricampeões da zona), 
e pelos vice-campeões Osvaldo 
Mungoi/José Mondlane e Ângela 
Tembe/Natália Intego. Duran-
te quase duas horas estiveram a 
ensaiar jogadas de ataque com a 
capacidade de finalização a ser 
posta à prova. 

Nesse capítulo houve mui-
to bons momentos com jogadas 
bem elaboradas de um ou dois 
toques ou mesmo com serviços 
de boa qualidade. De ressalvar 
que a dupla vice-campeã africana 
da Zona VI, José Mondlane (Zeli-

to) e Osvaldo Mungoi (Touch), 
superou os campeões Ainadino 
Martinho (Igor) e Jorge Monjane 
(Jojó), deixando bons indicado-
res para o início de prova. 

No campo mesmo ao lado, 
bateram-se as duplas Vanessa 
Muianga/Ana Paula Sinapor-
tar, campeã da zona, e a vice-

-campeã Ângela Tembe/Natália 
Intego. O treino foi igualmente 
intenso e positivo com as atle-
tas a aplicarem-se ao máximo. 
Ao contrário do que se poderia 
pensar, todos os atletas apresen-
taram-se soltos em campo, não 
deixando transparecer qualquer 
tipo de fadiga das mais de 24 ho-

ras de viagem entre o voo e duas 
escalas em Doha (Qatar) e Casa-
blanca (Marrocos) até ao destino 
final, Agadir, onde a delegação 
chegou ao final da tarde de do-
mingo, tendo partido de Maputo 
nas primeiras horas da tarde de 
sábado. 

Com a mesma disposição 

apresentaram-se no treino da 
tarde, tendo os masculinos reali-
zado um treino com as duplas da 
Argélia e os femininos com as das 
Maurícias. Foi um ensaio de uma 
hora, no qual Alexandre Pontel 
pôde se aperceber sobre a actual 
situação dos seus treinados em 
todos os aspectos. 

Hoje, a equipa nacional volta 
a treinar eventualmente contra 
algumas das selecções presentes, 
havendo contacto com a dupla 
feminina das Maurícias nesse 
sentido. Uma nota positiva é que 
Osvaldo Mungoi, que na final do 
Circuito Regional da Zona VI no 
Bostwana, lesionou-se no tor-
nozelo, mas está completamente 
recuperado, pelo que Alexandre 
Pontel tem grupo na máxima 
força para atacar o tão desejado 
ceptro africano. 

Entretanto, a reunião téc-
nica, na qual serão sorteados os 
grupos e ao mesmo tempo o ali-
nhamento do calendário, reali-
za-se hoje.

De realçar que de entre mui-
tas conquistas em África nos sub-
21, o título num “Africano” de 
seniores é uma prioridade, de-
pois de terem conquistado a pri-
meira edição dos Jogos Africanos 
de Voleibol de de Praia em 2019.

Na última vez que Moçambi-
que marcou presença num CAN-
-Nigéria 2019, a dupla masculina 
ficou em terceiro lugar e a femi-
nina em quinto. Dos voleibolistas 
presentes, Vanessa Muianga, que 
na altura fez dupla com Mércia 
Mucheza, é a única que já parti-
cipou no evento. De referir que 
os primeiros quatro classificados 
garantem o apuramento para o 
Campeonato do Mundo.

VANESSA MUIANGA 

ALEXANDRE PONTEL 

Com empenho e dedicação 
vamos conseguir o título

Concentrados e comprometidos

“PARTICIPAR pela segunda vez será uma 
experiência muito boa. Apesar de em 2019 
não ter conseguido alcançar o objectivo, 
que era qualificar para o Mundial tam-
bém foi positivo, mas acredito que agora 
estamos melhor preparadas. Com muito 
esforço, dedicação, empenho, calma e 

paciência vamos conseguir. Em relação 
ao treino, senti-me muito bem e acredito 
que vamos nos dar bem nos jogos porque 
não tivemos grandes problemas de movi-
mentação”, disse Vanessa Muianga, única 
atleta que vai disputar o “Africano” pela 
segunda vez. 

“O TREINO foi positivo. Os oito atletas 
estiveram muito concentrados e, acima 
de tudo, demonstraram estar compro-
metidos com a causa. Foi uma perfor-
mance excelente. Todos os atletas estão 
bem fisicamente. Estão com uma boa 
potência muscular e conscientes da res-
ponsabilidade que têm de representar 

bem o país. Dar o máximo, sem econo-
mizar as energias. Por outro lado, estão 
cientes da oportunidade que têm de ser 
campeões africanos. Talvez um pouco 
ansiosos, mas tenho a certeza que irão 
corresponder”, seleccionador nacional, 
Alexandre Pontel, avaliando o primeiro 
dia de treino. 

AVISO
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 Concessão Mineira número 10517C para 
Minerais Associados, Pedras Preciosas e Pedras Semi-Preciosas, no distrito de Milange, 

na província da Zambézia, a favor da requerente Hard Crust, Limitada, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -16   20   0,00 35   31   0,00

2 -16   20   0,00 35   38  30,00

3 -16   23  20,00 35   38  30,00

4 -16   23  20,00 35   31   0,00

Maputo, aos 15/1/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 92

KARATE

Moçambique conquista
oito medalhas no “Europeu”

A SELECÇÃO Nacional de Kara-
te, na especialidade de Kimura 
Shukokai, conquistou, fim-de-
-semana, oito medalhas, no 
Open Europeu que teve lugar 
na cidade suíça de Zurique, de 
22 a 23 do mês em curso.

Das oito medalhas, uma é de 
ouro, na especialidade de vete-
ranos masculinos kata, tendo 

sido arrebatada por Carlos Dias. 
Dias venceu a concorrência de 
Pedro Seguro (Portugal), Jarkko 
Lehtamo (Finlândia) e do com-
patriota Amílcar Soares, que 
ganhou bronze.

As restantes sete medalhas 
são de bronze, ganhas por Ácia 
Amade, seniores femininos 
em pesos leves, Carlos Dias, 

em veteranos pesos-pesados, 
Amílcar Soares, veteranos 
pesos-leves, Mayah Dias, em 
juniores femininos kata, David 
Júnior, em seniores masculi-
nos kata e outra em seniores 
masculinos kata, por equipas. 
Nesta última especialidade, 
Moçambique competiu com o 
trio composto por David Junior, 

Davidson Mutombene e Bonda 
Saimbondo.

Com estas medalhas, Mo-
çambique terminou em oita-
vo lugar na classificação final, 
numa prova em que partici-
param 18 países. A Suiça, país 
anfitrião, sagrou-se campeã do 
“open” com 38 medalhas, com 
Finlândia (22) e Alemanha (23) 
a ocuparem os restantes lugares 
do pódio. Os finlandeses tive-
ram mais medalhas de ouro (14) 
que a Alemanha (12), por isso 
terminaram em segundo mes-
mo com menos medalhas no 
global que os germânicos.

De referir que Moçambi-
que competiu com 11 atletas no 
Open Europeu, nomeadamen-
te, Carlos Dias, Amílcar Soa-
res, Ácia Amade, David Júnior, 
Mayah Dias, Vitorino Simão, 
Francisca Álvaro, Prithi Chan-
dulal, Meer Ratilal, Anderson 
Mavanga, Rogério Wong e An-
tónio Wong, estes dois últimos 
baseados no Reino Unido.

A comitiva regressa ao país 
na quinta-feira.

QUALIFICAÇÃO CHAN ARGÉLIA-2023

Cabo Verde perde com Serra Leoa
A SELECÇÃO cabo-ver-
diana de futebol perdeu na 
tarde de domingo, por 2-0, 
com a sua congénere da 
Serra Leoa, no Estádio Mar-
rakech, em Marrocos, em 
partida da primeira elimi-
natória de qualificação para 
o Campeonato Africano 
das Nações para Residentes 
(CHAN-2023).

O resultado favorável 
ao combinado anfitrião co-
meçou a ser construído na 
primeira parte, já que ao 
intervalo Serra Leoa vencia, 
por 1-0, havendo a realçar 
que com este desfecho Cabo 
Verde, de parceria com Gui-
né Bissau, foram duas das 
quatro selecções falantes de 
português que saíram der-

rotadas no fim-de-semana, 
já que Moçambique empa-
tou (0-0) com a Zâmbia e 
Angola bateu Maurícias, por 
duas bolas sem resposta. 

O resultado dos “irmãos 
do Atlântico” compromete 
as suas aspirações de quali-
ficação e é obrigada a anular 
esta desvantagem em jogo 
da segunda eliminatória, 
agendada para amanhã, 
quarta-feira, para se apurar 
para a próxima eliminató-
ria.

Cabo Verde e Serra Leoa 
jogam em Marrocos, já que 
os dois países têm os seus 
estádios interditados pela 
Confederação Africana de 
Futebol (CAF) para acolher 
as provas internacionais.

De acordo com a progra-
mação, a selecção vence-
dora desta eliminatória vai 
à segunda ronda defrontar 
o Mali, finalisto vencido 
da última edição, havendo 
a referir que a fase final da 
7ª Edição do CHAN vai ser 
acolhida pela Argélia, entre 
os dias 8 e 31 de Janeiro de 
2023.

Eis os outros resultados 
da ronda do fim-de-sema-
na. 

ZONA AUSTRAL: Mau-
rícias-Angola (0-2), Co-
mores-África do Sul (0-1), 
Botswana-Eswatini (0-0), 
Seychelles-Madagáscar (0-
1). 

ZONA CENTRAL ESTE: 
Etiópia-Sudão do Sul (0-

0), Somália-Tanzania (0-1), 
Burundi-Djibuti (2-1). 

ZONA OCIDENTAL “A”: 
Libéria-Senegal (0-3), Ser-
ra Leoa-Cabo Verde (2-0), 
Gâmbia-Guiné Bissau (1-
0). 

ZONA OCIDENTAL “B”: 
Gana-Benin (3-0).

JOGOS DA SEGUNDA 
“MÃO”: Guiné-Bissau-
-Gâmbia (hoje), Sudão do 
Sul-Etiópia (quinta-feira), 
Djibouti-Burundi (sexta-
-feira), Moçambique-
-Zâmbia, Benin-Gana, 
Tanzania-Somália, África 
do Sul-Comores e An-
gola-Maurícias (sábado), 
Eswatini-Botswana e Ma-
dagáscar-Seychelles (Do-
mingo).

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

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Tribunal Administrativo Provincial de Tete convida as pessoas colectivas ou singulares, nacionais e/ou estrangeiras, interessa-

das para apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo: 

Nº de 
Ordem

Objecto do concurso
Modalidade de 

contratação
Data de entrega 
das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Custo do 
caderno de 

encargo

Valor de ga-
rantia pro-

visória

01
Manutenção e reparação de tres (03) viatu-
ras, modelo Toyota Hillux D4D 2.5 e 3.0. 

Concurso públi-
co 

22/08/2022
08horas

22/08/2022
08h30

1.500,00MT 5.812.50MT 

a) Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los no Tribunal 

Administrativo Provincial de Tete, sita no Bairro Josina Machel, Av. 24 de Julho nº 1615, r/c, na Cidade de Tete, telefone nº+258-

25222003 e Fax nº +258-25222007, pela importância referida na tabela acima, não reembolsável, que deverá ser depositada na 

conta Bancária nº 289115485, Millenuim Bim com o NIB: 0001.0000.00289115485.57; e

b) O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

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

Tete,    Julho de 2022

Autoridade competente

O MATCHEDJE alargou para 
três pontos a vantagem sobre 
o Maxaquene no Campeonato 
Nacional de Futebol da II Divi-
são - fase da Cidade de Mapu-
to. Os “militares” tiveram uma 
16ª jornada tranquila, uma vez 
que tinham pela frente a frágil 
formação do 1° de Maio, último 
classificado, a quem venceram, 
por 3-0. 

O Maxaquene empatou 
sem golos com a Liga Desporti-
va B, enquanto o Mahafil tam-
bém cedeu pontos, empatando 
a dois golos com Costa do Sol B.

O Desportivo continua a 
marcar passo e desta vez foi 
surpreendido pelo Vulcano no 
campo do Zixaxa, saindo der-
rotado por 0-2. As partidas 
Estrela Vermelha - Nacional e 
Black Bulls “B” - Académica 
terminaram empatadas a um 
golo, enquanto o Ferroviário 
“B” derrotou seu homónimo 
das Mahotas por 1-0. Por últi-
mo, Racing perdeu 1-2 frente a 
Águias Especiais.

O Matchedje soma agora 32 
pontos, seguido pelo Maxaque-
ne, com 29, na terceira posição. 
A aprova é liderada pelo Black 
Bulls “B”, com 35 pontos.

DESPORTIVO DA MATOLA 
VOLTA A GANHAR

O Desportivo da Matola 
aumentou a vantagem na lide-
rança da Série “B” na provín-
cia de Maputo. Os matolenses 
derrotaram no campo do Afrin 
o Clube dos Amigos, por 2-1, 
em partida inserida na oitava 
jornada. Para a mesma série, 
Mama’s Food recebeu e perdeu 
2-3 diante do Jeito FC de Ressa-
no Garcia, enquanto Ximanga-
nine FC e Clube de Marracuene 
empataram a um golo.

Pela Série “A”, Cross empa-
tou a um com Atlético de Mar-
racuene e Clube da Manhiça 
derrotou Clube de Corrumane 
por 3-1.

Partilham a liderança des-
ta série as formações da ESFA, 
Clube da Manhiça e Atlético 
de Marracuene, com 11 pontos 
cada. Corrumane e Cross têm 
cinco pontos cada. O primeiro 
da Série “B” é o Desportivo da 
Matola, 21 pontos, mais quatro 
que Ximanganine FC. Jeito FC 
tem treze, Clube dos Amigos 
sete, Mama’s Food seis e Clube 

CAMPEONATOS PROVINCIAIS

Matchedje alarga vantagem

de Marracuene cinco pontos.

GAZA VENCE CHIBUTO 

Um golo de Filipinho, aos 
86 minutos, permitiu ao Clube 
de Gaza vencer (1-0) o Chibuto 
na partida mais importante da 
sexta jornada do Campeonato 
Provincial de Gaza. 

O triunfo tangencial co-
loca o Gaza, que está à procu-
ra de apoios financeiros para 
aguentar o “Provincial”, com 
16 pontos. 

O Ferroviário de Gaza visi-
tou e venceu (1-3) o Clube do 
Bilene, e o Clube Desportivo da 
Penitenciária de Mabalane per-
deu (1-2) na recepção às Águias 
Especiais.

O Limpopo Futebol Clube 
empatou na recepção ao Clube 
de Chilembene a um golo.

Com estes desfechos, o 
Clube de Gaza passou a somar 
16 pontos. O Ferroviário, com 
um jogo a menos, tem 13 pon-
tos em segundo lugar. O Clube 
do Chibuto mantém nove, em 
terceiro. O Limpopo passou a 
somar sete pontos em quar-
to lugar. O quinto classificado 
é Bilene, com seis. Em sexto 

estão as Águias Especiais com 
cinco pontos em sexto lugar. O 
sétimo classificado é Chilem-
bene que soma quatro pontos. 
O oitavo classificado é Clube de 
Zongoene, que tem três. A Pe-
nitenciária está em último com 
dois pontos.

ZAVALA VENCE EM 
INHAMBANE 

A União Desportiva de Za-
vala continua líder na provín-
cia de Inhambane, após vencer 
em casa 17 de Maio de Inham-
bane, por três bolas sem res-
posta, na abertura da segunda 
volta da prova. Na mesma jor-
nada, o Temusa Costa do Sol 
de Massinga manteve a perse-
guição ao líder, aplicando uma 
goleada de 5-0 ao Nova Aliança 
da Maxixe no jogo disputado na 
Massinga. Por seu turno, o Fer-
roviário de Inhambane arran-
cou uma vitória a Morrumbene 
Futebol Clube por 1-0. Com 
este desfecho da primeira jor-
nada da segunda volta , o trio 
da frente continua numa lou-
ca perseguição estando Zavala 
isolado com 21 pontos, Temusa 
tem 17 pontos, mais dois que o 

Ferroviário com 15 pontos. O 
Nova Aliança da Maxixe conti-
nua “lanterna vermelha” sem 
ganhar e o Sporting da Mas-
singa foi vencer a Associação 
Desportiva de Vilankulo “B” 
por 2-4.

FERROVIÁRIO DE 
QUELIMANE MAIS FORTE

Na Zambézia, a formação 
do Sumeia FC beneficiou de 
falta de comparência do Efwua 
de Namacurra no jogo marcado 
para sábado, dia em que o 1° de 
Maio de Quelimane perdeu 1-2 
diante do Djerre de Inhassun-
ge.

Ontem, Ferroviário de 
Quelimane teve de se apli-
car para derrotar a Associação 
Desportiva 3 de Fevereiro por 
1-0 e Ferroviário de Nicoadala 
perdeu 0-2 frente ao Matched-
je de Mocuba “B”.

Ferroviário de Quelimane 
é o primeiro classificado com 
24 pontos, mais três que Su-
meia FC e Djerre, que somam 
18 pontos cada. Sporting de 
Quelimane tem 14 pontos; 1 de 
Maio soma 13 pontos, Efwua 
nove e AD 3 de Fevereiro sete.

Ao empatar com a Liga Desportiva, Maxaquene volta a estar a três pontos do Matchedje
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À MEDIDA que o início dos 
campeonatos se aproxima na 
Europa, os clubes vão acele-
rando o passo com a pré-épo-
ca. Hoje, a partir das 15:30 
horas, no Estádio do Bessa, na 
cidade do Porto, o Marítimo, 
da dupla moçambicana com-
posta por Zainadine e Clésio, 
mede forças com o Boavista.

Duelo entre duas equipas 
do meio da tabela do futebol 
português que têm histórico 
de serem nivelados. Ao jogo 
80, há um registo de 30 vitó-
rias para o Marítimo, 29 der-
rotas, 94 golos marcados e 95 
sofridos. Esses dados sugerem 
um bom jogo para esta tarde 
no norte de Portugal.

Ainda em Portugal, o Ma-
rítimo B, de Neymar, Mabe-
ro e Pablo, mede forças com 
o Leixões, a partir das 10:00 
horas. No fim-de-semana, o 
Desportivo de Chaves, de Bru-
no Langa, não foi para além 
de um nulo frente ao Arouca, 
isto dias depois de ter ganho ao 
Guimarães B, por 3-1. 

O Nacional, de Witi, per-
deu, sexta-feira, frente ao 
Lank Vilaverdense, por 0-1. 
Nos restantes dois jogos que 
os “alvi-negros” já efectuaram 
nesta pré-época venceram um 
frente à Académica (1-0) com 
o tento do moçambicano, e 
perderam outro (0-1) diante 
do Marítimo.

Na Espanha, o Atlético Ma-
drid, de Reinildo, joga amanhã 
com com Numancia, a partir 
das 19:00 horas. Outro jogo da 
equipa de Reinildo está mar-
cado para sábado frente ao 
gigante Manchester United da 
Inglaterra.

No Egipto, o Al Ahly, de 
Luís Miquissone, recebeu e 
venceu, domingo, o El Gou-
na, por 2-0, em partida da 24ª 
jornada da Primeira Liga local. 

Com este triunfo, os “diabos 
vermelhos”, que tiveram Mi-
quissone 90 minutos no ban-
co, passam a somar 51 pontos, 
em terceiro lugar, a nove do 
líder e rival Zamalek.

GILDO REFORÇA 
SPORTING DA COVILHÃ

O internacional moçam-
bicano, Gildo Vilanculos, pro-
veniente do Amora, da Liga 3, 
assinou um contrato com os 
“leões da serra” válido para as 
próximas duas temporadas.

“O Sporting Clube da Co-
vilhã informa que chegou a 
acordo com o avançado mo-
çambicano de 27 anos Gildo 
para, nas próximas duas épo-
cas, representar o SC Covilhã”, 
adiantou o clube, em comuni-
cado.

Revelado no Ferroviário da 
Beira, em Moçambique, Gildo 
vestiu nas duas últimas épocas 
a camisola do Amora, onde, na 
temporada transacta, alinhou 
em 30 partidas e marcou oito 
golos.

Em Portugal, o atacan-
te conta com passagens pelo 
Marítimo, Real Sport Clube e 
Amora.

GENY ENTRE 
FAMALICÃO E RIO AVE

Entretanto, outro in-
ternacional moçambicano 
a actuar em Portugal, Geny 
Catamo, está em vias de ser 
novamente emprestado pelo 
Sporting ao Famalicão ou 
ao Rio Ave. Geny Foi sema-
na associado ao Marítimo, 
por empréstimo, onde se iria 
juntar a Zainadine e Clésio, 
mas os “leões” e os insulares 
não se entenderam nos ter-
mos contratuais. 

Assim, o esquerdino mo-
çambicano vai aguardar por 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Marítimo de Zainadine 
e Clésio enfrenta Boavista

novas ordens em Alvalade, 
sendo que o norte de Portu-
gal é um dos mais prováveis 

destinos. Refira-se que na 
última temporada Geny este-
ve emprestado ao Guimarães.

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol regressa 
na manhã de hoje ao 
Estádio Nacional do 
Zimpeto para preparar 

o decisivo jogo com a sua con-
génere da Zâmbia, inserido na 
primeira eliminatória de apu-
ramento à fase final do Cam-
peonato Africano das Nações, 
reservado para jogadores que 
actuam nos países do conti-
nente (CHAN), a ter lugar pró-
ximo ano na Argélia.

O combinado moçambi-
cano retoma os trabalhos de-

pois de na tarde de domingo 
ter empatado sem golos com 
os zambianos, num jogo que 
os “Mambas” deixaram boas 
indicações e sinais de esperan-
ça para a partida de retribui-
ção agendada para o próximo 
sábado na capital zambiana, 
Lusaka.

Melhorar a tomada de de-
cisões no momento de finalizar 
as jogadas de ataque continua 
a ser preocupação dominante 
do treinador Chiquinho Conde, 
pelo que hoje voltará a insistir 
no ensaio de jogadas de fina-

lização já com conhecimento 
mais profundo da capacidade 
do adversário nos vários sec-
tores.

Tal como referiu o técnico, 
os “Mambas” não foram total-
mente agressivos no domingo e 
precisam estar mais confiantes 
na abordagem ao desafio, o que 
terá influenciado no nulo apro-
veitamento das oportunidades 
de golo criadas.

Em princípio, os “Mam-
bas” serão mais cautelosos na 
partida de sábado e vão jogar 
com um bloco médio-baixo, 

apostando na velocidade dos 
extremos para lançar veneno à 
baliza adversária.

Dos 23 atletas eleitos, ape-
nas o defesa central Chico con-
tinua a queixar-se de dores e 
não deve jogar em Lusaka. Re-
ferir que, a viagem dos “Mam-
bas” está programada para 
próxima sexta-feira.

Lembrar que Moçambique 
participou apenas uma vez 
na fase final do CHAN. Foi em 
2014, na vizinha África do Sul, 
sob comando técnico de João 
Chissano.

QUALIFICAÇÃO AO CHAN

“Mambas” preparam 
jogo decisivo

“Mambas” deixaram indicações positivas na partida de domingo passado contra a Zâmbia
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A ÁFRICA do Sul submeteu formalmente o pedi-
do de extradição dos irmãos Rajesh e Atul Gup-
ta às autoridades dos Emirados Árabes Unidos 
(EAU), anunciou ontem o Governo do país.

A confirmação foi feita pelo Ministro da Jus-
tiça, Ronald Lamola, e pela directora nacional do 
Ministério Público, Shamila Batohi, durante um 
briefing na tarde de ontem.

Os empresários Gupta, referidos pela polícia 
de Dubai como “entre os suspeitos mais procu-
rados da África do Sul”, foram presos no início de 
Junho.

O país teve 60 dias a partir da data da prisão 
destes para apresentar o pedido formal de extra-
dição nos termos do tratado entre os dois países. 

Batohi disse que o pedido, que foi apresenta-
do em inglês e árabe, “aborda os requisitos ge-
rais de extradição que, se atendidos, permitiriam 
que a emesma fosse concedida sob o Tratado de 
Extradição existente ou a Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção (UNCAC)”. 
“A apresentação do pedido formal de prisão 

e extradição dos irmãos Gupta é um marco im-
portante no compromisso da Procuradoria sul-
-africana, de responsabilizar os perpetradores da 
captura do Estado e defender o estado de direito. 
Reafirma a nossa determinação de ser os defen-
sores do povo e procurar justiça colectiva para o
nosso país”, disse.

À medida que esse processo se desenrola e o 
pedido de extradição é ouvido nos tribunais dos 
Emirados Árabes Unidos, a procuradoria sul-
-africana continuará a colaborar e apoiar os seus
colegas naquele país para garantir que os irmãos
Gupta sejam extraditados para enfrentar a justi-
ça na África do Sul. “Enquanto o processo levar
meses, como procuradoria continuaremos com o
nosso compromisso, de produzir impacto. O país 
exige isso de nós e estamos prontos para   trazer
justiça”, indicou a responsável. (NEWS24)

ONU aponta possíveis 
crimes de guerra na RCA
O GABINETE das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
detalhou ontem violações graves das liberdades fundamen-
tais no conflito interno na República Centro-Africana (RCA) 
que, em alguns casos, podem constituir crimes de guerra 
ou crimes contra a humanidade. Dois relatórios publicados 
ontem, baseados em investigações da missão de estabiliza-
ção da ONU (MINUSCA) focam-se no uso recorrente da vio-
lência sexual por grupos armados e num ataque das milícias 
pró-governamentais, no final do ano passado. Este último 
teve lugar entre 6 e 13 de Dezembro de 2021, na cidade de 
Boyo (sul), onde pelo menos 20 civis foram mortos, cin-
co mulheres e raparigas foram violadas e mais de 500 casas 
foram queimadas e saqueadas. O segundo relatório baseia-
-se em missões de averiguação nas províncias de Mbomu e
Upper Kotto no leste do país e relata casos de agressão sexual 
perpetrados entre 2020 e 2022 por membros da Frente Po-
pular para o Renascimento da África Central e da União para
a Paz na África Central, ambos grupos anti-governamentais.

“Mal-entendidos”          
na detenção de militares 
costa-marfinenses
A ONU reconheceu “mal-entendidos” após o pedido de ex-
plicações sobre a situação de 49 militares costa-marfinenses 
detidos em Bamako sob a acusação de serem “mercenários”, 
numa nota consultada pela AFP e autenticada ontem junto 
do Governo maliano. De acordo com Abidjan, os 49 militares 
deveriam substituir outros costa-marfinenses destacados no 
Mali como Elementos de Apoio Nacional (NSE, na sigla em 
inglês), um procedimento da ONU que permite que contin-
gentes de missões de paz chamem prestadores de serviços 
para apoio logístico. Em declarações feitas semana finda na 
África do Sul, o Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ou-
attara, exigiu a libertação dos seus militares, que disse terem 
sido detidos injustamente e também instou a ONU a escla-
recer o assunto. 

Quatro activistas 
executados em Myanmar
O PARTIDO da líder deposta no golpe de Estado em Myanmar 
(antiga Birmânia), Aung San Suu Kyi, afirmou ontem estar 
devastado com a execução de quatro activistas pró-demo-
cracia no país, incluindo um antigo parlamentar da força 
política. Foram as primeiras execuções em 30 anos realiza-
das em Myanmar e o caso está a gerar a indignação mundial. 
“A Liga Nacional para a Democracia (NLD) está devastada”, 
afirmou o partido numa declaração, enquanto Aung San Suu 
Kyi, que se encontra detida desde o golpe militar de um de 
Fevereiro de 2021 e que foi condenada a uma pena de 11 anos 
de prisão, acrescentou lamentando as execuções, avançou a 
estação britânica BBC. Segundo a NLD, os quatro activistas 
foram “impiedosamente mortos pela milícia terrorista”, re-
ferindo-se à junta militar no poder, que acusou de ter co-
metido “outro crime intolerável” e de ignorar os apelos da 
comunidade internacional. 

HRW acusa M23
de execuções sumárias  
na RD Congo
A ORGANIZAÇÃO Human Rights Watch referenciou pelo 
menos 29 casos de civis executados de forma sumária desde 
meados de Junho por elementos do Movimento 23 de Mar-
ço (M23) no leste da República Democrática do Congo (RD 
Congo). De acordo com um relatório publicado ontem, o 
M23, antigo movimento rebelde de origem tutsi, que reto-
mou a via armada contra as posições das Forças Armadas, 
capacetes azuis das Nações Unidas, já tomou várias localida-
des da RD Congo. Segundo o documento, o “grupo armado 
M23 executou de forma sumária pelo menos 29 civis desde 
meados de Junho de 2022, nas zonas que controla no leste da 
República Democrática do Congo”. A organização não-go-
vernamental com sede nos Estados Unidos recorda que en-
tre Maio e Junho, disparos de artilharia efectuados pelo M23, 
provavelmente desde território do Ruanda, destruíram uma 
escola primária matando três crianças e uma mulher.

CEN pede a jovens       
são-tomenses que sejam 
embaixadores da paz
A COMISSÃO Eleitoral Nacional (CEN) são-tomense iniciou 
semana finda a campanha de educação cívica e apelou aos 
jovens que sejam embaixadores da paz e contra discursos de 
ódio para que as eleições sejam festa da democracia. “Apro-
veito para vos pedir, que, como jovens, sejam embaixado-
res da paz nestas eleições, que nas conversas dos quintais, 
cortem qualquer discurso de ódio de uns contra outros, de 
serem usados para mobilizações de provocações entre par-
tidos, apelou o presidente da CEN, José Carlos Barreiros. 
Segundo o dirigente, os jovens estão a ser capacitados para 
serem agentes sensibilizadores visando “à educação dos 
cidadãos em relação aos processos eleitorais”. O represen-
tante do Conselho Nacional da Juventude, Amilton Bonfim, 
apelou os jovens a contribuírem “para uma eleição pacífica 
e mais inclusiva”, mostrando preocupação desta organiza-
ção juvenil “com a questão de violência no período eleitoral 
e principalmente pós-eleitoral”.

O CANDIDATO do MPLA às 
eleições gerais de 24 de Agos-
to apelou  fim-de-semana aos 
angolanos a votarem no partido 
para vencer o acto eleitoral, “a 
melhor forma de honrar a me-
mória do (falecido) Presidente 
José Eduardo dos Santos”. 

João Lourenço, líder do Mo-
vimento Popular de Libertação 
de Angola MPLA (partido que 
governa o país desde a inde-
pendência em 1975) começou 
o seu discurso de lançamento
da campanha eleitoral, em Ca-
mama, província de Luanda,
enaltecendo os feitos do anti-
go presidente do partido, que
morreu a 8 de Julho em Barce-
lona, Espanha.

Segundo Lourenço, o lan-
çamento da campanha ocorre 
num momento em que os mili-
tantes do MPLA e de forma ge-
ral os angolanos “ainda sentem 
a dor do desaparecimento físico 
do camarada presidente José 
Eduardo dos Santos”.

“Nosso presidente emérito, 
um grande filho de Angola, que 
dedicou toda a sua juventude e 
muitos anos de governação em 
momentos muito difíceis que 
o nosso país atravessou, soube
dirigir o país com sabedoria e,
sobretudo, acabar com a guerra
que ameaçava destruir o nosso
país”, referiu. O líder do MPLA, 
que concorre a um segundo
mandato, salientou ainda que
a José Eduardo dos Santos os
angolanos devem “a paz e a re-
conciliação” que o país vive há
20 anos “e que é um bem pre-
cioso” para o desenvolvimento
do país. 

A UNITA iniciou também 
a sua campanha eleitoral no 
fim-de-semana, com o seu 
presidente a evocar os “pais da 
nação”, prometendo cumprir 
o ideal de construir a pátria an-
golana e pedindo também um
debate entre os candidatos pre-
sidenciais.

Adalberto da Costa Júnior, 

que escolheu Benguela para 
o arranque da sua campanha,
chegou ao local do comício na
companhia de Abel Chivuku-
vuku e Justino Pinto de An-
drade. Numa intervenção com
mais de uma hora, Costa Júnior
recordou o fundador da UNITA, 
Jonas Savimbi, e o seu sonho, de 
realizar a pátria angolana, mas
destacou que este era também
um projecto de Holden Rober-
to, fundador da FNLA (Frente
Nacional de Libertação de An-
gola), e do primeiro Presidente
de Angola, Agostinho Neto, do
MPLA (Movimento Popular de
Libertação de Angola). 

“Três pais da nação” que, 
sublinhou, “pensaram numa 
Angola para os seus filhos, uma 
Angola de dignidade, riquezas e 
de oportunidades”, prometen-
do resgatar os ideais que “foram 
esquecidos e perdidos”, assu-
mindo a “missão de realizar a 
pátria mãe de todos os angola-
nos”. (Lusa)

OS Presidentes da Guiné-Bis-
sau e do Níger encontram-se 
no Burkina Faso em nome da 
Comunidade Económica de Es-
tados da África Ocidental (CE-
DEAO) para reforçar os esforços 
do bloco regional na aceleração 
do calendário até às eleições no 
país, na sequência do golpe de 
Estado de Janeiro.

“Obrigado ao Presidente 
(do Burkina Faso, Paul-Hen-
ri Sandaogo) Damiba pela sua 
calorosa recepção em Oua-
gadougou, onde me encontro 
desde domingo para uma visita 
de trabalho como presidente 
da CEDEAO”, escreveu Umaro 
Sissoco Embaló na sua conta do 
Twitter.

Na mensagem, Embaló dis-
se estar com o antigo Presidente 
do Níger Mahamadou Issoufou 
para abordar com a junta militar 

o processo de transição e o re-
gresso à normalidade democrá-
tica, depois do derrube do anti-
go chefe do Estado do Burkina
Faso Marc Christian Kaboré.

O encontro com Dami-
ba resultou numa “discussão 
muito boa” e, diz o Presidente 
guineense, “há consenso so-
bre o prazo de 24 meses, para 
completar a transição, e foi su-
blinhada a importância deste 
prazo”.

Para Embaló, as principais 
prioridades do Burkina Faso 
são “o desafio da segurança, as 
questões humanitárias, o re-
gresso à ordem constitucional e 
a mobilização de recursos”.

Por outro lado, o chefe do 
Estado destacou também a 
importância de abordar a de-
gradação da segurança no país, 
afectado pelo aumento de ata-

ques por parte de grupos extre-
mistas, e que é “um assunto re-
gional” que aflige outros países 
da região do Sahel.

O golpe foi levado a cabo 
por Damiba, após um motim 
dos militares em protesto con-
tra a insegurança e a falta de 
recursos para lidar com o ex-
tremismo violento, levando os 
soldados a exigir a demissão de 
Kaboré e de outros membros 
dirigentes das forças de segu-
rança.

Globalmente, o país regis-
tou um aumento significativo 
de ataques desde 2015, tanto 
por parte da Al-Qaeda como 
dos Estados islâmicos filiados 
na região, que também con-
tribuíram para um aumento da 
violência e levaram a um flores-
cimento de milícias populares. 
(Lusa)

O 
PRESIDENTE sul-africano, 
Cyril Ramaphosa, alertou este 
fim-de-semana que a depen-
dência de cereais russo-ucra-
nianos pode colocar em risco 

a população do continente africano 
chamando atenção para a relevância 
de uma avaliação profunda da situa-
ção.

“A nossa dependência contínua de 
quantidades maciças de cereais dessa 
parte do mundo deve ser vista como 
um risco e perigo real para 1300 mi-

lhões de pessoas de países africanos”, 
disse, Ramaphosa, em conferência de 
imprensa conjunta com o seu homólo-
go da Costa do Marfim, Alassane Out-
tarra.

O estadista sul-africano pede às 
autoridade africanas para usarem o 
conflito em curso e as suas severas 
consequências como um alerta da gra-
vidade de dependência de produtos 
vindos desses países, numa altura que 
quase metade dos cereais consumidos 
em África são externos.

Ramaphosa reagia assim ao acordo 
assinado na sexta-feira entre a KIev e 
Moscovo com mediação da ONU e da 
Turquia, salientando que o bloqueio 
de cereais nos portos ucranianos ti-
nha forçado os países do continente a 
repensar no abastecimento alimentar 
devido à elevada dependência das im-
portações.

Ainda em reacção ao desbloqueio 
para a exportação de grãos para amai-
nar o alerta sobre a insegurança ali-
mentar, sobretudo no corno de África, 

o Presidente costa marfinense, Alas-
sane Ouattara disse estar satisfeito por
ver que o presidente russo tinha con-
cordado em assinar o acordo.

“Também indiquei ao Presidente 
Volodymyr Zelensky que queria que 
o abastecimento se tornasse priori-
dade para o continente africano de-
vido à fragilidade das suas economias
e à situação social em muitos países”,
acrescentou.

A guerra entre estes dois países, 
que juntos representam 30 por cen-

to das exportações mundiais de trigo, 
provocou um aumento do preço dos 
cereais e do petróleo, bem como dos 
fertilizantes.

A UNIÃO Africana (UA) “saudou” 
no sábado o acordo considerando-o 
um “desenvolvimento bem-vindo” 
para o continente que enfrenta um ris-
co acrescido de fome.

A ONU disse temer “um furacão de 
fome”, principalmente nos países afri-
canos que importavam mais de meta-
de do seu trigo destes países. (Lusa)

AS principais alterações à 
Constituição da Tunísia pro-
postas pelo Presidente para 
“corrigir o curso da revolu-
ção” foram ontem submetidas 
a referendo, com a oposição a 
apelar ao boicote e denunciar 
uma “deriva autoritária” de 
Kais Saied.

Cerca de 9,3 milhões do 
total de 12 milhões de tunisi-
nos votaram ontem no refe-
rendo constitucional que se 
espera de amplos poderes a 
Saied.

A nova Constituição su-
gere o regresso a um sistema 
presidencial, semelhante ao 
existente antes da revolução 
de 2011, e que terminará com 
o híbrido sistema parlamen-
tar-presidencial previsto no

texto aprovado em 2014.
Em caso de aprovação, 

Saied promulgará a Constitui-
ção e designará um chefe de 
Governo. Também indicará os 
restantes ministros, propostos 
pelo chefe do Governo, mas 
terá poderes para os demitir 
de forma unilateral, sem ne-
cessidade de aprovação pelo 
Parlamento. A fórmula que 
contrasta com a Constituição 
de 2014, onde uma maioria 
parlamentar era responsável 
pela formação do Executivo.  

O Presidente terá poderes 
para declarar um estado de 
excepção no caso de “perigo 
iminente”, sem consultar ou-
tros órgãos, incluindo o Tri-
bunal Constitucional, como 
sucedia previamente.

O projecto não prevê qual-
quer processo para destituir 
o Presidente, outra medida
inserida no texto de 2014, no
caso de “flagrante violação da
Constituição”.

Mantém um limite de dois 
mandatos na presidência, mas 
retira uma provisão da Cons-
tituição de 2014, que impedia 
uma emenda no texto para 
aumentar o número de man-
datos.

A nova Constituição tam-
bém prevê, para além do par-
lamento (Assembleia de Re-
presentantes do Povo, ARP) 
uma segunda câmara, o Con-
selho de Regiões e Distritos, 
eleitos por membros dos con-
selhos regionais e distritais, e 
não por voto universal. (Lusa)

CEREAIS RUSSO-UCRANIANOS

Líderes africanos alertam
sobre o perigo da dependência

Tunisinos referendam 
reforço dos poderes
do Presidente

Partidos em campanha 
eleitoral em Angola

RAS solicitou formalmente 
extradição dos irmãos Gupta

BURKINA FASO

CEDEAO envia missão
para acelerar transição

Dezenas de mortos em queda 
de autocarro no Quénia
MAIS de 30 pessoas morreram no domingo 
quando um autocarro caiu de uma ponte sobre o 
rio Nithi, no condado central queniano de Tha-
raka-Nithi, anunciaram ontem as autoridades. 
O comissário do Condado, Nobert Komora, disse 
que 34 pessoas morreram e dez ficaram feridas. 
Documentos de viagem de autocarro, que cir-

culava entre Mombaça e Meru, mostram que 45 
passageiros estavam a bordo, desconhecendo-se 
ainda a causa do acidente. Informações prelimi-
nares sugerem que o condutor perdeu o controlo 
do autocarro na sequência de uma avaria dos tra-
vões, embora as investigações ainda estejam em 
curso.
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