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PUBLICIDADE

Economia

Força Aérea celebra 
42 anos de existência

Investidos mais de 30 
milhões na canalização 
do gás doméstico

Tete aprimora técnicas 
para expandir produção

TEMA central do “Económico” 
desta semana inserido nesta edição 
e também disponível em www.
jornalnoticias.co.mz

Comercialização em Mandimba
pode render mais de 4 mil milhões

Redução significativa 
da dívida é pouco provável 

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 27 de Julho de 2022, não podendo ser vendido separadamente 
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Tete aprimora técnicas
para expandir produção

BATATA-RENO

A PETROLÍFERA italiana Eni e 
seus parceiros da Área 4 da ba-
cia sedimentar do Rovuma, em 
Cabo Delgado, estão a equacio-
nar a possibilidade de posicio-
nar uma segunda plataforma 
flutuante para a exploração das 
imensas reservas de gás natural 
descobertas.

Há dias a Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH), 
com 10 por cento de parti-
cipação no capital social do 
projecto Coral Sul FLNG, ope-
rado pela italiana Eni, garan-
tiu que os parceiros do bloco 
estão atentos ao aumento da 
demanda pelo gás na Europa e 
que deverá se posicionar para 
tirar proveito das dinâmicas 
do mercado. Trata-se de uma 
possibilidade que, por estar 
ainda na fase embrionária, não 
foi partilhada com o Governo 
para efeitos da sua apreciação.

Aliás, em contacto com o 
“Notícias”, o Presidente do 
Conselho de Administração do 

A PRODUÇÃO de semente certi-
ficada na presente campanha foi 
de 12.061 toneladas, o que mos-
tra um crescimento em 18,3 por 
cento face à época anterior, em 
que foram obtidas 10.196 tone-
ladas. 

As províncias de Mani-
ca, Zambézia e Nampula são as 
maiores produtoras de semente, 
segundo dados do balanço do 
subsector de insumos agrícolas 
na campanha agrária 21/22 a que 
o “Notícias” teve acesso junto do
Ministério da Agricultura e De-
senvolvimento Rural (MADER). 

Os índices de produção de 
semente foram impulsiona-
dos pela demanda das culturas 
eleitas no quadro do programa 
Sustenta, como o milho, soja, 
gergelim, feijões, arroz e amen-

doim. Por outro lado, o sector 
agrícola usou 11.969 toneladas 
de sementes, registando um 
crescimento médio de 58 por 
cento nos últimos três anos. 

“Mais uma vez, o programa 
Sustenta foi o responsável pelo 
aumento do uso de sementes, 
através do fomento de cerca de 
50 por cento da semente certi-
ficada, usada na presente cam-
panha, num volume de 5.930 
toneladas”,  refere o MADER. 

O uso de semente certifi-
cada em Moçambique situa-se 
em 13,3 por cento do total das 
necessidades, estimadas em no-
venta mil toneladas.

Por sua vez, o uso de fertili-
zantes cresceu cinco vezes rela-
tivamente aos últimos três anos, 
tendo passado dos 6,38 quilo-

gramas por hectare em 2019 para 
29,9 quilogramas por hectare em 
2021.

De acordo com o Ministério 
da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, o uso de fertilizan-
tes cresceu em 12 por cento face 
à campanha anterior, também 
devido ao programa Sustenta.

No período em análise o 
volume de pesticidas usado de-
cresceu em 33 por cento, face à 
campanha anterior, cenário que 
não afectou significativamente a 
produção agrícola pelo facto de 
não se ter registado pragas de 
grande impacto económico. 

“O preço médio de pestici-
das aumentou em 37 por cen-
to, quando comparado com a 
campanha anterior”, conclui a 
fonte.

PREVALECE o desafio de iden-
tificar os financiadores do ter-
rorismo que desde 2017 assola 
a população da  província de 
Cabo Delgado.

Esta foi a constatação feita 
ontem pelo Grupo de Trabalho 
de Inspectores de Defesa da 
Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral, reuni-
do ontem em formato virtual.

O inspector-geral do Mi-
nistério da Defesa Nacional, 
Victor Muirequele, disse que 
o encontro se destinava a fa-
zer uma reflexão para melhor
compreender as capacidades
organizacionais da força de
alerta, a fim de propor medi-
das a tomar contra o mal.

Referiu que o combate ao 
terrorismo constitui priori-

dade na agenda de todos os 
países membros da organiza-
ção regional, mas escusou-se 
a entrar em detalhes sobre o 
trabalho inspectivo em curso.

“Nada podemos adiantar 
porque temos um relatório a 
ser apresentado proximamen-
te. Na devida altura poderemos 
partilhar o seu conteúdo, mas é 
importante dizer que o desafio 
é identificar quem são os finan-
ciadores do terrorismo em Mo-
çambique, tratando-se de um 
assunto internacional”, disse.

Para além do problema de 
terrorismo, o grupo de inspec-
tores de Defesa da comunida-
de regional apreciou o relató-
rio do órgão que, entre outros 
pontos, se debruça sobre a 
sua transformação em comité 

permanente.
Segundo ainda Muirique-

le, o relatório faz igualmente 
referência à falta de comuni-
cação e coordenação entre os 
Estados-membros, facto que 
dificulta a troca de informa-
ções do interesse do órgão. 
Lamentou a eclosão da pan-
demia da Covid-19, que ditou 
a interrupção de algumas ac-
tividades, como a fiscalização 
dos exercícios regionais pelos 
Estados-parte.

O encontro foi marcado 
pela passagem da liderança do 
Grupo de Trabalho de Inspec-
tores de Defesa da Comunida-
de para o Desenvolvimento da 
África Austral para o Botswa-
na, em substituição do Zim-
babwe.

O 
GOVERNO reitera 
o compromisso de
implementar ainda
este ano, na pleni-
tude e com efeitos

retroactivos, a Tabela Salarial 
Única (TSU), um novo modelo 
de pagamento de salários aos 
funcionários e agentes do Es-
tado aprovado pela Lei 5/2022, 
assegurando que há cabimento 
orçamental para o efeito.

Entretanto, está em curso 
o pagamento de salários deste
mês aos funcionários e agentes
do Estado do nível 1C da Tabela 
Salarial Única, cujo vencimen-
to-base é de 8758,00 meticais.

Falando ontem, em Ma-
puto, no final da 25ª Sessão 
Ordinária do Conselho de Mi-
nistros, a Vice-Ministra da 
Economia e Finanças, Carla 
Louveira, garantiu que já exis-
te dinheiro para esse fim, es-
timado, para este ano, em 9.2 
mil milhões de meticais, cor-
respondentes a quase metade 
dos 19.6 mil milhões de meti-
cais que anualmente impacta-
rão ao Estado.

A verba para a implemen-
tação deste modelo salarial foi 
contemplada no Orçamento 
do Estado para o exercício fis-
cal de 2022 e no cenário fiscal 
de médio prazo.

Quanto aos atrasos na im-
plementação efectiva da TSU, 
a vice-ministra esclareceu que 
não derivam de anomalias re-
lacionadas com o espaço fiscal, 
mas de preocupações levan-
tadas por grupos sindicais de-
pois de aprovada a tabela que a 
Comissão de Enquadramentos 
está a solucioná-las.

IMPLEMENTAÇÃO PLENA DA TABELA SALARIAL ÚNICA

Governo tranquiliza
funcionários públicos

Vice-ministra da Economia e Finanças garante que há dinheiro para pagamento no âmbito da TSU
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A uma pergunta sobre o 
prazo concreto que esta co-
missão tem para concluir o seu 
trabalho e iniciar o pagamento 
das classes a partir dos níveis 2 
a 21, Carla Louveira escusou-
-se a avançar um horizonte
temporal concreto, assegu-

rando, no entanto, que será 
efectuado ainda este ano.

“Embora tenhamos um 
calendário preliminar, não 
me caberia afirmar qual se-
ria o prazo de conclusão, 
porque queremos, primeiro, 
terminar o trabalho de ava-

liação das preocupações e 
reverificação dos critérios. 
E, se possível, voltarmos a 
nos aproximar a esses grupos 
sindicais no sentido de veri-
ficar se as preocupações, com 
a nova abordagem, ficarão de 
alguma forma solucionadas”, 

observou. 
Quanto a alegados atra-

sos no pagamento de salários 
este mês aos funcionários 
que ainda recebem os seus 
ordenados com base na anti-
ga tabela, a vice-ministra da 
Economia e Finanças clarifi-
cou que na Função Pública o 
pagamento de salários tende 
a iniciar no dia 15 de deter-
minado mês e estende-se até 
aos dias 27 a 29, dependendo 
da celeridade do sistema de 
pagamentos. 

“Nós entendemos que 
este pagamento está a decor-
rer dentro do prazo e não haja 
atrasos. Pode haver entendi-
mento de alguém que calhou 
num determinado período 
receber no momento ante-
rior, mas até agora está den-
tro do prazo do calendário 
tradicional do pagamento de 
salários”, afirmou.

Ainda na mesma sessão, 
o Governo apreciou e apro-
vou o decreto que estabelece
o regime jurídico de perdão
de multas e redução de juros
de mora dos contribuintes do
Sistema de Segurança Social
Obrigatório na província de
Cabo Delgado.

O Conselho de Ministros 
apreciou ainda o balanço do 
subsector de insumos agríco-
las para 2021/2022, a prepa-
ração da conferência regio-
nal da Floresta do Miombo, a 
realizar-se próximo mês, na 
cidade de Maputo, bem como 
as celebrações do 7 de Setem-
bro, com a cerimónia central 
a acontecer na cidade de Xai-
-Xai, em Gaza.

Equacionada segunda
plataforma para 
o gás do Rovuma

Segunda plataforma flutuante pode ajudar a responder à demanda do gás no mercado  

Instituto Nacional do Petróleo 
(INP), Nazário Bangalane, as-
segurou que a sua instituição 
ainda não recebeu o plano do 
desenvolvimento da parte 
norte da área operada pela 
Eni.

“O que posso dizer, neste 
momento, é que a Eni ainda 
não apresentou o plano de de-
senvolvimento da parte norte 
da Área 4 da bacia do Rovuma. 
A informação que temos é que 
estão a trabalhar no sentido de 
apresentar esse plano futura-
mente”, referiu o PCA do INP.

Entretanto, em declara-
ções citadas pela Agência de 
Informação de Moçambique 
(AIM), o administrador execu-
tivo comercial da ENH, Pascoal 
Mocumbi Jr, admitiu a possi-
bilidade de se avançar para a 
segunda plataforma flutuante 
para aumentar a capacidade 
de produção do gás na bacia 
do Rovuma.

“Com a situação da guerra 
na Ucrânia o mercado euro-
peu aumentou a demanda no 
gás. Uma das formas de acele-
rar para que o nosso gás che-
gue aos mercados é usar uma 
segunda plataforma flutuante 
similar a que já esta aqui em 
Moçambique”, disse. Falando 
há dias, em Maputo, Pascoal 
Mocumbi Jr avançou que o 

tempo de construção de uma 
eventual segunda unidade flu-
tuante seria de três anos, me-
nos dois em relação ao tem-
po que durou a construção 
da unidade Coral Sul FNLG, 
que recentemente arrancou 
com o carregamento de hi-
drocarbonetos na bacia do 
Rovuma. 

Mocumbi assegurou que 
com a quantidade de gás exis-
tente em Moçambique o país 
automaticamente se posicio-
na como uma alternativa para 
suprir a necessidade existen-
te actualmente e quanto mais 
rápido conseguir colocar o seu 
gás no mercado maior será a 
possibilidade de tirar vanta-
gens da actual crise provocada 
pelo conflito Rússia/Ucrânia.

A primeira produção de 
gás natural e respectiva lique-
facção, através da plataforma 
flutuante Coral Sul FLNG, está 
prevista para este ano.

 O hidrocarboneto será ex-
portado para diferentes mer-
cados do mundo, através de 
um contrato com a britânica 
BP, permitindo contribuir para 
suprir a demanda mundial 
pelo gás natural e as respecti-
vas receitas poderão servir para 
implementação de outros pro-
jectos estruturantes em Mo-
çambique.

Produção de semente
certificada dispara no país

SEGUNDO INSPECTORES DE DEFESA DA SADC

Prevalece desafio de identificar
financiadores do terrorismo

PR visita província 
da Zambézia
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, visita a partir de hoje a 
província da Zambézia, onde vai escalar, sucessivamente, os distri-
tos de Namacurra, Mocuba e Milange, nos quais vai inaugurar em-
preendimentos socioeconómicos. Em Namacurra e Mocuba o Chefe 
do Estado irá proceder à inauguração da linha de energia eléctrica 
dos postos administrativos de Macuze e Namanjavira, respectiva-
mente, actos que se enquadram no programa do Governo, que visa 
a conclusão da electrificação de todos postos administrativos do 
país no presente quinquénio, por forma a garantir o acesso à ener-
gia nas zonas rurais. Ainda hoje, Nyusi vai inaugurar o complexo de 
silos e armazéns de Milange, evento que vai decorrer sob o lema: 
“Comercialização Agrícola Dinamizadora do Agro-Negócio e In-
dustrialização”.

Amilton Alissone novo 
“vice”dos Transportes 
e Comunicações
O ENGENHEIRO electrónico Amilton Alissone é o novo 
vice-ministro dos Transportes e Comunicações, cargo 
para o qual foi nomeado ontem pelo Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi. Até à data da sua nomeação, Amilton 
Alissone era director de Protecção de Receitas e Con-
trolo de Perdas da Electricidade de Moçambique (EDM), 
posição que ocupava desde Agosto de 2020. Amilton foi 
assessor do actual Ministro dos Transportes e Comunica-
ções, Mateus Magala, quando este era Presidente do Con-
selho de Administração daquela empresa pública.
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CONFORME avançou-
-se, parte dos impli-
cados pela cobrança 
de vistos de filmagem 
é a classe musical, pois 
faz uso das técnicas do 
cinema para a produ-
ção de videoclipes, e 
alguns viram-se proi-
bidos de promover os 
seus trabalhos nas te-
levisões moçambica-
nas por falta de paga-
mento. 

Os músicos ouvi-
dos pelo “Notícias” 
lamentam em dose 
dupla devido às co-
branças e por consi-

derarem que muitas 
decisões foram toma-
das sem terem sido 
consultados. 

“Não está bem es-
clarecido, sabemos 
que temos que pa-
gar uma taxa, mas 
não sabemos qual é 
o seu benefício, por-
que quando falamos 
dos direitos do au-
tor, estamos a dizer 
que quem compõe e 
produz uma obra tem 
o direito de receber 
royalty, mas essa co-
brança não está bem 
explicita, não sabe-

mos o seu benefício”, 
disse Dino Miranda. 

Na sua opinião, o 
governo deve orga-
nizar uma reunião 
com os artistas para 
explicar este assunto 
com maior profundi-
dade. “Quando va-
mos à televisão falam 
de visto de rodagem, 
mas o vídeo passa e 
não ganhamos nada 
com isso. Então, por-
que não negociar com 
estas instituições, 
por exemplo, e uma 
percentagem ir para 
produtores, músicos 

Quarta-feira, 27 de Julho de 20222 CULTURA

Um visto de rodagem 
e muitas incompreensões

I
NCOMPREENSÕES, dú-
vidas e divergências têm 
caracterizado o ambiente 
vivido nas artes, sobretudo 
no sector do audiovisual, 

devido à cobrança de taxas de 
rodagem de vídeos nas tele-
visões.

Este é um dos princi-
pais impactos da aplicação 
do Regulamento da Lei do 
Audiovisual e do Cinema, 
aprovado em 2017 por um 
decreto do governo visan-
do regulamentar as activi-
dades audiovisuais e cine-
matográficas no país.

Resulta da aprovação, 
no mesmo ano, da lei que 
gere a área, uma vitória 
de um combate que du-
rou séculos, afinal, con-
forme lembrou a Minis-
tra da Cultura e Turismo, 

Edelvina Materula, desde 
a independência, procla-
mada em 1975, até 2017, 
o instrumento não estava 
devidamente legislado.

A ministra trouxe esta 
explicação porque, se-
gundo ela, para melhor 
compreender a problemá-
tica em volta das taxas de 
rodagem é necessário re-
visitar um pouco da histó-
ria do audiovisual no país.

Esta cobrança, expli-
cou, não é uma novidade, 
pois até há cinco anos, sem 
regulamento nem lei, esta 
matéria sempre foi tratada 
ao nível do extinto Insti-
tuto Nacional de Audio-
visual e Cinema (INAC), 
actual Instituto Nacional 
das Indústrias Culturais e 
Criativas (INIC). 

“O valor do visto de 
rodagem estava regista-
do neste instrumento de 
criação do INAC e era de 
10 por cento sobre o custo 
de produção”, disse Mate-
rula. Segundo ela, depois 
da aprovação da Lei do 
Audiovisual e do Cinema, 
através do decreto 1/2017 
de 6 de Janeiro, a percen-
tagem reduziu significati-
vamente.

“Com ela viemos aco-
modar a situação que se 
estava a viver dentro do 
audiovisual no contexto 
naquele contexto, portan-
to vem a lei e o respectivo 
regulamento e passamos 
de um valor de 10 por cen-
to sobre o valor de produ-
ção para 0,5”, avançou. 

Entretanto, frisou que 

os referidos 0,5 por cento 
não devem ser inferiores 
ao salário mínimo do país, 
mais de quatro mil meti-
cais (antes da Tabela Sa-
larial Única que fez de oito 
mil meticais o ordenado 
mais baixo da função pú-
blica). 

Para acalmar os âni-
mos, Eldevina Materula 
explicou que, embora em 
implementação, este re-
gulamento e outros docu-
mentos estão a ser revistos 
pelo ministério da Cultu-
ra e Turismo, “tendo em 
conta todas as vicissitudes 
e condições impostas pela 
pandemia do novo coro-
navírus”. 

“O sector já fez o pri-
meiro encontro com os ci-
neastas para poder colher 

PARA o cineasta Licínio Azevedo, as 
obras educacionais, que constituem 
grande parte da produção cinemato-
gráfica nacional, deveriam automati-
camente estar isentas do pagamento de 
qualquer cobrança. 

“Pagar visto de rodagem para um 
filme educacional é como se um livro 
didáctico tivesse que pagar ao Estado 
para ser editado”, comparou.

Na sua opinião, diante da situação do 
país, em que os orçamentos são muito 
limitados e bastante abaixo das neces-
sidades reais para se produzir uma obra 
de qualidade, não deveria ser cobrada 
nenhuma tarifa às produções de carác-
ter artístico não-comercial.

Recordou que mesmo os filmes de 
longa-metragem de ficção dependem 
de financiamentos externos através de 
concursos de fundos internacionais 
como os do Instituto do Cinema Portu-
guês para os Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP). 

“É absurdo cobrar uma taxa para 
visto de rodagem de quatro por cento 
sobre os gastos previstos em Moçam-
bique. Isto tem como resultado que os 
co-produtores internacionais, através 
dos quais estes fundos são disponibili-
zados, optem por gastar a maior parte 
do dinheiro no seu próprio país”, ex-
plicou.

Esta, continuou, é a razão para que 
“a montagem dos filmes, por exemplo, 
que implica grandes gastos, seja sem-
pre feita fora de Moçambique, pois fica 

mais barata”.
Com isso, Licínio Azevedo recordou 

que por causa dessas cobranças há mais 
de uma década nenhuma grande pro-
dução internacional é filmada no país. 

“Qual produtor internacional iria 
aceitar pagar 50 mil dólares ao Esta-
do moçambicano por cada um milhão 
investido no país para a filmagem?”, 
questionou, dando o exemplo das Mau-
rícias, onde a legislação atrai anual-
mente inúmeras grandes produções 
estrangeiras. 

“O governo não cobra taxa alguma 
às produções internacionais realiza-
das no país, pelo contrário, devolve à 
produção até o Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) cobrado por hos-
pedagem, transporte, etc. Como resul-
tado, há um desenvolvimento excep-
cional da sua indústria cinematográfica 
com a criação de inúmeras produtoras 
nacionais, estúdios, emprego, forma-
ção de técnicos locais”, referenciou. 

O realizador de “Comboio de Sal e 
Açúcar” e “A Virgem Margarida” acres-
centou que os filmes feitos naquele país 
da África Oriental incentivam o turis-
mo, por isso, uma abordagem nesse 
sentido seria benéfica para Moçambi-
que. 

“Com praias cem vezes mais lindas 
do que nas Maurícias, com um interior 
com uma paisagem variadíssima, as 
produções internacionais filmadas aqui 
impulsionariam enormemente o turis-
mo”, adiantou.

Filmes educacionais 
deviam estar isentos

Músicos cheios de dúvidas

Rodar filmes custa pelo menos o salário mínimo

Cobranças têm implicações negativas para o turismo, defende Licínio Azevedo

Roberto Chitsondzo Jr.

Tiger Massuco

sensibilidades e muito em 
breve este instrumento 
jurídico e outros tantos vi-
rão novamente ao público 
depois de serem revistos e 
aprovados pelo governo”, 
garantiu. 

De facto, a Lei do Ci-
nema e do Audiovisual 
reserva uma parte sobre 
este assunto , intitulada 
“Autorização ou visto de 
rodagem”.

“A rodagem ou grava-
ção de obras audiovisuais 
e cinematográficas em 
todo o território nacional 
carece de autorização ou 
visto de rodagem a atri-
buir pelo INAC (o Instituto 
Nacional de Audiovisual e 
Cinema) ou outras entida-
des a quem tenham sido 
ou venham a ser atribuí-
das tais competências”, 
lê-se no número um do 11º 
artigo.  

A legislação, no nú-
mero dois do mesmo ar-
tigo, acrescenta que “a 
apresentação do visto de 
rodagem implica o dever 
de colaboração de todas 
as entidades públicas que 
devem conceder as auto-
rizações necessárias e to-
mar as medidas que forem 
adequadas a compatibi-
lização das operações de 
rodagem com os interes-
ses públicos que lhes ca-
bem defender”.

Termina no número 
três dizendo que “o visto 
de rodagem inclui o nú-
mero de registo da obra, 
obrigatório em todas as 
exibições públicas”. 

Já o seu regulamen-
to, no artigo 63, explica 
que os valores dos vistos 
têm como destino “15% 
para o INAC; b) 25% para 
o FUNDAC (Fundo para 
o Desenvolvimento Ar-
tístico Cultural); c) 60 % 
para o Orçamento do Es-
tado”. 

Dino Miranda diz que músicos não foram consultados

e vice-versa?”, per-
guntou.

Dino Miranda no-
tou ainda que o des-
conhecimento é qua-
se generalizado, pois 
até os próprios meios 
de comunicação não 
se acham capazes de 
esclarecer o assun-
to, embora sinta-se 
igualmente a perder.

“A televisão não 
está capacitada, ela 
também não sabe, isso 
vem do INIC e há tele-
visões que já não pas-

sam vídeos por causa 
da taxa de filmagem 
e, na verdade, não as 
crucifico”, comentou.

Quem também 
disse estar pouco in-
formado é o músico 
Roberto Chitsond-
zo Júnior. “Não estou 
muito inteirado sobre 
o assunto. Vi notícias, 
algumas mais cho-
cantes que as outras e 
preferi não me alarmar 
sem entender o que se 
passa”, explicou.

O filho de Roberto 

Chitsondzo, da mui-
to aclamada banda 
Ghorwane, procurou 
informar-se melhor e 
o sentimento de in-
justiça acentuou-se. 
“Penso que para um 
país onde um artista, 
quando vai ao estúdio 
gravar músicas e fazer 
um vídeo espera pelo 
retorno e raramente 
isso acontece”, justi-
ficou, querendo com 
esta afirmação referir 
não entender a lógico 
por detrás do regula-
mento. 

“Se não temos di-
nheiro para os pró-
prios vídeos, onde 
tiraremos para essa 
cobrança?”, pergun-
tou. 

Por sua vez, o mú-
sico Tiger Massuco 
disse que o pagamen-

to desta taxa é ino-
portuno porque a arte 
ainda não é ainda pro-
fissional. “Só estamos 
a fazer e por isso mes-
mo em eventos públi-
cos chama-se anima-
ção cultural (…), em 
termos legais, somos 
todos considerados 
amadores”, avançou.

Pegou na calcula-
dora e fez contas bá-
sicas. Tem que pagar 
vários profissionais 
e ainda trabalha por 
conta própria. “Ainda 
tenho que pagar uma 
instituição para passar 
o meu trabalho, que se 
calhar deviam me pa-
gar, mas eu pago para 
lhes fornecer o meu 
conteúdo, acho ino-
portuno, há necessi-
dade de se repensar 
nisso”, reclamou.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

P
ELO menos 1500 ca-
tadores de lixo pode-
rão ser integrados em 
outras actividades de 
renda com a previsão 

do encerramento da lixeira de 
Hulene, na cidade de Maputo.

O assessor para a Área de 
Gestão de Resíduos Sólidos 

do Projecto de Transformação 
Urbana de Maputo (PTUM), 
Hafido Abacassamo, disse re-
centemente no I Seminário de 
Inclusão Sócio-económica de 
Catadores haver possibilidade 
de se incluir alguns catado-
res nos projectos de gestão de 
resíduos ainda no processo de 

fecho da lixeira. 
“Entretanto, muitos deles 

serão encaminhados para ou-
tras actividades. Organizamos 
a reunião para colher ideias 
de entidades que já trabalha-
ram em projectos similares, 
para perceber como foi feita a 
inclusão de pessoas vulnerá-

QUATRO pessoas foram assassina-
das e várias outras contraíram fe-
rimentos graves nos últimos dois 
meses, no distrito municipal de 
Nhlamankulu, cidade de Maputo, 
em consequência de assaltos com 
recurso a instrumentos contun-
dentes. 

Os crimes foram protagoniza-
dos, maioritariamente, por jovens 
residentes que procuram dinheiro 

para alimentar vícios. 
A informação foi avançada, há 

dias, pelo vereador distrital, Zefa-
nias Chioco, indicando que foram 
assassinados dois indivíduos no 
bairro Chamanculo “A”, um no 
Chamanculo “C” e outro no Aero-
porto “A”.

Chioco referiu que os crimino-
sos já foram identificados, detidos 
e correm os trâmites legais para a 

sua responsabilização. 
No mesmo bairro foram fur-

tadas duas viaturas, para além da 
subtracção de telemóveis, eletro-
domésticos e outros bens.    

O distrito, segundo o vereador, 
tornou-se corredor de drogas pelo 
facto de existir um terminal inter-
-provincial e um aeroporto que 
recebem um grande fluxo de pes-
soas oriundas de vários pontos do 

país e do exterior.
“Há um trabalho conjunto com 

as administrações locais e a co-
munidade com vista a identificar 
e neutralizar os responsáveis pela 
circulação de drogas, cuja prove-
niência é desconhecida”, disse. 

Os relatos de assassinatos, 
agressões físicas, roubos, con-
sumo e venda de drogas foram 
confirmados pelos secretários dos 

bairros e presidentes dos Conse-
lhos Comunitários de Segurança 
(CCS) dos 11 bairros.

Suleimane Tivane, coordena-
dor do CCS no distrito, disse que 
a falta do sigilo profissional dos 
agentes da Polícia concorre para a 
fraca denúncia popular nos bair-
ros.                              

Luís Zandamela, comandante 
distrital da PRM no Nhlamanku-

lu, revelou que a maioria dos cri-
minosos são viciados em drogas e 
álcool.

“Uma das principais causas 
do recrudescimento do crime é o 
consumo de drogas. Por esta razão 
temos realizado palestras nas co-
munidades e escolas, com vista a 
consciencializar os alunos sobre os 
malefícios do consumo de estupe-
facientes”, referiu.

A BARREIRA  colocada sobre a 
vala de drenagem na Avenida 
Joaquim Chissano, cidade de 
Maputo, cedeu, comprome-
tendo a segurança das viaturas 
e transeuntes.

Os usuários da rodovia, 
que liga as cidades de Maputo 
e Matola, exigem a sua rápida 
reposição para evitar acidentes 
de viação.

No troço entre a Avenida 

de Angola e a ponte do Jardim 
existem pelo menos seis locais 
com a barreira danificada, dos 
quais três em situação crítica.

Os automobilistas e mora-
dores deste bairro contam que 
a situação dura há mais de cin-
co meses.

“É um risco para todos, 
principalmente para os condu-
tores”, disse Momade Ahade, 
automobilista.

Arsénia Macaringue, resi-
dente no bairro Jardim, afir-
mou que a danificação dos 
separadores é causada por aci-
dentes de viação, exigindo-se 
uma  intervenção de quem de 
direito. 

“A remoção das estacas pe-
los residentes para usar como 
lenha agrava a situação de vul-
nerabilidade a que os conduto-
res estão sujeitos”, contou.

Crimes violentos abalam Nhlamankulu

ENCERRAMENTO DA LIXEIRA DE HULENE

Catadores integrados 
em actividades de renda

Barreira cede e arrisca 
segurança rodoviária

J
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veis”, disse.
Entre as várias estraté-

gias, Abacassamo destacou a 
formação técnico-profissio-
nal dos jovens em áreas como 
carpintaria, serralharia e elec-
tricidade.

Por sua vez, Eduardo 
Uqueio, representante da 
Cooperativa Recicla e dos ca-
tadores da lixeira de Hulene, 
contou que pairam dúvidas 
sobre o futuro deste grupo, 
após o encerramento do local.

“Gostaríamos de receber 
capacitação para a execução 
de outras actividades ou um 
financiamento para iniciar 
um negócio, pois sem a lixei-
ra a nossa situação ficará mais 
crítica”, disse.

O debate sobre o futuro 
dos catadores de lixo ocorre 
quatro anos depois de 16 pes-
soas terem morrido por causa 
do deslizamento de resíduos 
sólidos. 

Assim, no quadro da im-
plementação do PTUM prevê-
-se a construção de um aterro 
sanitário no distrito munici-
pal KaTembe. 
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  144/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 26 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)                      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             3,75            3,83      3,79
  Botswana             Pula             5,01            5,11      5,06
  eSwatini             Lilangueni       3,75            3,83      3,79
  Mauricias            Rupia            1,42            1,45      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,90            3,98      3,94

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           463,29          472,60    467,95
  Malawi               Kwacha          62,34           63,60     62,97
  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            11,79           12,03     11,91
  Canada               Dolar           49,14           50,12     49,63
  China/Offshore       Renminbi         9,35            9,54      9,45
  China                Renminbi         9,35            9,54      9,45
  Dinamarca            Coroa            8,62            8,79      8,71
  Inglaterra           Libra           75,87           77,39     76,63
  Noruega              Coroa            6,41            6,54      6,48
  Suécia               Coroa            6,14            6,27      6,21
  Suíça                Franco          65,60           66,92     66,26
  União Europeia       Euro            64,18           65,47     64,83

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,2852900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.719,24740
Venda..............  1.720,06150

                              Maputo,  27.07.2022
(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.
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Investidos mais de 30 milhões
na canalização do gás doméstico

C
ERCA de 30 milhões 
de meticais estão a ser 
aplicados na expansão 
do projecto de canali-
zação de gás natural de 

cozinha em residências nos bair-
ros da Coop, Munhuana e 25 de 
Junho, na cidade de Maputo.

Neste momento decorrem as 
obras para que até ao fim do ano 
pelo menos 200 famílias tenham 
o gás canalizado nas suas casas, 
o que permitirá poupar tempo e 
dinheiro na aquisição da fonte de 
energia.

Trata-se de uma iniciativa 
do Governo, em parceria com a 
Empresa Nacional de Hidrocar-
bonetos (ENH) e a sul-coreana 
Kogas, que visa estimular o uso 
do gás produzido no país.

O projecto teve o seu iní-
cio nos distritos de Vilankulo 
e Inhassoro, na província de 
Inhambane, em 2018, tendo 
abrangido mais de três mil famí-
lias.

No mesmo ano outras cem 

AEROPORTO “A” foi o primei-
ro bairro da cidade de Mapu-
to a beneficiar do projecto de 
canalização de gás natural nas 
residências em 2018. Volvidos 
três anos da implementação da 
iniciativa, as famílias afirmam 
que têm poupado dinheiro, 
para além de estarem seguras 
com a nova forma de receber o 

recurso. Para ter o gás nas suas 
casas as famílias pagaram um 
montante de cinco mil meticais 
pelo contrato de ligação.

Diogo Macuácua, um dos 
cem beneficiários do projecto, 
contou que a canalização do 
gás em casa trouxe mudanças 
positivas.

“Antes gastava, mensal-

mente, quatro mil meticais na 
compra de gás, mas agora re-
carrego mil meticais”, disse.

Por sua vez, Luísa Adolfo, 
também beneficiária, disse que 
desde que o gás foi canalizado à 
sua casa tem sempre o recurso 
disponível e a um valor econó-
mico, mesmo quando há crise 
do produto na cidade.

Famílias satisfeitas com o programa

famílias residentes no Bairro do 
Aeroporto “A”, na cidade de Ma-
puto, também foram contem-
pladas.

O gás natural é expandido 
através do gasoduto pipeline que 
sai de Temane, em Inhambane, 
para Secunda, na África do Sul.

Para o director nacional de 
Hidrocarbonetos e Combustí-
veis no Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia (MIREME), 

Moisés Paulino, a escassez de re-
cursos financeiros tem sido um 
dos grandes desafios do Governo 
na massificação do projecto.

Afirmou que, apesar dos 
constrangimentos, o Governo 
pretende até 2030 ter a metade 
dos bairros da capital do país a 
utilizar o gás canalizado.

“Hoje, nas condições em que 
o mundo está, em questões de 
combustível e energia e os cus-
tos, a canalização do gás natural 
nas residências é uma alternati-
va do Governo, sendo produtor 
do recurso. O nosso apelo é que 
as pessoas adiram à iniciativa, 
pois o serviço é seguro”, exortou 
Paulino. Por sua vez, o director 
da ENH, Mussá Tembe, destacou 
que desde a implementação do 
projecto no Bairro do Aeroporto 
“A” nunca houve problemas no 
fornecimento do gás.

“Algumas vezes registou-se 
problemas na bateria dos conta-
dores, porém fizemos a substi-
tuição do acessório”, referiu.  

PROLONGAMENTO DA SANÇÃO

Standard Bank garante
não discordar do regulador
O STANDARD Bank Moçambi-
que disse ontem não discordar 
do regulador financeiro local 
sobre o prolongamento da san-
ção imputada ao banco, mas 
vincou que “há reformas que 
ultrapassam o banco e que po-
deriam servir melhor os clien-
tes”.

Em declarações à Lusa, no 
seguimento da decisão do Ban-
co de Moçambique de prolon-
gar a proibição de transacção 
de divisas com outros bancos, 
o director do Departamento de 
Clientes Empresariais do Stan-
dard Bank no país, João Guiren-
gane, disse que o banco está a 
cooperar.

“Não discordamos do regu-
lador, há reformas que até ultra-
passam o Standard Bank como 
instituição financeira no nosso 
mercado que podemos melho-
rar para melhor servir os nossos 
clientes”, disse o responsável, 
acrescentando: “Estamos a tra-
balhar muito próximo com o 
Banco de Moçambique para in-

troduzirmos reformas nos pro-
cessos de pagamento ao estran-
geiro, reformas sobre a rapidez 
com que partilhamos infor-
mação com o banco regulador. 
São algumas das medidas que 
estamos a tomar, mas vai muito 
para além disso, o que queremos 
é mesmo ser um banco de refe-
rência não só em Moçambique, 
mas a nível mundial”.

Em causa está o prolonga-
mento, anunciado na semana 
passada, por mais 12 meses, do 
impedimento de participar no 
mercado cambial interbancário, 
um ano após o Banco de Mo-
çambique suspender a institui-
ção neste tipo de operações por 
“infrações graves”, na expres-
são do regulador.

“É a continuação de uma 
decisão antiga tomada pelo 
regulador em meados do ano 
passado; o regulador efectua 
avaliações adicionais e nas con-
versações reconheceram que 
houve melhorias do ponto de 
vista cambial, mas sentem que 

há espaço para implementar 
mudanças adicionais e, devi-
do a esta perceção, o regulador 
estendeu uma restrição para o 
banco operar no mercado in-
terbancário”, disse João Guiren-
gane, salientando que o Stan-
dard Bank continua a vender 
e comprar moeda aos clientes 
individuais e empresariais sem 
restrições.

Segundo o Banco Central, 
“a decisão decorre do facto de 
se ter constatado, ao longo do 
acompanhamento que o BM faz 
“quela instituição financeira, 
desde Julho de 2021, evidências 
de graves irregularidades que 
ditaram o seu impedimento, em 
vigor nos últimos 12 meses, não 
obstante algumas melhorias”.

Apesar de continuar sus-
penso do mercado cambial in-
terbancário, o regulador escla-
rece que o banco comercial está 
autorizado a realizar actividades 
de conversão de moeda com o 
seu público, devendo usar a taxa 
de câmbio de referência publi-

cada pelo Banco de Moçambi-
que.

Numa reacção oficial distri-
buída à comunicação social, o 
Standard Bank reitera que a de-
cisão não impede a instituição 
de continuar a trabalhar com 
os seus clientes, acrescentando 
que continua em contacto com 
o regulador para resolver os pro-
blemas que persistem.

“O Standard Bank conti-
nua a trabalhar com o Banco 
de Moçambique para resolver 
todas as questões pendentes da 
auditoria de 2021, de forma a ser 
readmitido ao mercado cambial 
interbancário”, indica o banco 
comercial.

A suspensão do Standard 
Bank do Mercado Cambial In-
terbancário foi anunciada em 
23 de Junho do ano passado e, 
no dia seguinte, o Banco Cen-
tral anunciou a abertura de três 
“processos de contravenção” 
contra aquela instituição ban-
cária e dois dos seus colabora-
dores. (AIM)

CASO AFECTEM PREÇO DOS ALIMENTOS

UE pode alterar sanções contra a Rússia
O CHEFE da diplomacia da União Eu-
ropeia (UE), Josep Borrell, defendeu 
ontem que as sanções contra a Rússia 
“não são responsáveis pelos elevados 
preços dos alimentos ou fertilizan-
tes”, mas que é possível alterá-las 
caso haja um “efeito indirecto” sobre 
estes mercados. 

De acordo com o alto-representante 
da União Europeia para os Negócios Es-
trangeiros e a Política de Segurança, há 
actores económicos que “estão a exage-
rar” na sua reacção face às sanções.

“Podendo fazer algo que não está 
proibido não o fazem por medo de ter 
problemas”, afirmou Borrell na Univer-

sidade Internacional Menéndez Pelayo, 
em Santander, no norte da Espanha, se-
gundo noticia a Agência Efe.

Josep Borrell acrescentou que já 
alertou os ministros dos Negócios Es-
trangeiros dos países africanos que as 
sanções da UE à Rússia, pela invasão à 
Ucrânia, “não entravam as suas impor-
tações de trigo ou fertilizantes”.

“Se houver algum fenómeno que 
tenha impacto sobre essas exportações 
russas é claro que o analisaremos e o eli-
minemos”, acrescentou.

O alto-representante europeu aler-
tou para o que diz ser uma “narrativa 
russa”, que tenta “apresentar ao mun-

do” que as sanções pela União Europeia 
são a razão para os elevados preços da 
energia ou dos alimentos, sublinhando 
que estas “excluem expressamente os 
alimentos e fertilizantes”.

“Não podemos culpar as sanções, 
mas se tais coisas acontecerem – que 
poderiam decorrer de efeitos indirectos 
–, vamos certamente monitorizá-las 
e avisar os operadores para que tal não 
aconteça”, acrescentou.

Sobre as críticas contra as sanções, 
Borrell considerou que têm um efeito 
“não imediato”, mas que a Rússia “vai 
ser afectada” em sectores “mais críti-
cos”, como a tecnologia.

Expectativa de largar 
a botija e poupar dinheiro

Vandalizações
ameaçam o projecto

ACTUALMENTE uma botija 
de 11 quilogramas de gás de 
cozinha custa 1200,00 meti-
cais, um valor que sufoca as 
contas das famílias. Entre-
tanto, com a canalização do 
recurso, as pessoas poderão 
consumir o recurso de acor-
do com as suas capacidades 
financeiras.

Hermelina Mabyaia, uma 
das 82 abrangidas pela ini-

ciativa, residente no Bairro 
25 de Junho, disse ter aco-
lhido a ideia de ter o gás 
canalizado em casa de bom 
grado.

Lembrou que em mo-
mentos de escassez de gás 
no mercado teve de percor-
rer longas distâncias com 
uma botija na cabeça à pro-
cura do produto, em vão.

“Com o produto cana-

lizado em casa já não terei 
esses transtornos, como 
também poderei recarregar 
de acordo com o valor dis-
ponível”, disse. 

Palmira Mahela, do mes-
mo bairro, augura dias de 
despreocupação com a ca-
nalização de gás em casa, 
pois sabe que não vai preci-
sar dos 1200,00Mt para ter o 
produto.

PELO menos 16 tubos de cobre foram alvos de vandalização 
no Bairro da Coop, situação que exige um esforço a mais das 
autoridades para garantir a segurança dos equipamentos.

Segundo uma das 68 contempladas pela iniciativa naque-
le bairro, Ana Rosa, a situação deixa os moradores apreensi-
vos, pois têm medo que as incursões dos malfeitores culmi-
nem em acidentes graves.

Segundo o director da Empresa Nacional de Hidrocarbo-
netos (ENH), Mussá Tembe,  a vandalização das infra-estru-
ras  pode comprometer o cumprimento das metas.

Entretanto, para reverter o cenário, a empreiteira PRF 
Gas Solutins vai colocar calhas de ferro nos tubos de cobre 
para reforçar a segurança.
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Governo expande o projecto de canalização de gás de cozinha na cidade de Maputo
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A VOZ DO MUNÍCIPE

Esturro necessita 
de melhor ordenamento

O DEFICIENTE ordenamento do es-
paço físico preocupa sobremaneira 
aos moradores do bairro de Estur-
ro, no posto administrativo de 
Chiveve, arredores da cidade da 
Beira, situação mais gritante nas 
proximidades do antigo Clube 
Centro Africano que nem sequer 
tem espaço físico para circulação 
de viaturas mesmo ligeiras.

Cândida Marcos, que vive 
naquela zona, apontou que a si-
tuação assume maior preocupa-
ção quando alguém esta doente 
e necessita de alguma viatura 

ou mesmo ambulância como já 
aconteceu pois a penetração fica 
impraticável.

Exemplificou que, recente-
mente, uma casa teve incêndio 
por curto-circuito. Infelizmen-
te, os bombeiros não consegui-
ram extinguir as chamas devido 
às dificuldades de acesso ao local 
onde tal tinha acontecido.

Helena Barbosa alinhou pelo 
mesmo diapasão, adiantando 
que cenário idêntico aconte-
ce quando há necessidade de 
evacuação de doentes em esta- do grave ou remoção das urnas 

para os cemitérios ou para a casa 
mortuária do Hospital Central da 
Beira.

Fundamentou que o proble-
ma dura há longos, sendo apa-
rentemente de difícil solução, 
pois reconheceu que moradores 
ergueram as suas casas ao lon-
go dos traçados das vias rodo-
viárias, exigindo agora alguma 
compensação em caso de de-
molição ou cedência da parcela 
de terras.

Por sua vez, Paulo Zeca con-

siderou o problema como deli-
cado, mas agradeceu o esforço 
das autoridades comunitárias 
que, conforme sustentou, estão 
a avançar na reabertura das ruas, 
mostrando-se esperançado que 
melhores dias virão.

Maurício João, por seu tur-
no, encorajou a edilidade a não 
se sentir intimidada, devendo 
avançar com todo o rigor mesmo 
com ameaças de alguns indiví-
duos contra o desenvolvimento 
daquele bairro. Maurício João

Cândida Marcos

Paulo Zeca

Elena Barbosa

TRÊS ANOS DEPOIS DO IDAI

Educação de infância recompõe-se
HORÁCIO JOÃO

T
RÊS anos depois do ci-
clone tropical Idai, que 
assolou severamente a 
cidade da Beira, des-
truindo infra�estru-

turas públicas e privadas, o 
sector da educação de infân-
cia, que também não escapou 
à devastação das suas infra-
-estruturas e paralisação dos 
serviços, está a reerguer-se, 
voltando, por conseguinte, a 
servir os propósitos a que se 
propõe.

De acordo com o chefe do 
Departamento da Criança na 
Direcção Provincial do Géne-
ro, Criança e Acção Social em 
Sofala, Macário António, cal-
cula-se que 90 por cento dos 
36 centros infantis espalha-
dos um pouco por toda a urbe 
já tenham sido reabilitados na 
base de recursos próprios dos 
gestores, beneficiando um 
universo de 2.800 crianças.

Macário António faz 
questão de recordar que em 
momentos críticos daquele 
número de estabelecimentos 
funcionavam apenas os cen-
tros infantis da Igreja Baptis-
ta, em Ponta-Gêa; Maracanã, 

no Macurungo; Pré-School e 
Flores que Nunca Murcham, 
nos Pioneiros.

“A vida pré-escolar já vol-
tou à normalidade com uma 
plena interacção e funciona-
mento das escolinhas. Por-

tanto, está tudo estabilizado, 
desde equipamentos e camas 
nos dormitórios. Já não há res-
trições e o número de utentes 
nos centros infantis e creches 
já pode aumentar. Agora, as 
crianças em idade pré-escolar 

já podem frequentar os locais 
onde se ensina a língua ingle-
sa e os centros danificados por 
causa do Idai também já estão 
reabilitados e funcionam nor-
malmente”, congratulou-se.

As educadoras de infância 

que estavam confinadas aos 
seus locais de residência vol-
taram aos postos de trabalho 
sem restrições.

Durante a passagem do 
Idai, aproximadamente 50 
educadoras de infância fica-

ram desempregadas, em re-
sultado directo da destruição 
daqueles estabelecimentos 
pré-escolares. Neste mo-
mento inclusivamente há no-
vas admissões de trabalhado-
ras, segundo deu a conhecer 
Macário António.

Nestes termos, agora a 
atenção especial das auto-
ridades de tutela vai para a 
melhoria das condições de 
trabalho, sobretudo na capa-
citação das novas educadoras 
para responderem à actual 
demanda.

O chefe do Departamento 
da Criança na Direcção Pro-
vincial do Género, Criança e 
Acção Social em Sofala afir-
mou, por outro lado, que o 
seu sector prepara assim uma 
ronda pelos centros para mo-
nitorar o regresso ao funcio-
namento dos centro infantis, 
pois muitas educadoras até 
tinham deixado de exercer 
esta profissão.

Mas muitas delas também 
passaram por situações de 
aperto com o encerramento 
dos seus habituais locais de 
actividade.

Cármen Paulo, por exem-
plo, viúva, revelou que du-

rante o tempo em que ficou 
desempregada enfrentou di-
ficuldades, que sabe também 
atingiram outros 46 educa-
dores de infância que ficaram 
nesta condição no seu estabe-
lecimento.

Recordou que a sua remu-
neração dependia do funcio-
namento dos centros infantis 
e as poucas educadoras de 
infância que estavam no ac-
tivo também viram os seus 
salários mensais baixarem de 
cinco mil para dois e três mil 
meticais, o que, evidente-
mente, representou um gran-
de retrocesso nas suas vidas.

Assim, com a retoma das 
actividades será necessário 
trabalho para que as educa-
doras não apenas recupe-
rem as suas remunerações 
mas também sejam sujeitas 
a alguma capacitação sobre o 
exercício da sua actividade.

Fez questão de recordar 
que a educadora de infância 
tem como missão ensinar à 
criança a boa conduta moral, 
noções elementares de cál-
culo, contagem, linguagem, 
amor à natureza, à pátria, en-
tre outros princípios e normas 
de convivência social.

A comissão de pais que 
funciona nos centros infantis 
também é convidada a me-
lhorar os seus conhecimen-
tos num processo que con-
ta com apoio do Fundo das 
Nações Unidas para Infância 
(UNICEF), que contribui na 
sua capacitação em matérias 
de programas educativos de 
protecção à criança.

Devido à frequente pro-
cura da educação de infância, 
os gestores daqueles estabe-
lecimentos estão envolvidos 
num processo que visa esta-
belecer parcerias para encon-
trarem formas de prestarem 
um serviço de melhor quali-
dade.

Dentre o grupo-alvo 
constam crianças em situação 
difícil, como as que são da e 
na rua, abandonadas, violen-
tadas, entre outras.

“A educação das crian-
ças permite-nos perspectivar 
um futuro brilhante para o 
desenvolvimento deste país. 
Para termos quadros, é ne-
cessário preparar as crianças 
na sua idade tenra. Só assim, 
quando ela crescer, vai ter 
uma boa conduta social”, ar-
gumentou.  

Um novo alento
OS especialistas na matéria des-
crevem o ensino pré-escolar 
como contribuindo para um 
tipo de educação que favorece 
a formação e o desenvolvimen-
to equilibrado da criança tendo 
em vista a sua plena inserção na 
sociedade como ser autónomo, 
livre e solidário.

É assim que o reinício das 
actividades dos centros infantis 
trouxe, de facto, um novo alen-
to sendo visível um grande um 
movimento desusado de pessoas 
nos orfanatos, infantários, orfa-
natos e creches.

Numa ronda que a nossa 
Reportagem efectuou por al-
guns desses estabelecimentos 
baseados na capital provincial 
de Sofala observou que, efec-

tivamente, já é uma realidade 
inquestionável a dinâmica que 
se verifica.

A directora do Infantário 
Provincial de Sofala, Maria de 
Lurdes Bambo, aponta que to-
dos os danos verificados naquele 
edifício, com capacidade de in-
ternar 100 crianças, foram com-
pletamente reparados, desde re-
des nas janelas, vidros, incluindo 
a reabilitação da respectiva de-
pendência.

Inclusivamente, o empreen-
dimento em alusão também be-
neficiou da construção de uma 
cozinha, anexos, parque infantil, 
entre outros apartamentos co-
nexos.

“O ciclone tropical Idai dei-
xou tudo isto em ruínas mas 

agora já temos uma lavandaria, 
novas redes, equipamentos e 
mobiliário, o que faz com que o 
nosso infantário tenha uma nova 
imagem, cuja reabilitação foi 
concluída ainda este ano”, cele-
brou a nossa fonte.

Praticamente, já ninguém 
quer falar dos episódios fatídicos 
resultantes da passagem do Idai. 
Todos mostram-se rejuvenesci-
dos e prontos a lutar pela causa 
que abraçaram.

Ambiente semelhante rei-
na no Infantário de Macurungo 
apresentando-se completamen-
te reabilitado e ampliado e pron-
to para voltar a realizar a sua acti-
vidade em condições condignas 
em que as crianças possam voltar 
a preparar o seu futuro.

Cenário de alívio
A REACTIVAÇÃO da Educação de In-
fância alegra, em grande medida, o so-
ciólogo José Diquissone, que começou 
por reconhecer o esforço do governo, 
parceiros e outras entidades privadas 
para a recuperação destas infra�es-
truturas de educação de infância des-
truídas pelo ciclone Idai em Março de 
2019.

“É uma grande satisfação, porque 
as creches cumprem duas funções im-
portantes, por um lado, oferecer sal-
vaguarda às próprias crianças, quando 
os pais estão ocupados e, por outro, 
iniciar a sua socialização”, colocou o 
académico.

Fez questão de recordar que a edu-
cação é um sector chave no desenvol-
vimento de qualquer sociedade e as 
pré-escolas desempenham um papel 
crucial nesse processo pois as crianças, 
indo aos centros infantis, libertam-se 
da ociosidade.

Deste modo, referiu que as crian-
ças deixaram de se misturarem com os 
adultos vencendo o “stress” dentro da 
família e os espaços que eram confina-
dos, pese embora ainda não haja mui-

tos estudos sobre a matéria.
O sociólogo admitiu mesmo a hi-

pótese de se diminuírem as perturba-
ções psico-sociais na primeira infância 
e toda uma conflitualidade que essas 
crianças evidenciavam.

Como indicador dessa sua afirma-
ção, Diquissone sustentou que dados 
disponíveis mostram que a violência 
baseada no género tende a conhecer 
um relativo abrandamento.

Apontou que, como se sabe, qual-
quer situação de violência não é agra-
dável para a criança sobretudo para a 
sua estabilidade emocional e progresso 
por isso “vejo este cenário com alívio”.

Porém, o académico lembrou que 
quem faz o futuro é o próprio homem. 
Sugeriu que maior atenção deve ser 
dada às políticas públicas para o de-
senvolvimento da primeira infância.

Por outras palavras, alertou que o 
futuro do país depende, largamente, 
da maneira como preparamos as crian-
ças de hoje, um processo a ser acom-
panhado pela afectação de recursos e 
pessoal a sectores como este da educa-
ção de infância.

Terminou receio 
de violações
ENQUANTO isso, alguns cidadãos ouvidos pelo 
nosso jornal manifestaram a sua satisfação pe-
rante a reabertura destes locais de socialização 
das crianças pois as crianças que se encontravam 
em casa relegando ao plano secundário o seu 
ensino pré-escolar voltaram deste modo a viver 
momentos alegres saindo da responsabilidade 
dos seus irmãos e das empregadas domésticas 
denominadas “cuidadoras de casa”.

João Carlos, que vive no bairro de Macurun-
go, considera que o lugar mais seguro da criança 
é no centro infantil em vez de estar em casa sem 
controlo. Tal como ele, a sua cônjuge também é 
trabalhadora por conta própria no mercado do 
Goto, sendo que na sua ausência o seu filho de 
quatro anos de idade ficava sob responsabilidade 
da empregada doméstica.

Por sua vez, Belita Charles defendeu que a 
reabertura dos estabelecimentos de educação de 
infância constitui um verdadeiro alívio, realçan-
do que sua filha de três anos de idade estava a ser 
cuidada pelo empregado doméstico, represen-
tando um perigo de eventual violação sexual.

“Felizmente, não aconteceu o pior. Todos 
os dias eu rezava para que Deus me abençoasse 
e não sucedesse nada com a minha filha. Agora, 
tudo está controlado e o receio pertence ao pas-
sado. O medo era frequente sobretudo com os re-
latos de violação sexual no país”, acentuou.

Contudo, o Governo realizava esporadica-
mente monitoria nos locais de residências para 
auferir a situação daquelas crianças e não foram 
reportadas vítimas de violência doméstica e vio-
lação sexual.

Ensino de infância crucial para o desenvolvimento dos menores

Este ambiente regressou às escolinhas da Beira

As crianças já sentiam a falta desta convivência
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PELO menos 55 indivíduos 
estão detidos, em todo o 
país, por envolvimento na 
vandalização e roubo de in-
fra-estruturas eléctricas, 
entre postos de transforma-
ção e fios de cobre.

Também estão em se-
guimento, nos tribunais ju-
diciais, 134 processos que 
poderão culminar com mais 
detenções.

Os dados foram parti-
lhados, há dias, em Mapu-
to, pelo porta-voz da Elec-
tricidade de Moçambique 
(EDM), Luís Amado, que 
falava, à margem da entre-
ga de viaturas aos pique-
tes opertivos, dos prejuízos 
acumulados pela empre-
sa, devido à sabotagem dos 
equipamentos. 

Amado apontou que, 
nos últimos cinco anos, por 
exemplo, houve uma perda 
de cerca de 8,5 milhões de 
dólares por roubo de equi-

A
S obras de reabi-
litação e amplia-
ção do sistema 
de abastecimen-
to de água à vila 

municipal de Mocímboa 
da Praia, na província de 
Cabo Delgado, deverão 
iniciar em Agosto próxi-
mo, tendo já sido consig-
nadas ao empreiteiro.

A infra-estrutura está, 

actualmente, a funcionar 
a meio-gás, como conse-
quência dos danos pro-
vocados pela incursão dos 
terroristas, durante os 
cerca de dois anos em que 
ocuparam a autarquia.

O Secretário do Estado 
em Cabo Delgado, Antó-
nio Supeia, testemunhou, 
segunda-feira, na vila de 
Mocímboa da Praia, a as-

sinatura do termo de con-
signação das obras, numa 
cerimónia em que estive-
ram presentes membros 
do governo distrital, mu-
nicipal, empresariado lo-
cal, entre outras entida-
des.

O delegado de Admi-
nistração de Infra-estru-
turas de Água e Sanea-
mento (AIAS), em Cabo 

Delgado, Madonaldo Mar-
tiniano, disse que os tra-
balhos estão avaliados em 
mais de 89 milhões de me-
ticais, devendo terminar 
em Março de 2023.

As obras integram 
a  substituição  dos equi-
pamentos hidro-mecâni-
cos, edificação de um de-
pósito elevado na zona de 
Buji, para além da reabi-

MAIS 27 pessoas foram diagnosticadas 
com Covid-19, entre segunda-feira e on-
tem, em todo o país, segundo revelou o 
Ministério da Saúde (MISAU).

As novas infecções foram detectadas 
num universo de 656 amostras testadas, 
o que fixa a taxa de positividade em 4,12 
por cento e a proporção acumulada em 
16,81.

Um comunicado do MISAU indica que 
23 pessoas previamente infectadas recu-
peram-se da doença, 12 das quais na pro-
víncia de Cabo Delgado, oito na Zambé-
zia e as restantes em Manica.

Neste contexto, o país contabiliza 361 
indivíduos em isolamento domiciliar ou 

institucional. No mesmo período, um pa-
ciente foi internado, na cidade de Mapu-
to, devido à gravidade do estado clínico.

Assim, 11 doentes continuam a rece-
ber cuidados nos centros de internamen-
to da Covid-19, não havendo registo de 
alta hospitalar.

No que concerne a imunização da po-
pulação, 15.361.054 já foram abrangidas, 
922 receberam a primeira e segunda dose, 
nas anteriores 24 horas, e outras 537.426 
tomaram a porção de reforço.

Aponta-se que 14.598.335 pessoas 
estão completamente vacinadas contra a 
enfermidade, o que representa uma co-
bertura vacinal de 96 por cento.

O EMPRESÁRIO Ibrahimo Patel, 
que havia sido raptado, há dias, 
por desconhecidos, na cidade de 
Chimoio, província de Manica, 
regressou ao convívio familiar 
cerca de três semanas depois da 
ocorrência.

A Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) em Manica, não 
avança pormenores sobre as cir-
cunstâncias em que Patel foi li-

bertado do cativeiro. Informações 
em poder do “Notícias” referem 
que o agente económico foi en-
contrado a circular na via pública, 
ontem na cidade de Chimoio, no 
meio da manhã, não se sabendo ao 
certo como ocorreu a sua liberta-
ção. 

Mateus Mindu, porta-voz da 
PRM, disse ser prematuro expli-
car as circunstâncias em que os 

raptores restituíram a liberdade a 
Patel, reservando esta informação 
para uma conferência de impren-
sa a ser convocada nos próximos 
dias.

Não foi possível obter infor-
mações do próprio empresário 
sobre esta matéria, mas Mindu 
refere que Patel voltou saudável 
junto à família que, sem sucesso 
e triste, procurava o paradeiro do 

seu parente. 
Recorda-se que, a Polícia, em 

coordenação com o Serviço Na-
cional de Investigação Criminal 
(SERNIC), havia accionado as di-
versas linhas operativas para res-
gatar o empresário que foi seques-
trado no portão da sua residência, 
quando regressava da loja, por três 
homens armados e que se faziam 
transportar numa viatura ligeira.

O COMANDANTE Provincial 
da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), em Cabo Del-
gado, Vicente Chicote, exortou 
aos  119 oficiais da corporação, 
que ontem passaram à reserva, 
a ajudarem na denúncia de ac-
tos criminais, dos promotores 
da desordem pública e dos gru-
pos terroristas, a partir dos seus 
locais de residência.

Chicote, que falava em 

Pemba, na despedida aos reser-
vistas, após mais de 30 anos ao 
serviço das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), apontou que 
estes podem ser convocados 
para dar o seu contributo sem-
pre que necessário.

“Alguns de vós ainda po-
dem servir ao Estado, mas 
como a lei assim determina, 
tiveram  de passar à reserva. 
Isso não quer dizer que não po-

dem nos aconselhar e chamar 
à atenção sobre determinados 
comportamentos desviantes”, 
destacou Chicote.

Na sua mensagem, os agen-
tes da Polícia congratularam-
-se  por terem servido a pátria 
até passarem à reserva porque, 
segundo eles, alguns dos seus 
companheiros tombaram ao 
longo do caminho, por diversas 
razões.

UM total de 1.111 membros da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) passaram 
ontem, em todo o país, à re-
serva.

O Comandante-Geral da 
PRM, Bernardino Rafael, que 
presidiu as cerimónias cen-
trais, no Comando da Unidade 
de Intervenção Rápida (UIR), 
na capital, abrangendo 400 
agentes, explicou que estes 
serão desligados, definitiva-
mente, ao cabo de seis anos. 
“Se o membro tiver 35 anos 
de serviço, dispõe de mais 
seis anos na reserva. Este é o 
mecanismo encontrado nas 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS). Não estamos a mandar 
embora ninguém. É uma hon-
ra e privilégio atingir a idade 
da reserva”, explicou Rafael.

Segundo o Comandante 
Geral da PRM, as FDS estão 
em revitalização, processo no 
qual se enquadra a reserva, 
que marca o término da par-
ticipação do agente na vida 
profissional. 

Bernardino Rafael fez sa-
ber que, no primeiro semestre 
deste ano, a corporação regis-
tou 6.859 casos criminais no 
país, contra 7.140 de igual pe-
ríodo do ano passado, ou seja, 
uma redução de 281 delitos. 
Foram detidas 7.500 indicia-
dos.

“Apelamos aos cidadãos a 
denunciarem os crimes. O ní-
vel de 88 por cento de resposta 
ao esclarecimento dos 6.859 
casos, foi conseguido devido à 
pronta comunicação às auto-
ridades” - disse.

Mostrou preocupação com 
os acidentes de viação visto 
que, nos primeiros seis meses 
deste ano, foram reportados 
494 sinistros em todo o país, 
tendo vitimado 434 cidadãos.

“Muita gente perdeu a vida 
e outras tantas ficaram feridas 
e continuam hospitalizadas. 
Houve ainda a contabiliza-
ção de vários danos materiais. 
Mesmo com este grito para 
que os automobilistas condu-
zam com prudência, ninguém 
nos ouve. Continuam a andar 
em excesso de velocidade e, 
pelas estatísticas, maior parte 
dos sinistros foi do tipo atro-
pelamento e despiste seguido 
de capotamento. Os acidentes 
são recorrentes porque as pes-
soas não respeitam as regras 
de trânsito”, disse.

TRINTA e sete oficiais da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), na província da Zambézia, 
passaram  à reserva depois de terem cumprido com 
zelo as suas obrigações profissionais. 

Deste número, 25 são superintendentes e 12 
adjuntos de superintendentes afectos a várias uni-
dades da corporação.

O Comandante Provincial da PRM, Aquilasse 
Manda, disse, na cerimónia de passagem à reser-
va, que a corporação precisa de saberes adicionais 
para enfrentar com sucesso as adversidades que 
perigam a estabilidade social, económica e polí-
tica. 

Convidou aos reservistas a transmitirem as 
suas experiências aos agentes da Polícia mais no-
vos, por forma a combater o terrorismo e a crimi-
nalidade organizada.

Segundo Manda, a nova abordagem de com-
bate ao crime envolve, não só a vigilância, como 

também, maior fluidez de informação e comuni-
cação com diferentes actores sociais para fortale-
cer os mecanismos de segurança. 

Reconheceu a persistência de desafios organi-
zacionais relativos aos direitos dos membros que 
passam à reserva com enfoque ao pagamento de 
subsídios.

Entretanto, os oficiais da PRM, ora desligados, 
disseram que a passagem para reserva em efecti-
vidade de serviço não significa deixar de dar a sua 
contribuição, mas apenas mudaram de posição na 
forma de actuação. 

Mostraram-se disponíveis para continuar a 
colaborar com a corporação na garantia da ordem 
e tranquilidade públicas, combate à criminalidade 
e redução de acidentes de viação. 

Manifestaram igualmente a sua prontidão  caso 
haja um chamamento para missões pontuais ou de 
emergência. 

ÁGUA EM MOCÍMBOA DA PRAIA

Arranca reabilitação do 
sistema de abastecimento

Abastecimento de água será normalizado até Março de 2023
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litação de outros edifícios 
destruídos pelos terroris-
tas.

Com a conclusão das 
obras de reabilitação e 
ampliação, o sistema pas-
sará a fornecer 1500 me-
tros cúbicos/diários, con-
tra os actuais 600 metros 
cúbicos.

António Supeira pediu, 
na ocasião, ao empreiteiro 
e ao fiscal para que olhas-
sem com rigor os prazos 
estabelecidos e qualidade 
que se exige das obras.

“Estamos sem tempo, 
o regresso massivo da po-
pulação está dependente, 
dentre outras coisas, da 
disponibilidade de água”, 
disse Supeia.

O sistema de abaste-
cimento de água de Mo-
címboa da Praia é gerido 
pela Kutenda e, antes de 
ter sido vandalizado pelos 
terroristas, servia a mais 
de 50 mil pessoas, entre 
clientes com ligações do-
miciliárias e outros usuá-
rios do fontanário.

Neste momento, o sis-
tema funciona a meio-gás, 
para abastecer as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) 
e de outros países aliados, 
para além de algumas ins-
tituições públicas que re-
tomaram as suas activida-
des, mercê de um trabalho 
de intervenção de  emer-
gência levado a cabo pelo 
governo.

País regista mais
27 casos de Covid-19

Detidos por vandalização 
de equipamento eléctrico

Vandalização de infra-estruturas leva à detenção de mais de 50 pessoas no país
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pamentos e ligações clan-
destinas na rede eléctrica.

Referiu que o Governo, a 

Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) e a socie-
dade têm vindo a redobrar 

a vigilância para estancar a 
onda de subtracção de ma-
teriais eléctricos e para a 

neutralização dos crimino-
sos. 

A EDM também está a 
realizar inspecções perma-
nentes, em todo o país, facto 
que contribuiu para a redu-
ção de perdas, em um por 
cento, entre 2020 e 2021. 

“Estamos também a fazer 
engajamentos comunitários, 
de forma a que a empresa es-
teja entranhada dentro das 
comunidades e do público 
em geral”, referiu.

Destacou que, neste 
contexto, só nos últimos 
dois anos, a empresa rece-
beu mais de 800 denúncias 
de consumo ilegal, que re-
sultaram em 700 clientes 
multados.

Entretanto, apelou aos 
clientes a denunciarem a 
vandalização dos equipa-
mentos, o roubo de energia, 
bem como os trabalhadores 
com comportamentos des-
viantes ou corruptos.

Mais de mil polícias 
passam à reserva

Comandante-Geral apela aos reservistas a passarem testemunho aos mais novos

Cumpriram com 
zelo as obrigações

Continuar a apoiar na denúncia

RAPTADO EM CHIMOIO

Empresário regressa
ao convívio familiar



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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A 
CIDADE de Nam-
pula foi palco, 
recentemente, de 
um seminário do 
Observatório Re-

gional Norte de Emergên-
cia e Desastres Naturais 
resultantes das mudan-
ças climáticas, que visou 
debater sobre a adopção 
de novas estratégias de 
prevenção e combate aos 
efeitos nefastos desses fe-
nómenos na zona.

Argentino Francisco 
Vativa, director executi-
vo da Organização para a 

Promoção da Paz e Desen-
volvimento Humanitário 
(ORPHAD), que promoveu 
o evento, disse que a orga-
nização do evento surgiu 
pelo facto de nos últimos 
anos o país, em particu-
lar a região Norte, estar 
a ser fustigada pelas in-
tempéries resultantes das 
mudanças climáticas, que 
exigem à adopção de novas 
estratégias de prevenção e 
combate.

“Neste encontro tra-
zemos vários actores para 
o debate, nomeadamente 

Governo, sociedade civil, 
representante dos muni-
cípios e outros que fazem 
parte do Observatório Re-
gional Norte de Emergên-
cia e Desastres Naturais. 
Foram várias as novas es-
tratégias que adoptamos e 
numa delas vamos traba-
lhar de forma coordenada 
quando acontecem estes 
fenómenos na região”, ex-
plicou.

Os participantes sa-
lientaram a necessidade 
de o Observatório con-
tinuar a ser um espaço 

privilegiado de diálogo 
permanente e de produ-
ção de conhecimentos so-
bre as consequências das 
mudanças climáticas. Ao 
mesmo tempo, as ideias 
serão transmitidas às co-
munidades, tornando-as 
resilientes. 

O Observatório Regio-
nal Norte de Emergência 
e Desastres Naturais foi 
criado há dois anos para a 
gestão de riscos desses de-
sastres e à adopção de es-
tratégia de resposta atem-
pada. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Observatório regional 
adopta novas  
estratégias de prevenção

Aumentam casos 
de violação de menores
CERCA de 120 casos de violência 
sexual a menores de idade foram 
registados durante o primeiro se-
mestre na província de Nampula, 
contra 98 notificados em igual pe-
ríodo do ano passado. 

A chefe do Gabinete Provincial 
de Atendimento à Família e Me-

nores Vítimas de Violência, Ade-
lina Matos, que deu a informação, 
disse que o aumento do número 
de crianças violadas sexualmente 
naquele período, se deve suposta-
mente pelo relaxamento das medi-
das da pandemia da Covid-19, que 
deixou as crianças vulneráveis. 

Segundo explicou, todas as 
crianças violadas foram encami-
nhadas ao hospital para exames 
médicos e tratamento, enquanto 
os supostos violadores foram ins-
taurados os respectivos proces-
sos-crimes para a sua responsabi-
lização.

INSTALADO NA UNIROVUMA

Universidades 
exortadas a usar 
centro de referência
O MINISTRO da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, Daniel 
Nivagara, exortou recentemen-
te as universidades que funcio-
nam na região Norte do país, a 
usarem o centro de referência 
em qualidade e qualificação do 
ensino superior instalado na 
Universidade Rovuma (UniRo-
vuma), na cidade de Nampula, 
para aprimorarem os padrões e 
indicadores. 

A exortação foi feita recen-
temente na cidade de Nampu-
la, onde o ministro se inteirou 
do actual funcionamento e da 
inserção social das instituições 
do ensino superior, principal-
mente privadas, na província 
de Nampula. 

Nivagara explicou que tal 
como outros centros do género 
instalados nas regiões Centro e 
Sul constituem plataformas de 
aprendizagem, diálogo, parti-
lha permanente de boas práti-
cas e promoção de culturas de 

qualidade nas instituições do 
ensino superior, tanto públicas 
como privadas. 

“O nosso subsistema con-
tém marcos, padrões e indi-
cadores de qualidade que cada 
universidade tem conhecimen-
to. O centro que está situado na 
UniRovuma, aqui na cidade de 
Nampula, deve ser usado para 
apoiar as nossas instituições do 
ensino superior”, disse.  

O governante sublinhou que 
é através desses centros que as 
instituições do ensino superior 
podem conduzir a investigação, 
inovação e extensão como tam-
bém práticas administrativas na 
internacionalização e o trabalho 
permanente entre universidade 
e comunidade. 

Na ocasião, Daniel Nivagara 
reiterou que o Governo vai con-
tinuar a desenvolver diversas 
actividades com vista a promo-
ver o melhor serviço prestado 
pelas instituições do ensino su-

perior no país. 
Para além de visitar as uni-

versidade Católica de Moçam-
bique (UCM) e Mussa Bin Bique 
(UMBB), Daniel Nivagara orien-
tou as cerimónias de graduação 
de 686 estudantes nos níveis de 
licenciatura, mestrado e douto-
ramento desta primeira e 64 da 
Universidade Lúrio (UniLúrio), 
na Ilha de Moçambique. 

Com as visitas àquelas uni-
versidades, o ministro preten-
dia inteirar-se dos planos de 
formação do corpo docente 
para a melhoria da qualidade; 
evidências de trabalhos de pes-
quisa e extensão universitária; 
de inovação e transferência de 
tecnologias que tenham impac-
to sócio-económico; activida-
des de ensino e pesquisa labora-
toriais; de promoção de higiene 
e segurança nos laboratórios e 
iniciativas institucionais para o 
desenvolvimento do empreen-
dedorismo.

Ministro Nivagara esteve de visita a Nampula
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T
OTAL entrega da po-
pulação e seu contínuo 
engajamento na luta 
pela paz e desenvol-
vimento são os apelos 

lançados ontem pelo pre-
sidente da Assembleia Pro-
vincial de Maputo, António 
Pascoal, que transmitiu o seu 
apreço a todos os cidadãos 
que permanecem firmes face à 
conjuntura económica inter-
nacional.

Falando na abertura da X 
Sessão Ordinária da Assem-
bleia Provincial de Maputo 
(APM), Pascoal exortou para 
maior entrega ao trabalho, 
que se afigura única solução 
para o alívio do sofrimento e 
da dependência externa, res-
salvando que o território tem 
condições agro-ecológicas 
favoráveis para a produção de 
comida.

O encontro, de dois dias, 
vai fazer o balanço da execu-
ção do plano e orçamento do 
Conselho Executivo Provincial 
referente ao I semestre do pre-
sente ano. Vai também deba-
ter e aprovar as propostas do 
plano e orçamento do governo 
provincial e o plano de activi-
dades da APM para 2023. 

Na ocasião, o político ape-
lou para que a população con-
tinue a pautar pela serenidade, 
compreensão e, sobretudo, 
distanciar-se da prática de ac-

A ASSEMBLEIA Provincial de Gaza reúne-se 
de hoje até sexta-feira, no distrito de Chon-
goene, em IX sessão ordinária, para aprecia-
ção e aprovação do Plano e Orçamento do 
Conselho Executivo Provincial (CEP) refe-
rente ao próximo exercício soci-económico 
de 2023.

A IX sessão da Assembleia Provincial de 
Gaza vai, igualmente, debater e aprovar o 
relatório de execução do programa anual de 
actividades e orçamento do primeiro semes-
tre de 2022 bem como a proposta do plano e 
orçamento de 2023 dos órgãos de governação 
descentralizada provincial (Executivo e As-
sembleia Provincial).

Para o presente ano, segundo soube o 
“Notícias”, o Executivo provincial prevê 
gastar em despesas de funcionamento do 
Gabinete da Governadora e da Assembleia 
Provincial cerca de 268 milhões de meticais 

em salários e remunerações, bens e serviços, 
despesa com pessoal, entre outros. 

Relativamente ao investimento, foi apro-
vada uma dotação orçamental de 55 milhões 
meticais, para os três órgãos de governação 
descentralizada, o que representa um au-
mento de 35 por cento, se comparado ao in-
vestido em 2021.

Na produção global de 2022, espera-se 
alcançar 62.271,92 milhões de meticais, o que 
representa uma redução em 5,2 por cento, 
em relação ao planificado para o ano 2021.

Na sessão, espera-se que o executivo de 
Margarida Mapandzene Chongo explique 
detalhadamente a situação política e sócio-
-económica da província aos mandatários da 
população de Gaza, formandos por 82 mem-
bros, dos quais 81 da Frelimo, que formam a 
única bancada, e um elemento que represen-
ta a Renamo. 

O GABINETE do Provedor de 
Justiça está a trabalhar para es-
tabelecer delegações em todas 
as províncias, com vista a le-
var os seus serviços para além 
da capital do país e tornar-se 
numa instituição mais abran-
gente.

Trata-se de uma acção que 
aquele órgão do Estado, criado 
há 10 anos com o objectivo de 
garantir os direitos dos cida-
dãos e defender a legalidade 
e justiça na actuação da Ad-
ministração Pública, assume 
como um desafio.

Segundo revelou recente-
mente ao “Notícias” o Prove-
dor de Justiça, Isaque Chande, 
neste momento a maior parte 
dos cidadãos que beneficiam 
dos serviços da instituição é 
proveniente das cidades de 
Maputo e Matola, chegando a 
cerca de 72 por cento do total 
de atendimentos.

“Como todos nós temos 
vindo a dizer, os moçambica-
nos não estão apenas nessas 
duas cidades. Portanto, é pre-
ciso levarmos estes serviços 
para os outros pontos do país”, 
disse Chande, acrescentando 
que estão já em curso acções 
neste sentido.

“Já estamos a identificar 
edifícios onde poderemos fun-
cionar. Por exemplo, já fizemos 
isso nas províncias de Maputo 
e Nampula e, se tudo correr 

A CRISE de deslocados pro-
vocada pelo terrorismo em 
Cabo Delgado está a criar 
novas oportunidades para 
criminalidade organizada 
explore as crescentes vul-
nerabilidades das pessoas 
em fuga.

Este é o entendimento 
de António Di Vivo, repre-
sentante em Moçambique 
do Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Cri-
me (UNODC), falando por 
ocasião do lançamento da 
semana alusiva ao Combate 
do Tráfico de Pessoas.

Segundo disse, é possí-
vel que a tecnologia esteja 
a ser amplamente utilizada 
pelos traficantes visando 
traçar o perfil e recrutar ví-

timas entre as mais de 800 
mil pessoas deslocadas in-
ternamente para as traficar.

“Do ponto de vista da 
justiça criminal, investigar 
e processar o tráfico facili-
tado pela tecnologia é ex-
tremamente desafiador, 
uma vez que estes crimes e 
provas relacionadas podem 
abranger múltiplas jurisdi-
ções. Além disso, a internet 
tem permitido aumentar o 
anonimato tanto das víti-
mas, como dos criminosos, 
sobretudo diante da possi-
bilidade de utilizar e arma-
zenar materiais de forma 
discreta”, disse. 

Sublinhou que, embora a 
tecnologia apresente desa-
fios, também pode ser apro-

veitada de forma positiva 
para combater o tráfico de 
pessoas e actuar como um 
multiplicador de forças para 
aumentar a capacidade de 
resposta anti-tráfico, para 
além dos recursos humanos 
tradicionais.

“É sabido que a tecno-
logia é mal utilizada pelos 
traficantes para recrutar, 
anunciar e explorar vítimas. 
Ou seja, a tecnologia facilita 
o recrutamento de vítimas, 
onde os traficantes têm al-
cançado cada vez mais ví-
timas, quer através de uma 
abordagem activa online, 
quer através da espera que 
as vítimas respondam a 
anúncios falsos ou engano-
sos”, comentou. 

A SECRETARIA do Estado da 
Juventude e Emprego (SEJE) 
está a trabalhar na elabora-
ção do Programa Nacional 
do Voluntariado, que visa 
definir as acções prioritárias 
a serem levadas a cabo pelas 
organizações ligadas a esta 
matéria no país.

Para a execução deste 
programa, Lídia Finiosse, 
responsável pela área do vo-
luntariado na SEJE, expli-
cou que está em curso um 
processo de auscultação a 
diferentes personalidades e 
organizações que estão en-
volvidas na área do volunta-
riado por forma a se conce-
ber um programa inclusivo e 
de fácil implementação.

Lídia Finiosse, que falava 
segunda-feira numa reunião 

internacional do voluntaria-
do organizada, no distrito de 
Marracuene, pela Associa-
ção dos Jovens Voluntários, 
explicou que, actualmente, 
as organizações praticam o 
voluntariado em qualquer 
área sem observar se elas 
são ou não prioritárias e de 
interesse da comunidade da 
zona onde pretendem ser 
implementadas.

“Este programa vai de-
finir prioridades essenciais 
do país, permitindo que 
cada organização planifique 
melhor as suas áreas de ac-
tuação e actividades”, disse 
Lídia Finiosse, assegurando 
que o Governo está a envi-
dar esforços para concluir a 
elaboração do Programa Na-
cional do Voluntariado ainda 

este ano.
Na ocasião, falou de di-

versas iniciativas que têm 
sido implementadas pela 
Secretaria do Estado da Ju-
ventude e Emprego, des-
tacando que, através do 
programa “Eu sou Capaz”, 
foi possível assistir, no ano 
2021, cerca de 28697 rapari-
gas na província de Manica 
em uniforme escolar. A ideia 
deste projecto é dar unifor-
me escolar a 600 mil rapari-
gas em todo o país, até ao fi-
nal do presente quinquénio, 
sendo que para este ano está 
preconizado como meta 275 
mil. 

Referiu-se ainda ao Fun-
do de Apoio a Iniciativas Ju-
venis (FAIJ), programa que, 
segundo Finiosse, obedece 

a duas modalidades. A pri-
meira consiste no financia-
mento de projectos até 234 
mil meticais e é destinado 
aos iniciantes no empreen-
dedorismo, e a segunda, dis-
ponibiliza até 448 mil meti-
cais, para os que pretendem 
alargar ou melhorar os seus 
negócios.

A Secretaria do Estado da 
Juventude e Emprega lan-
çou ainda o programa “Em-
prega” que visa melhorar 
o acesso às oportunidades 
de emprego para os jovens, 
numa base de equidade do 
género, através de bolsas 
formativas orientadas para a 
elaboração e gestão de pro-
jectos.

Por sua vez, o vice-coor-
denador da Associação dos 

Jovens Voluntários, Arone 
Filimone, explicou que a 
reunião, que será encerrada 
sexta-feira, visa harmonizar 
as actividades desenvolvidas 
por voluntários dos países de 
África e Europa. 

Explicou que, na exe-
cução dos seus trabalhos, 
alguns voluntários não es-
tavam claros sobre o que 
fazer, sobretudo no inter-
câmbio com outros países, 
particularmente no que 
diz respeito à metodolo-
gia de actuação no terreno. 
Para além de Moçambique, 
estão presentes neste en-
contro representantes da 
África do Sul, Zimbabwe, 
Botswana, Lesotho, Finlân-
dia, Bélgica, Espanha e Itá-
lia.

ABERTURA DA X SESSÃO DA AP MAPUTO

Presidente do órgão
faz apelos para paz

querem ter as suas comuni-
dades e sectores de actuação 
projectados na actuação do 
governo em 2023.

O chefe da bancada da 
Frelimo na APM, Manuel Tule, 
usou a ocasião para estimular a 
população para se entregar no 
incremento da produção, tida 
como a melhor e única via de 
combater a pobreza e promo-
ver a estabilidade das comuni-
dades.

Já o chefe da bancada da 
Renamo, António Muazi, in-
dicou ser necessário e urgente 
a tomada de medidas concre-
tas para aliviar o custo de vida 
dos cidadãos que enfrentam 
grandes desafios para satisfa-
zer as necessidades diárias das 
famílias.

Solidariedade com as ví-
timas de acidentes de viação, 
ao longo da Estrada Nacional 
Número Um (EN1) foi a for-
ma encontrada pelo chefe da 
bancada do Movimento De-
mocrático de Moçambique 
(MDM), Domingos Roldão, 
para repudiar tanta morte e 
destruição de bens, apelando 
para acções eficazes que evi-
tem este mal.

A sessão termina hoje com 
a discussão e aprovação do 
plano e orçamento do governo 
provincial, bem como o plano 
de actividades da Assembleia 
Provincial de Maputo.

tos de violência, salientando 
que estragar o pouco que se 
conseguiu construir não pode 
ser a solução de aliviar o custo 
de vida.

“Pelo contrário, a destrui-
ção de bens públicos concorre, 
de forma acentuada, para que 
não haja desenvolvimento. 
Da mesma forma, queremos 
vincar o nosso repúdio e con-
denação ao cenário triste e 
vergonhoso assistido em Ma-

luana, no distrito da Manhiça, 
onde cidadãos foram enter-
rados vivos”, lamentou Pas-
coal, para quem, independen-
temente do motivo por trás 
deste acto, nada justifica que 
moçambicanos tirem a vida de 
seus próprios irmãos.

Apelou ainda para que as 
comunidades encontrem, 
junto das estruturas do Esta-
do, os mecanismos apropria-
dos para resolver os vários 

problemas que enfrentam, 
sem nunca descartar a via do 
diálogo em todos os sentidos e 
situações.

Exortou ao executivo pro-
vincial a manter uma maior 
interacção com o órgão que 
dirige para se aconselhar, na 
expectativa de ver reflectidos 
nas suas acções todos os ex-
tractos sociais como criadores 
de gado, agricultores, agentes 
económicos, entre outros que 

O presidente da Assembleia Provincial de Maputo quer a população mais engajada no desenvolvimento
J.
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DE HOJE ATÉ SEXTA-FEIRA

AP de Gaza avalia 
Conselho Executivo

Provedor de Justiça 
quer expandir-se 
para além da capital

bem, na próxima semana ire-
mos para Inhambane e, depois, 
para Sofala”, detalhou.

Isaque Chande avançou 
que um outro desafio se pren-
de com a necessidade de levar 
a todos os cidadãos informa-
ção sobre o papel do Provedor 
de Justiça, justificando que o 
órgão foi criado para servir aos 
moçambicanos e, nessa linha, 
é importante que eles conhe-
çam a sua missão.

Para o efeito, explicou que 
também há já um trabalho 
contínuo que está a ser realiza-
do neste sentido. 

“Nós só descansaremos 
quando tivermos certeza de 

que o concidadão está infor-
mado sobre o nosso papel, que 
é de extrema importância para 
si”, vincou.

Chande disse que a mesma 
informação deve ser levada a 
todas as instituições da Ad-
ministração Pública para que 
compreendam qual é o papel 
do Provedor de Justiça.

Segundo observou, essas 
entidades precisam de com-
preender que o Provedor de 
Justiça desenvolve uma acti-
vidade complementar às suas, 
visando facilitar a cooperação 
com as diferentes instituições 
da Administração Pública, em 
benefício do cidadão. 

Provedor de Justiça, Isaque Chande.

ELABORADO PELA SEJE

Programa do Voluntariado
vai definir acções prioritárias

EM CABO DELGADO 

Autoridades alertam para possíveis 
casos de tráfico de deslocados

As interacções virtuais 
são também utilizadas, se-
gundo ele, para construir 
uma relação de confiança 
entre as vítimas e os crimi-
nosos, que depois as envol-
verão em situações de ex-
ploração. 

Neste contexto, António 
Di Vivo alerta que as crian-
ças estão especialmente em 
risco de serem alvo digitais 
do crime organizado, par-
ticularmente quando estas 
têm acesso não supervisio-
nado à internet. 

Descrevendo que, em 
Moçambique predomina 

o tráfico de pessoas para o 
trabalho forçado, particu-
larmente nos sectores da 
agricultura, manufactura ou 
serviços, seguido da explo-
ração sexual, a fonte anotou 
que, as autoridades gover-
namentais devem estar em 
alerta máximo, uma vez que 
o país é usado como trân-
sito, mas também origem e 
destino deste fenómeno. 

As crianças, e especial-
mente as órfãs ou que vivem 
abaixo da linha da pobreza, 
são particularmente vulne-
ráveis a serem alvo destes 
criminosos.

Deslocados podem estar a ser traficados em Cabo Delgado
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA, IP

DELEGAÇÃO DE INHAMBANE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 33 e do n.º 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 de acordo com o seguinte: 

N.º do Concurso
Modalidade de 

Contratação
N° de 
Lote

Objecto de Contratação Empresa Adjudicada
Valor de 

adjudicação 
incluindo IVA

001/37I000841/
C.P.D/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Lote I
Aquisição de 

equipamento informático

GOLDEN SERVICE, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LIMITADA
324.000,00MT

001/37I000841/
C.P.D/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Lote II
Aquisição de 

equipamento de ar-
condicionado

FILOTE SERVICE, EI 67.500,00MT

001/37I000841/
C.P.D/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Lote III
Aquisição de 

equipamento de 
escritório

FILOTE SERVICE, EI 27.500,00MT

01/37I000841/
C.C/2022

Concurso por 
Cotações

-------
Aquisição de consumíveis 

de escritório
ARCH INVESTIMENTO, 

LIMITADA
41.495,00MT

06/37I000841/
C.C/2022

Concurso por 
Cotações

----------
Aquisição de 

combustíveis e 
lubrificantes

NEULA INVESTIMENTOS 
E SERVIÇOS, LDA

249.935,20MT

07/37I000841/
C.C/2022

Concurso por 
Cotações

--------
Prestação de serviços de 
manutenção e reparação 

de viaturas
AUTO MANHIQUE, LDA

143.455,00MT

02/37I000841/
C.C/2022

Concurso por 
Cotações

--------
Aquisição de material de 

limpeza e higiene
NALJ, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

13.420,00MT

05/37I000841/
C.C/2022

Concurso por 
Cotações

--------
Aquisição de fardamento 

e calçado
SEREGRAFIA MATSINHE, 

LDA
18.600,00MT

03/37I000841/
C.C/2022

Concurso por 
Cotações

--------
Aquisição de material 

duradouro de escritório 
EJC EMPREENDIMENTOS, 

LDA
23.790,00MT

01/37I000841/
AD/2022

Ajuste Directo --------
Prestação de serviços de 

internet e telefone
MOVITEL, SA 38.000,00MT

04/37I000841/
C.C/2022

Concurso por 
Cotações

--------
Prestação de serviços de 
cópias e encadernações

ALEGRIA COMÉRCIO 
GERAL, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

10.000,00MT

Inhambane, aos 21 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

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

305
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é de reforçar as relações de 
amizade e cooperação exis-
tentes entre a República de 
Moçambique e a sua congé-
nere da Índia.

“Durante a nossa esta-
dia neste País, vamos trocar 
impressões com o Presiden-
te  da Câmara Baixa do Par-
lamento indiano sobre a si-
tuação política e económica 
dos nossos países e assinar 
um Memorando de coopera-
ção parlamentar”, afirmou a 
PAR.

Nesta deslocação a Índia, 
a PAR faz-se acompanhar 
pelos chefes das bancadas 
parlamentares da FRELIMO, 
RENAMO e MDM, Sérgio 
Pantie, Viana Magalhães e 
Lutero Simango, respectiva-
mente.

As relações entre Mo-
çambique e Índia tem um 
legado histórico, pois, datam 
do período em que este país 
apoiava os Movimentos de 
Libertação Nacionais contra 
o jugo colonial em África.

A CIDADE portuária de Nacala, 
na província de Nampula, aco-
lheu ontem a comemoração dos 
42 anos da Força Aérea, um dos 
ramos das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, mo-
mento que igualmente serviu 
para galardoar os oficiais e sar-
gentos daquele sector que deram 
o seu melhor para a defesa da 
pátria.

Na ocasião, o Ministro da De-
fesa Nacional, Cristóvão Chume, 
que dirigiu as comemorcoes des-
tacou o trabalho do Governo, na 
capacitação em meios necessá-
rios e adequados para os desafios 
que o país apresenta neste mo-
mento. “Estamos perante uma 
Força Aérea em constante cres-
cimento e que vai jogar um papel 
decisivo na defesa e protecção do 
país”, sublinhou o ministro.

Segundo o dirigente, hoje a 
Força Aérea é um dos principais 
alicerces que concorrem para o 
sucesso das operações militares 
na província de Cabo Delgado, 
flagelado pelos terroristas deste 
finais de 2017.

Chume assegurou que o apo-
io da Força Aérea tem sido fulcral 
quer no transporte da tropa, nas 
acções combativas, no reabaste-
cimento logístico e nas missões 
de reconhecimento e vigilância 
do espaço nacional.

De acordo com o ministro, 
a preparação e a organização da 
Força Aérea deve permitir a sua 
intervenção em todos do pon-

Esperança Bias na Índia  

para uma visita oficial  

Esperança Bias e Om Biria

A 
PRESIDENTE da 
Assembleia da Re-
pública (PAR), Es-
perança Bias, che-
gou ontem a Nova 

Deli, Índia, para uma visita 
oficial de cinco dias, a con-
vite do Presidente da Câma-
ra Baixa indiano, Om Biria.

Falando a imprensa mo-

çambicana, logo após o en-
contro de concertação com 
delegação parlamentar que 
lhe acompanha, a PAR disse 
que o objectivo desta visita 

Força Aérea celebra 
42 anos de existência

HISTÓRIA DOS COMBATENTES

Executivo exige proactividade
na investigação e divulgação
A MINISTRA dos Combatentes, Josefi-
na Mpelo, desafia o Instituto de Pesquisa 
da História da Luta de Libertação Nacional 
(IPHLLN) a transformar-se numa instituição 
de referência nacional e internacional na in-
vestigação e divulgação das suas actividades.

Para o efeito, a instituição deve privile-
giar uma nova cultura de trabalho nas suas 
acções de investigação dos factos históricos 
do processo que conduziu Moçambique à in-
dependência. Josefina Mpelo lançou o desa-
fio quando conferia posse, segunda-feira, ao 
novo director-geral do Instituto de Pesquisa 
da História da Luta de Libertação Nacional, 
Bernardo Nakatembo, e ao  assessor de im-
prensa do Ministério dos Combatentes, Al-
berto Ngomane.

É de recordar que o IPHLLN foi elevado 
recentemente pelo Conselho de Ministros 

à categoria de instituto, após a sua criação 
como um centro de pesquisa, em 2008. 

A governante chamou ao IPHLLN para 
responder, de forma cabal, aos actuais de-
safios inerentes à pesquisa, o que passa, se-
gundo ela, por incutir uma nova cultura de 
trabalho, sempre colocando acima das prio-
ridades a investigação científica e a divulga-
ção da história da luta de libertação nacional, 
que é o objectivo da sua criação.

Assim, a titular da pasta dos combaten-
tes definiu como tarefa urgente da direcção-
-geral deste instituto a concepção do regula-
mento interno e proposta do quadro pessoal, 
com vista a regularizar, de forma célere, a sua 
estruturação.

Desafiou ainda ao novo gestor da insti-
tuição a criar espaço que permita o desen-
volvimento de pesquisa, recorrendo deste 

modo a investigadores qualificados, o que 
exige a sua capacitação contínua por forma a 
melhorar a qualidade dos recursos humanos 
à altura de desenvolver a pesquisa científica 
requerida.

A elaboração de programas e projectos de 
pesquisa, valorização e divulgação da histó-
ria da luta de libertação nacional constituem 
parte dos objectivos do instituto, à par da 
investigação de factos históricos da defesa 
da independência, soberania e integridade 
territorial. 

Tem ainda como atribuições, propor 
aprovação da política de pesquisa, articu-
lar com outras instituições de pesquisa e de 
ensino, na elaboração e implementação de 
programas e promoção e realização de inter-
câmbio com instituições congéneres nacio-
nais e estrangeiras.

tos do país, com maior destaque 
onde as outras forças têm difi-
culdades de actuar mercê da sua 
presença.

Garantiu que o governo vai 
continuar a capacitar a Força Aé-
rea de Moçambique de modo que 
a sua missão seja mais efectiva 
para eliminar os focos de terro-
rismo, e outras ameaças do pre-
sente e do futuro.

Por seu turno, o Secretário de 
Estado na província de Nampula, 
Mety Orest Gondola, reconhe-
ceu o empenho dos militares que 
dedicam os seus esforços na de-
fesa da soberania nacional, per-
mitindo um ambiente de paz e 
abrindo espaço para a materiali-
zação dos sonhos dos moçambi-
canos, que consistem no desen-

volvimento do país. É dever 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique estar atenta as 
missões de interesse público 
num contexto de cada vez mais 
violentos os eventos climáticos 
sobre as comunidades.

A capacidade aérea de Mo-
çambique era das mais reconhe-
cidas na região, marcadamente 
expressa por aviões de caça e de 
transportes modernos, incluindo 
helicópteros capazes de cumprir 
quaisquer missões de interesse 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique.

Ao abrigo do Acordo Geral 
da Paz celebrado em 1992, entre 
o Governo e a Renamo, as Forças 
Armadas de Defesa de Moçam-
bique foram extintas, reduzindo 

drasticamente a sua capacidade 
combativa de responder as suas 
missões específicas.

Entretanto, volvidos cerca 
de 30 anos, nota-se o ressurgi-
mento da Força Aérea na dinâ-
mica das operações combativas, 
constituindo-se um factor dese-
quilibrador no Teatro de Opera-
ções Norte.

É dever das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique cum-
prir as missões de interesse pú-
blico num contexto de cada vez 
mais violento, com os eventos 
climáticos ciclícos e o terrorismo 
em Cabo Delgado.

A comemoração dos 42 anos 
da Força Aérea, decorreram sob 
o lema “O sucesso no ar, forja-se 
em terra”.
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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. 

6549

UNOCHA Vagas Abertas em Moçambique

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique pretende recrutar 
para o Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA, em 
Inglês) Oficiais de Assuntos Humanitários Nacionais, Oficial de Gestão de Informação, 
Oficiais nacionais de Acesso, Associado de Segurança Local, Assistente Especial para 
Chefe de Escritório, Oficial Administrativo Nacional, Associado Administrativo e 
Motoristas por um período inicial de um ano, com possibilidade de renovação.

O Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA) e responsável 
pela coordenação de ajuda humanitária de acordo com a resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas 46/82 e resoluções subsequentes.  OCHA está presente em Moçambique 
para apoiar na coordenação da ajuda humanitária.  

Títulos dos Postos: 

 4756| Oficial Nacional de Administração (Maputo)
 4752| Assistente Especial para Chefe de Escritório (Maputo)
 4885| Associado Administrativo (Pemba)
 4883| Associado Administrativo (Maputo)
 4882| Associado de Segurança Local (Pemba) 
 4870| Oficial Nacional de Campo (Maputo)
 4869| Oficial Nacional de Campo (Pemba)
 4861| Oficial Nacional de Acesso ao Campo (Pemba) 
 4881| Motorista (Maputo)
 4878| Motorista (Pemba)
         | Oficial de Gestão de Informação (Maputo)
         | Oficial de Relatórios e Comunicações (Maputo)

                                                       
Número de Vagas: 12
Duração inicial do contrato: 1 ano com possibilidade de extensão
Localização do posto: Maputo e Cabo Delgado
Tipo de contrato: FTA
Nível: NOB/NOA/G6/G2

Prazo-limite para aplicação: 11 de Agosto de 2022
Candidatos elegíveis: Nacionais (moçambicanos ou residentes em Moçambique)
Como candidatar-se? Pelo link abaixo, indicando o nome, (o número) e a localização da 
posição pretendida:

https://www.undp.org/pt/mozambique/empregos 
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Aviso Específico de Procurement

Pedido de Ofertas
Contratação de Serviços

Serviços de conectividade internacional para a morenet

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

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

Título do Contrato: Serviços de Conectividade Internacional para a MORENET

País: Moçambique

Doação nº:  IDA-D716-MZ

RFB N.º: NC19/MORENET/19

Emitido em: 21 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique

MozSkills 

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

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

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

•	 Lote 1 – Serviço de Trânsito IP em Maputo;

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Lote 1: US$ 35,000.00

•	 Lote 2: US$ 12,000.00

•	 Lote 3: US$   3,000.00

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

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

11. O endereço acima referido é o seguinte:

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

Tel. +258 21352800 
Fax. +258 21352860

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

departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 

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

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
MozSkills

Doação nº IDA-D716-MZ

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

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

Os serviços incluem não só, mas também:

	Assegurar uma interação efectiva com as Unidades 
Orgânicas beneficiárias, agências de implementação, 
Banco Mundial, Ministério da Economia e Finanças e outros 
potenciais intervenientes em matérias relacionadas com 
a execução dos projectos;

	Assegurar a preparação dos planos anuais de actividades 
e respectivos orçamentos, em estreita coordenação com 
os beneficiários e agências de implementação, com base 
no Plano Geral e nos Acordos de Financiamento dos 
Projectos;

	Garantir a monitoria e avaliação das actividades do 
projecto, com base nos objectivos, indicadores e metas 
estabelecidos;

	Assegurar a gestão eficaz dos fundos dos projectos. e 
em conformidade com os procedimentos do Governo de 
Moçambique e do Banco Mundial;

	Impulsionar e supervisionar a implementação dos Planos 
anuais de procurement e de desembolso de fundos dos 
projectos em conformidade com o plano geral do projecto 
e com os procedimentos do Governo de Moçambique e do 
Banco Mundial

	Assegurar a elaboração/consolidação de relatórios 
mensais, trimestrais, anuais e globais de progresso das 
actividades e de execução financeira dos projectos, em 
coordenação com os beneficiários e outras agências de 
implementação dos projectos

	Assegurar uma efectiva articulação e partilha de 

informação com o ICIPE com vista a garantir a realização 
dos objectivos e metas do Projecto no âmbito do Fundo 
Regional de Bolsas de Estudo e Inovação (RSIF), ao abrigo 
do Acordo Subsidiário entre o Governo de Moçambique e 
o ICIPE;

	Assegurar a realização da auditoria anual aos Projectos 
e a submissão da informação requerida pelo Tribunal 
Administrativo dentro dos prazos estabelecidos;

	Supervisionar o pessoal afecto à Unidade de Coordenação 

dos Projectos baseada no MCTES e assegurar a avaliação 

do seu desempenho com base nos termos de referência, 

nos planos de actividades mensais e nos relatórios anuais 

submetidos, em conformidade com os instrumentos apro-

vados para o efeito;

Para esta consultoria pretende-se contratar um consultor 
individual, com experiência relevante na área. Para ser considerado 
qualificado para executar os serviços, o consultor deverá ser 
capaz de demonstrar qualificações académicas apropriadas e 
habilidade para executar todas tarefas especificadas nos termos 
de referência. O candidato deverá ter o grau de Mestre numa das 
seguintes áreas: Gestão de Projectos, Administração Pública, 
Administração de Empresas, Economia, Educação ou em áreas 
afins, e ainda: 

	Possuir pelo menos cinco (5) anos de experiência bem-
sucedida de gestão de projectos com financiamento 
externo no sector público. A experiência nos domínios 
de ciência e tecnologia, ensino superior, ensino técnico-
profissional e tecnologias de informação e comunicação 
ou reformas do sector público constitui uma vantagem. 

	Possuir conhecimentos sobre procedimentos de monitoria 
e avaliação, gestão financeira e aquisição de bens e serviços 

do Estado Moçambicano e do Banco Mundial;
	Demonstrar capacidade de liderar com sucesso equipas 

multidisciplinares;
	Demonstrar habilidade de gestão baseada em resultados;
	Falar e escrever fluentemente a língua portuguesa e ter 

um excelente domínio na língua inglesa (fala e escrita);
	Possuir experiência na utilização de Microsoft Office, 

incluindo Word, Excel, PowerPoint e Outlook.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) 
convida consultores individuais elegíveis a manifestarem o 
seu interesse para a prestação deste serviço de consultoria. Os 
candidatos interessados deverão fornecer informações indicando 
que reúnem as qualificações requeridas para prestar os referidos 
serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em 
condições similares, etc.) 

Um consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos 
estabelecidos no Regulamento de Aquisições para Mutuários 

de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, 

de Julho de 2016,  revisto em Novembro de 2020. O candidato 
seleccionado deverá inscrever-se no CEF- Cadastro 
Electrónico de Fornecedores de Bens e Serviços.
Os consultores interessados poderão obter os Termos de 
Referência no portal do MCTES (www.mctes.gov.mz).  
 
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço 
abaixo até ao dia 9 de Agosto de 2022.

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

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

departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 
Av. Patrice Lumumba, n.º 770

Tel. +258 21352800, Fax. +258 21352860
Maputo-Moçambique
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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 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 adju-
dicação 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

ASSEMBLEIA GERAL DA ÉPSILON 
INVESTIMENTOS, SA

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
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A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa 

Alemã que oferece serviços, a nível mundial, na área da cooperação inter-

nacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvi-

mento (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Internacional 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) e 

ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)  o 

projecto nacional “Support to forcibly displaced persons in Northern Mozam-

bique”.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique é afetada por um 

violento conflito desde Outubro de 2017. Mais de 870 mil pessoas foram 
deslocadas à força pela violência do conflito dentro do país, a maioria nas 
províncias de Cabo Delgado e Nampula. 

O objectivo geral do projecto nacional é de melhorar as condições de vida 

dos deslocados internos, refugiados e membros da população de acolhi-

mento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades seleccionadas 

no norte de Moçambique

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar (I) Profissional Administrativo e Financeiro 
Sénior (m/f), para Maputo, em Moçambique

Responsabilidades
O profissional administrativo é responsável pela gestão das finanças e 
prestação de assistência administrativa em geral para a implementação e 

para a gestão dos 3 programas/projetos, bem como pela ligação do dia-a-dia 

com os seus parceiros. O profissional exerce as suas funções sob a super-
visão directa do Director do Programa. Em suma, o profissional administra-

tivo é responsável por: 
 

• Prover serviços administrativos para o programa (por exemplo, aqui-
sição de material de escritório, manutenção de registros e folhas de 

ponto, gestão de férias, etc.)

• Atender às necessidades administrativas do escritório de forma inde-

pendente, com um mínimo de intervenção

• Gerir a equipe de apoio e administrativa no escritório do programa

• Assegurar o cumprimento dos regulamentos financeiros e administrati-
vos.

Descrição de tarefas
1.   Coordenação 
• Assegurar a disseminação e fluidez da informação entre o pessoal do 

nível centra e provincial  do programa, parceiros e outras instituições;

• Sempre que solicitado, participar em reuniões internas ou com parceiros.  

2.   Finanças
• Assessorar a directora do programa na preparação e distribuição do 

orçamento;

• Monitorar mensalmente o orçamento do Programa e informar pontual-

mente a direccão do programa;

• Garantir a correcta alocação dos recursos financeiros;
• Verificar todos os justificativos de contas de todos os contratos (Acordos 

financeiros, contratos de consultoria, pagamentos directos, etc.);
• Monitorar os cash e bank books do Programa e garantir o cumprimento 

de prazos na entrega ao Escritório Central de Maputo (GIZ Agencia);

• Verificar todos os pagamentos a serem feitos pelo programa;
• Coordenar e confirmar as reconciliações mensais do programa;
• Apoiar o Programa e outros na resolução de todos assuntos financeiros 

pendentes;

• Analisar mensalmente o jornal, cost/income, unsettled items do pro-

grama;

• Interagir com o contabilista da GIZ Agencia sobre o mapa de “error 

sheets” verificados nos lançamentos e as pastas imediatamente após 
o fecho;

• Apoiar outras componentes do programa que venha a ser criados na 

verificação e correcção rápida dos erros apontados pelo Controle e Au-

ditoria Interna;

• Resolver exigências ou questões contabilísticas pendentes como writte 
off, receivables ou outros;

• Garantir eficiência no uso dos recursos do programa.

3.   Administração geral:
• Gerir e monitorar a equipa administrativa  (assistentes, contabilistas, 

motoristas e serventes);

• Dentro do Programa apoiar os administradores provinciais nos proces-

sos administrativos e organizar encontros administrativos;

• Divulgar informação administrativa entre GIZ Agencia e as componentes 

e dentro do Programa e participar activamente nas reuniões mensais de 

Administração;

• Garantir que todos os processos (contratos, compras, pagamentos, 

reembolsos,etc) dos Programas cumpram com as regras da GIZ).

• Coordenar a logística de viagens, reprodução e distribuição de material 

com o nome do Programa ou GIZ;

• Coordenar e monitorar os processos de publicações e impressões den-

tro do Programa;

• Criar e manter um arquivo completo dos contratos (consultoria, ren-

das, telefones, etc e acordos financeiros/ subsídios locais) assina-

dos, incluindo o controlo dos prazos;

• Manter actualizados os ficheiros de inventário e handover do Pro-

grama;

• Coordenar e garantir a regularização anual dos manifestos e segu-

ros das viaturas do Programa e garantir o controlo das viaturas;

• Assessorar a directora do programa e assessores em termos ad-

ministrativos;

• Responder as questões administrativas internas e externas dos pro-

gramas;

• Manter sob o controle todo o equipamento IT e garantir que o prove-

dor preste um serviço de qualidade;

• Garantir a informação a GIZ Agencia sobre técnicos e peritos exter-
nos de visita ao país no âmbito do programa e assegurar acomoda-

ção e estadia seguras;

• Assegurar a melhoria continua dos processos administrativos e fi-

nanceiros.

4.   Recursos Humanos:
• Acompanhar e apoiar os processos de recrutamento;

• Coordenar junto com a Agencia a actualização de contratos de tra-

balho novos e antigos;

• Garantir o cumprimento da Lei de trabalho em todas esferas, com 

vista a garantir o cumprimento dos direitos e deveres dos trabalha-

dores e do empregador;

• Organizar e manter actualizado o arquivo dos RH do programa (con-

tratos, folhas de salários, declarações anuais para IRPS);

• Apoiar na resolução de conflitos laborais no programa, analisar e 
acompanhar todos processos disciplinares do no seio do programa;

• Acompanhar e apoiar os processos de seguro de saúde;

• Assegurar avaliação anual de pessoal subordinado com base nos 

padrões da GIZ.

Tarefas Adicionais:
• O profissional administrativo sénior exerce outras funções e tarefas 

a mando da direcção do programa.

Qualificações e requisitos profissionais 
• Grau universitário com especialização relevante e qualificação 

em Gestão de Negócios, Administração, Economia ou áreas afins 
(equivalente licenciatura ou MBA)

• Pelo menos três anos de experiência profissional em contabilidade  
• Pelo menos três (3) anos de experiência profissional em posição 

comparável  

• Experiência profissional na gestão ou liderança equipas;  
• Pelos menos três anos de experiência profissional em contabili-

dade, finanças e gestão de recursos humanos, exercida no âmbito 
da cooperação para desenvolvimento;   

• Conhecimento de normas e instrumentos de gestão administrativa e 

financeira da GIZ é uma vantagem; 
• Compreensão em profundidade de planeamento financeiro e con-

tabilidade e preparação, bem como o processamento de acordos 

financeiros 
• Experiência e vontade em aperfeiçoar conhecimentos nas áreas de 

gestão e administração do projecto;

• Bons conhecimentos de tecnologias de informação e comunicação

• Muito bons conhecimentos das línguas Portuguesa e Inglesa. O 

conhecimento da língua Alemã é vantagem adicional ;  

• Boa gestão e capacidade de organização

Características Pessoais
• Flexibilidade
• Estilo Dinâmico de trabalho

• Confiabilidade e capacidade de trabalho independente 
• Alta capacidade de organização e coordenação

• Resistência, capacidade de trabalhar sob pressão

• Capacidade de gestão de conflitos
• Boa capacidade de comunicação

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se can-

didatar, enviando eletronicamente  a sua candidatura e CV juntamente 

uma carta de motivação e contactos de três referências profissionais 
para o Departamento de Recursos Humanos através do email: 

recruitment-moz@giz.de indicando a posição a que se candidata como 

assunto.

Prazo de submissão das candidaturas:  05 de Agosto de 2022

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV 

devem estar num único ficheiro incluindo os anexos relevantes. Apenas 
os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Encorajamos mulheres, pessoas com deficiência e grupos minoritários a 
se candidatarem a esta posição. A GIZ está comprometida com a igual-

dade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de tra-

balho.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL 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)
197

Rua Frente de Libertação de Moçambique, nº 355, Sommerchield, Cidade de Maputo
Tel: 21486560 / 82 3225710 – Fax: 486550 – www.epsilon.co.mz

NUIT 400 176 132
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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
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
a) O Tribunal Administrativo Provincial de Tete convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais e/ou estrangeiras, 

interessadas a 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 
garantia 

provisória

01
Manutenção e reparação de 

três (3) viaturas, modelo 
Toyota Hillux D4D 2.5 e 3.0 

Concurso Público 22/8/2022
8.00 horas

22/8/2022
8.30 horas 1.500,00MT 5.812.50MT 

b)  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-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

c) 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.

Tete, Julho de 2022

Autoridade Competente

República de Moçambique

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Cofre Geral dos Registos e Notariado convida pessoas colectivas ou singulares, interessadas a apresentarem propostas fechadas para 

os concursos discriminados na tabela abaixo: 

2. Para Concurso Público participam apenas pessoas singulares, empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, 
Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços.

Objecto

Data e Hora
Valor

Documento
Concurso

Garantia 
Provisória
Validade

   Modalidade Local de abertura de 
Propostas

Limite de 
Entrega 

Propostas

Abertura 
Propostas

Posicionamento 
concorrentes

Validade
Proposta

Fiscalização de Obras 
de reabilitação da 
Conservatória do 
Registo Civil de 
Metangula-Lago

15/8/2022
11.00 horas

15/8/2022
11.15 horas

22/8/2022
11.00 horas 120 dias 1.000,00MT Não 

Requerida

       
23A002141 
-C. LNº07/

CGRN-
UGEA/2022

Serviço Provincial de 
Justiça e Trabalho do 

Niassa - sito na Avenida 
Júlios Nyerere, Cidade 

de Lichinga

Fiscalização de Obras 
de reabilitação da 

residência do Director 
da Conservatória 

do Registo Civil de 
Metangula-Lago

15/8/2022 
13.00 horas    15/8/2022

13.15 horas
22/8/2022
11.00 horas 120 dias 1.000,00MT Não 

Requerida

23A002141 
-C. LNº08/

CGRN-
UGEA/2022

Serviço Provincial de 
Justiça e Trabalho do 

Niassa - sito na Avenida 
Júlios Nyerere, Cidade 

de Lichinga

Fiscalização de Obras 
de Construção da 
Conservatória do 

Registo Civil de Metarica

 15/8/2022
14.00 horas 15/8/2022

14.15 horas
   22/8/2022
11.00 horas 120 dias 1.000,00MT Não 

Requerida

23A002141 
-C. LNº09/

CGRN-
UGEA/2022

Serviço Provincial de 
Justiça e Trabalho do 

Niassa - sito na Avenida 
Júlios Nyerere, Cidade 

de Lichinga

Fiscalização de Obras 
de Reabilitação da 
Conservatória do 

Registo Civil de Merere-
Nampula

15/8/2022
11.00 horas

15/8/2022
11.15 horas

22/8/2022
11.00 horas 120 dias 1.000,00MT Não 

Requerida

23A002141 
-C. LNº10/

CGRN-
UGEA/2022

Serviço Provincial de 
Justiça e Trabalho de 

Nampula - sito na Praça 
da Liberdade, Província 

de Nampula

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los nesta Direcção, 
pela importância não reembolsável indicada na tabela acima, mediante apresentação de talão de depósito do Banco Barclays, na conta 
nº 32111000011, NIB 000200323211100001158, em nome da mesma Instituição, para cada objecto a contratar. Cofre Geral dos 
Registos e Notariado, Rua do Bagamoio, nº 48, 1º Andar Telefone: +258 21311367, Fax: +258 21311368.

4. Os Concursos serão 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 Marҫo.   

Maputo, aos 26 de Julho de 2021

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

DEPARTAMENTO DE  ÁGUA SEGURA

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 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, conjugado com o preceituado no n.° 5.95 do Regulamento de Aquisições para Mutuários de 
Operações de Financiamento de Projectos de Investimento do Banco Mundial, de 1 de Julho de 2016 revisto 
em Novembro de 2017, Agosto de 2018 e Novembro de 2020, comunica-se que os objectos dos concursos 
abaixo, foram  adjudicados de acordo com o seguinte:
 

N.º do Concurso Objecto do Concurso Modalidade Adjudicatário
Valor incluindo 

IVA 

47A003641/PAS/
CPC/12/2022

Fornecimento de 2 viaturas cabina 
dupla 4x4 para a Direcção Nacional 

de Abastecimento de Água e 
Saneamento

Concurso por 
Cotações

RONIL 6.116.300,00MT

MZ-DNAAS-P006-CS-
INDV-2022

Prestação de serviços de consultoria 
individual para a elaboração do 
manual de procedimentos das 

subvenções do projecto

Concurso por 
Cotações

JUAN ESTRADA 
FARFAN

3,224,095.00MT 

MZ-DNAAS-PrPPA-
001-CS-INDV-2022

Assistência Técnica Individual à 
DNGRH durante a preparação do 
projecto de segurança hídrica em 

Moçambique

Concurso por 
Cotações

CELESTINO 
RAGIBO 

SALÊNCIA
13.772.016,00MT

MZ-DNAAS-PPPA-
010-CS-INDV-2022

Prestação de serviços de consultoria 
individual para Especialista de 

Aquisições

Concurso 
Público

VALENTINE 
YOUNGE

24.357.528,00MT

MZ-DNAAS-PPPA-
020-CS-INDV-2022

Prestação de serviços de consultoria 
individual para Especialista de Água 

e Saneamento
Ajuste Directo

RODRIGUES 
MACUÁCUA

10.056.375,00MT

47A000141/
AD/26/2022

Publicação de Anúncio no Jornal 
Notícias

Ajuste Directo
SOCIEDADE DO 

NOTÍCIAS
984.000,38MT

UIP - Unidade de Implementação do Projecto

Maputo, aos 27 de Julho de 2022 
6582

Convite para Participação no Concurso Público para 
Fornecimento de Shelter Type B e Wash Kits 

Concurso # (PR Nº9591; 9593; 9594; 9638)

Secção 1 - Informações sobre a instituição 
A CARE Internacional em Moçambique, é uma organização não-governamental Humanitária 
e de Desenvolvimento, que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à 
emergência, Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, 
como agricultura, água, saneamento e higiene, género, microcrédito e poupança, saúde 
materna e reprodutiva, HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 - Convite para:
Como parte do projecto financiado pela União Europeia Ajuda Humanitária (ECHO), a 
CARE lança um edital para fornecimento de Shelter Type B Kits e Wash Kits que deverão 
ser entregues na província de Cabo Delgado-Cidade de Pemba, e deverão responder às 
especificações constante no caderno de encargos:

Secção 3 - Levantamento de Caderno de encargos
Os fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo o Caderno de 
encargos no endereço:
Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo na Rua para O Palmar, nº 50, cidade 

de Maputo, durante o horário normal de expediente, de quarta-feira, 27 de Julho a terça-

feira, 9 de Agosto, das 8.00 às 16.30 horas. Assim como por email, para 

carla.dasilva@care.org e Grace.moyo@care.org  

Os fornecedores interessados poderão acessar o Caderno de Encargos também a através do link:
https://bit.ly/3OxTnkH

O prazo do levantamento do caderno de encargos será até ao dia 5 de Agosto de 2022, 
pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 9 de Agosto de 
2022, pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderão contactar a CARE Internacional – Moçambique, através 
do endereço electrónico carla.dasilva@care.org e Grace.moyo@care.org

GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
DIRECÇÃO GERAL

Introdução
O Governo de Moçambique (GdM) pretende desenvolver o Projecto Hidroeléctrico de Mphanda 
NKuwa (HMNK), uma central hidroeléctrica, em Mphanda Nkuwa, no rio Zambeze, a jusante da 
Barragem de Cahora Bassa, incluindo os sistemas de transporte de energia eléctrica e outras infra-
estruturas associadas.

O Projecto HMNK será desenvolvido pelas empresas Electricidade de Moçambique (EDM), a 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) e um Parceiro Estratégico a ser seleccionado, numa base de 
Project Finance limitada, através do estabelecimento de um ou mais veículos de finalidade especiais 
(SPV’s).

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.

Sendo um Projecto transversal e que envolve muitos intervenientes e parceiros, dentro e fora do País, 
será crítico o alinhamento de todas as entidades envolvidas na execução do Empreendimento e a 
condução de uma estratégia de comunicação eficaz que deverá:

•	 Informar de forma eficaz e funcional a todas as partes interessadas e afectadas do projecto 
sobre aspectos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) do projecto;

•	 Informar a todos os intervenientes sobre os objectivos e o plano de implementação do 
Projecto, bem como regularmente prestar contas dos resultados alcançados e investimentos 
realizados; e,

•	 Informar adequadamente todos os intervenientes e a população em geral sobre o progresso 
do Projecto.

Para assegurar a eficácia no processo de comunicação e contribuir para implementação do Projecto 
Mphanda Nkuwa com sucesso, o GMNK pretende contratar uma empresa especializada em 
Comunicação, Imagem e Relações Públicas, para a criação e concepção da sua Estratégia Global de 
Comunicação, Imagem e Relações Públicas, para um horizonte de três anos.

Requisitos específicos:
a) Perfil detalhado da empresa;

b) Experiência comprovada de, no mínimo 10 anos, em empresa de prestação de serviços de 
criação de Estratégia de Comunicação, Imagem e Relações Públicas;

c) Portfólio, incluindo a lista de clientes actuais e há quanto tempo os mesmos são atendidos 
pela empresa;

d) Qualificações e experiência da equipa técnica proposta para executar a consultoria;

e) Documentos de qualificação jurídica e regularidade fiscal da empresa; 

Submissão de propostas:
As manifestações de interesses deverão ser enviadas para o e-mail: geral@gmnk.co.mz, com o título 
“Concurso Estratégia de Comunicação GMNK” até às 15.00 horas do dia 16 de Agosto de 2022.

Os Termos de Referência e outras informações técnicas para a elaboração das propostas técnicas e 
financeiras serão enviados apenas para as empresas pré-seleccionadas.

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração da Estratégia de Comunicação, Imagem e Relações Públicas do Gabinete de 
Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK)

Concurso N.º 12/GMNK/ 2022

6578
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Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia E.P.

DEPARTAMENTO DE PROCUREMENT

Anúncio de Adjudicação

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
do objecto dos concursos abaixo indicados: 

N˚ do Concurso Objecto do concurso
Modalidade de 

Contratação
Concorrente 
Adjudicado

Valor incluindo 
IVA

06/UGEA/ENPCTE.P/2021
Fornecimento e assentamento do 

sistema de frio (AVAC) no NOC
Concurso Público

TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS 

3.721.753,15MT

07/UGEA/ENPCTE.P/2021 Reparação e manutenção de UPS Concurso Público
POWER SISTEMAS 
DE ENERGIA, LDA

1.826.182,80MT 

13/UGEA/ENPCTE.P/2021

Fornecimento de sistema de 

vídeovigilância e vedação 

eléctrica

Concurso Público
UNIVERSAL 

TECHNOLOGIES, LDA
777.738,64MT

Maluana, Julho de 2022

Autoridade Competente

6623

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Anúncio de Concursos 
A Direcção Provincial de Plano e Finanças de Inhambane convida pessoas interessadas e que 
reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes 
concursos:

Objecto do 
concurso

Hora e data-limite 
de Entrega

Data de Abertura Data de 
Posicionamento

Número do 
Concurso

Custo do 
caderno 

de encargo

Reabilitação da 

residência da 

DPPFI

10.00 horas 

do dia 29 de Agosto 

de 2022

10.15 horas 

do dia 29 de Agosto 

de 2022

9.00 horas 

do dia 5 de Setembro 

de 2022

27I003461/

CP/0001/2022 1000,00MT

Fornecimento de 

mobiliário geral 

9.00 horas 
do dia 11 de Agosto 

de 2022

9.15 horas 
do dia 11 de Agosto 

de 2022

9.00 horas 
do dia 15 de Agosto 

de 2022

27I003461/

PD/0002/2022 200,00MT

Fornecimento 

de equipamento 

informático

10.00 horas 
do dia 11 de Agosto 

de 2022

10.15 horas 
do dia 11 de Agosto 

de 2022

10.00 horas
 do dia 15 de Agosto 

de 2022

27I003461/

PD/0003/2022 200,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos 

ou adquirí-los na Repartição de Gestão e Execução de Aquisições e Contratos da Direcção Provincial de 

Planos e Finanças de Inhambane, no Bairro Balane 2, Rua 20 de Setembro, em frente da Farmácia Vital 

- Cidade de Inhambane, pela importância não reembolsável mencionado na tabela acima, a depositar na 

conta do BCI n° 21222804710001- DPPFI.

A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito o concorrente poderá efectuar a 

visita ao local no dia 18 de Agosto de 2022, pelas 10.00 horas.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de 

Março.

Inhambane, aos 27 de Julho de 2022

Autoridade Competente
306

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

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS -P173518

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ANALISTA DE AQUISIÇÕES

GRANT. N.º D941-MZ
Ref. N.º MZ-DNAAS-PPA021-ICS-2022

1. O Governo de Moçambique recebeu do Banco Mundial um financiamento de USD 150 Milhões da Associação 
Internacional de Desenvolvimento (IDA) para investimentos no abastecimento de água e saneamento 
nas províncias de Nampula e Zambézia, com o objectivo de aumentar o acesso a serviços seguros de 
abastecimento de água e saneamento, e apoiar o desenvolvimento institucional do sector através do 
Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais (RSTWSP), e pretende usar parte desses recursos 
para serviços de consultoria. 

2. O escopo das actividades para a consultoria inclui, mas não se limita à (i) Apoiar o Coordenador do RSTWSP 
e Especialista de Procurement na DNAAS na preparação e gestão do plano de logística do RSTWSP; ii) 
inserir, actualizar e monitorar as actividades do plano de aquisições no Sytematic Tracking of Exchanges 
in Procurement (STEP) do Banco Mundial; preparar os diversos relatórios de avaliação de concursos e dos 
contratos, após a devida revisão, submeter a aprovação do Coordenação, Banco Mundial e do Governo, 
garantir a inserção atempada dos diversos anúncios na página web do RSTWSP e publicação os processos 
de adjudicação contratados pelo RSTWSP; e iii) garantir, junto com o Especialista de Procurement, que 
todos os processos de Procurement sejam submetidos ao Tribunal Administrativo (TA) e Procuradoria 
Geral da República (PGR) para efeitos de fiscalização.

3. Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser solicitados através do email 
rstwp.procurement@gmail.com

4. A Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) convida os consultores individuais 
qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão 
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para 
a execução dos serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, 
disponibilidade, etc.).

5. 4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) licenciatura em 
Engenharia, Economia, Direito, Administração Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Empresas 
ou áreas afins; (ii) experiência mínima de cinco (5) anos em Procurement  e com pelo menos três (3) 
anos de experiência em projectos financiados pelo Banco Mundial e/ou outras agências multilaterais; (iii) 
experiência mínima de três (3) anos de trabalho com os procedimentos de aquisição do Governo; (iv) ter 
experiência no uso do STEP  é uma vantagem; e (v) fluência na língua portuguesa; ter noções de inglês é 
uma vantagem.

6. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento 
de Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a 
política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme 
estabelecido no Regulamento de Aquisições.

8. Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, no horário normal de expediente (7.30 às 15.30 
horas). As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito a:

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
ATT: Departamento de Abastecimento de Água/ Projecto Água Segura

Rua da Imprensa, nº 162, 3.º andar
Maputo, Moçambique

       E-mail: geral.procurement@dnaas.gov.mz / rstwp.procurement@gmail.com
 

9. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço acima e por e-mail até 
14.30 horas do dia 10 de Agosto de 2022.

Maputo, aos 26 de Julho de 2022
6581
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
________        

MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA  
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO E  DE ADJUDICAÇÃO

LANÇAMENTO

1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para fornecimento de serviços 
discriminados na tabela abaixo:

N.º do Concurso
Modalidade 

de 
Contratação

Objecto
Data e Hora de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das  

Propostas

Garantia 
provisória

Validade das 
Propostas

39A000141/CL/05/2022
Concurso 
Limitado

Aquisição de mobiliário para casa 
protocolar

8/8/2022
10.15 horas

8/8/2022
10.30 horas N/A 120 dias

39A000141/CPC/17/2022
Concurso por 

Cotações
Aquisição de caixas de papelão 2/8/2022 _______ N/A ______

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Av. Fernão de Magalhães, 
8o Andar, Flat11, Telf: 21300527, Maputo, pela importância não restituível de 1000,00MT 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.

ADJUDICAÇÃO

Nº do Concurso Objecto do Concurso Concorrente Vencedor
Valor

Nº 39A000141/CP/01/2022 Aquisição de uniforme e equipamento do campo MEGA C. SERVICE, LDA 4.137.166,80MT

Nº 39A000141/CP/02/2022 Fornecimento de combustível MARETO GROUP, LDA 8.211.850,00MT

Nº 39A000141/CL/01/2022 Manutenção e reparação de ar-condicionados
EPCS ENGENHARIA PROJECTOS 

CONSULTORIA & SERVIÇOS
191.880,00MT

Nº 39A000141/AJD/05/2022
Prestação de serviços de manutenção e reparação de viaturas da 

marca Toyota
CFAO MOTORS
MOZMBIQUE

1.500.000,00MT

Nº 39A000141/AJD/19/2022 Prestação de serviços de desinfecção ANSERV, LDA 1.427.600,00MT

Nº 39A000141/AJD/17/2022 Aquisição de Licença Zom BYTES & PIECES, LDA 38.368,98MT

Maputo, Julho de 2022

A Autoridade Competente
O Secretário Permanente

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)

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE PEMBA

C E R T I DÃO
- - - Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de sete de Março de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e nove e seguintes, do livro de notas para escrituras 
diversas número um “A” barra de dois mil e vinte e dois, deste Cartório Notarial, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação Notarial por óbito às vinte horas e um minutos do dia treze de 
Fevereiro de dois mil e vinte e um, no Hospital Provincial de Pemba, na localidade de Pemba, 
distrito de Pemba, Província de Cabo Delgado, faleceu vítima doença E15, INSILAMO PATAIA, 
de então cinquenta e três anos de idade, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natu-
ral de Murrebue, distrito de Pemba, Província de Cabo Delgado, com sua última residência na 
localidade de Pemba, Bairro Eduardo Mondlane, distrito de Pemba, Província de Cabo Delga-
do, fillho de Pataia Insilamo e de Muacane Omar.-- - - - - - - - - - - - -  - 

Que deixou como herdeiros, seus filhos: INCAMBA INSILAMO PATAIA, solteiro, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Muxara, distrito de Pemba e residente em Pemba. --  
SEFO INSILAMO, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Muxara, distrito 
de Pemba e residente em Pemba.--- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  -- - - -  --  - - -- - - - - - - - 
MUANAINCHA INSILAMO PATAIA, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural 
de Alto Gingone, Cidade de Pemba e residente em Pemba.- - - - - - - - - - - - - - -  --  - - -- -  - - --  
PAULINO INSILAMO, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Pemba e 
residente em Pemba.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -  -- - - - - -- - - - - - - -- - - - 
ARTUR INSILAMO PATAIA, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Pemba 
e residente em Pemba.------------------------------------------------------------------------ - -  - - - - --- - - 
SAFILINA INSILAMO PATAIA, solteira, natural de Alto Gingone, dis-
trito de Pemba, de nacionalidade moçambicana e residente em Pem-
ba.-----------------------------------------------------------------------------------------
ABUBACAR INSILAMO PATAIA, solteiro, natural de Pemba, de nacionalidade moçambicana e 
residente em Pemba.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  -- - - - 
LAINA INSILAMO PATAIA, solteira, natural de Pemba, de nacionalidade moçambicana e re-
sidente em Pemba.--- - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - --  - ---------------------------------
ALIMA MOYO INSILAMO PATAIA, menor, Alto Gingone, distrito de Pemba, de nacionalidade 
moçambicana e residente em Pemba.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- ----------------------------
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com eles possam concorrer à suces-
são.- - - - - - - 
Que existem herdeiros sujeitos à inventário obrigatório, que deixou bens e deixou testamen-
to.-- - - - -  - - 

ESTÁ CONFORME 
Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos sete dias do mês de Março do ano dois mil e vinte 

e dois 

O NOTÁRIO
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ANÚNCIO 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR(A)

O Governo de Moçambique recebeu financiamento 
do GEF / PNUD para um projecto de conservação 
abordando principalmente as questões do comércio 
ilegal de vida selvagem em Moçambique. O Parque 
Nacional da Gorongosa (PNG) é uma das áreas de 
conservação escolhida para implementação do 
projecto.

Neste âmbito, pretende produzir material 
relevante para sensibilização às comunidades 
e ao público no geral no combate ao tráfico de 
espécies protegidas e ameaçadas.

As propostas técnicas e financeiras e respectivos 
documentos de suporte deverão ser enviados até 
ao dia 9 de Agosto para o endereço electrónico: 
grpconcursos@gorongosa.net

NB: os interessados deverão solicitar os Termos 
de Referência detalhados através do email:  
grpconcursos@gorongosa.net
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES 
NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JACINTO FOQUISSO CHAI CHAI

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte 
e três de Junho de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento e vinte e 
sete a cento e vinte e oito, do livro de notas para escrituras diversas número 
quarenta e um, traço “B”, da Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções 
Notariais, perante mim, AMÉLIA GONÇALVES MACHAVA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JACINTO FOQUISSO 
CHAI CHAI, de então cinquenta e seis anos de idade, natural de Homoíne, no 
estado que era de solteiro, com última residência habitual na cidade de Maputo, 
filho de Foquisso Chai-Chai e de Irene Laisse, sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos bens, seus filhos: 
EMERSON JACINTO FOQUISSO CHAI-CHAI, solteiro, maior e EUNICE INÊS 
CHAI-CHAI, menor de idade, ambos 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 23 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

6655

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!
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CONVITE PARA PARCEIRO DE INVESTIGAÇÃO 

AVALIAÇÃO DA QUIMIOPREVENÇÃO PERENAL DA MALÁRIA EM CRIANÇAS 

MENORES DE 2 ANOS

A Quimioprevenção Perenal da Malária (QPM), anteriormente denominada no 
tratamento intermitente preventivo da malária na infância (TIPi) é recomendada 
pela Organização Mundial de Saúde em zonas de transmissão moderada a alta da 
malária. Crianças pertencentes a grupos etários de alto risco de malária podem 
receber medicamentos antimaláricos em intervalos pré-definidos para reduzir o 
peso da doença. 

O Ministério da Saúde e parceiros implementarão a QPM em 10 distritos de Sofala e 
1 distrito de Inhambane. 

Uma avaliação rigorosa avaliará a eficácia, custo-efectividade, aceitabilidade e 
viabilidade da QPM nestas áreas para acelerar a aprendizagem e a preparação para 
a expansão noutras áreas apropriadas no país.

Os investigadores em economia de saúde e avaliação de saúde pública são convidados 
a submter propostas de parceria com a London School of Hygiene & Tropical Medicine, 
para realizar uma avaliação multidisciplinar da  QPM na província de Sofala, onde a 
implementação será apoiada pela PSI.

As propostas deverão ser submetidas até ao dia 12 de Agosto de 2022, no 
seguinte endereço electrónico: https://lshtm.onlinesurveys.ac.uk/ipti-moz-rfp-
evaluation-partners. Para mais informações e para manifestar o seu interesse neste 
concurso, envie por favor um e-mail para 

ipti-admin@lshtm.ac.uk.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
Delegação Provincial de Nampula
Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos da tabela abaixo, foram adjudicadas às seguintes 
empresas:

Nº do Concurso Objecto Modalidade Empresa Valor
incluindo 

IVA

N°27D003041/CL/06/21 M.R de Viatura /IDS CL AUTO VICTOR 356.350,00

N°27D003041/CC/06/21 Fornecimento de refeições CC REFEIÇÕES AIMA 37.791,00

N°27D003041/AD/002/21 Fornecimento de refeições AD REFEIÇÕES AIMA 475.000,00

N°27D003041/CL/10/21 Fornecimento de 
combustível /IOF

CL CASA FABIÃO, LDA 3.499.902,00

N°27D003041/CL/12/21 Fornecimento de refeições e 
aluguer de sala

CL HOTEL PARAÍSO, LDA 1.250,000,00

N°27D003041/CL/13/21 M.R de Viatura/DPINE-NPL CL REVIZZIAUTO SOLUTION 1.649.781,90

N°27D003041/CC/007/21 Fornecimento de material de 
escritório

CC PLANET STARTIONARY, LDA 216 .185,00

N°27D003041/AD/003/21 Fornecimento de refeições e 
aluguer de sala

AD RESTAURANTE B.ZVALA 5  600.000,00

N°27D003041/CL/09/21 Fornecimento de 
combustível /INFOR 

CL Cancelado -

N°27D003041/CL/11/21 Fornecimento de recargas 
-IOF e INFOR

CL Deserto -

N°27D003041/AD/04/21 Fornecimento de recargas da 
Movitel - IOF

AD TUNGANE SERVIÇOS 230.000,00

Nampula, aos 25 de Abril de 2022

A Autoridade Competente
338

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇOES

Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria

CONCURSO PÚBLICO N.º 08/DPOP-M/RA/2022
1. No âmbito da implementação do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural (PRONASAR), a 

luz do PIA 2022 a Província de Maputo através da  DPOP de Maputo pretende contratar Serviços de Consultoria para 
a Realização de Actividades de  Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento nas 
Comunidades dos Distritos, de acordo com o seguinte:

Lote Distrito
1 Distrito de Boane
2 Distrito de Namaacha
3 Distrito de Matutuíne
4 Distrito da Moamba
5 Distrito de Magude

2. O  objectivo da consultoria do presente anúncio, contempla a realização de actividades de Participação e Educação 
Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento nos Distritos supracitados com o seguinte enfoque:

a) Promover o saneamento e a mudança de comportamento, atravás da implementação da abordagem do saneamento 
total liderado pela comunidade (SANTOLIC), para a auto construção 6.000 latrinas melhoradas beneficiando cerca 
de 30.000 novos utentes contribuindo assim para o potencial aumento da taxa de cobertura de saneamento rural 
na Província.

b) Prosseguir e aprofundar o trabalho do SINAS 

3. Para o efeito são convidadas todas as empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar a DPOP de Maputo, 
os Serviços de Consultoria supracitados, devendo para o efeito indicar claramente o (s) Lote (s) em que se mostrarem 
interessados. 
Potênciais concorrentes poderão associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

4. Os concorrentes poderão manifestar interesse para vários lotes, mas só poderá ser vencedor de um único lote.

5. Serão qualificadas para a Lista Curta empresas que demonstrarem possuir a mínima qualificação Jurídica, Técnica e 
regularidade Fiscal, através da apresentação da respectiva documentação comprovativa, a saber: 

a) Documentos de Qualificação: Alvará, Certidão de Registo Comercial, Estatutos actualizados e publicados no BR, 
Certificado de Quitação das Finanças Públicas, Certificado da UFSA, Certidão do INE  e Certidão de Segurança Social 
Actualizada;

b) Perfil, com especial relevância para actividade de Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene e 
Saneamento.

c) Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta Consultoria, com os respectivos CV’s.
6. O concurso será regido de acordo com os procedimentos constantes 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 está aberto a todos concorrentes conforme definido no referido regulamento.

7. As empresas interessadas poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00 horas, até 
ao dia 2 de Agosto de 2022.

8. As manifestações de interesse deverão ser entregues em duplicado num envelope fechado, no endereço abaixo 
indicado, até às 15.00 horas do dia 10 de Agosto de 2022. Propostas enviadas por correio electrónico 
(E-mail) e por fax não serão consideradas.

Endereço:
Direcção Provincial de Obras Públicas
Rua da Rádio, n.º 511 -  Cidade da Matola
Telefone: 86 006 67 66 
Província de Maputo, Moçambique    

Matola, aos 27 de Julho de 2022

Autoridade Competente

UNIDADE DE GESTÃO DO PROCESSO KIMBERLEY, METAIS PRECIOSOS E GEMAS

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

N.º
N.º do Concurso e 

Modalidade
Nome do Concorrente Objecto do Concurso

Valor da adjudicação 
com IVA (MT)

1
39A003141/AD/13/

UGPK/2022

MOVITEL, SA
 Filial de Maputo

Fornecimento de recargas 
telefónicas da rede Movitel 

para o Sistema de Segurança
12.000,00

2
39A003141/AD/15/

UGPK/2022

EMPRESA MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE E 

ESTACIONAMENTO DE 
MAPUTO (EMME)

Prestação de serviços de 
estacionamento de viaturas

372.000,00

3
39A003141/CC/16/

UGPK/2022
LICPAPER, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL

Prestação de serviços de 
produção de camisetes para 

Dia da Função Pública
39.581,10

4
39A003141/CC/07/

UGPK/2022
MOÇAMBIQUE 

COMPANHIA DE SEGUROS
Prestação de serviços de 

seguro automóvel
165.137,87

5
39A003141/CC/05/

UGPK/2022
A1 SECURITY PRINT

Prestação de serviços 
de design, inclusão de 

elementos de segurança e 
impressão do Certificado do 

Processo Kimberley

244.948,00

6
39A003141/CP/04/

UGPK/2022
PALMA COMPANHIA DE 

SEGUROS, SA

Prestação de Serviços de 
Seguro de Saúde para os 
funcionários da UGPK e 

seus dependentes

6.415.962,00

7
39A003141/AD/13/

UGPK/2022
TMCEL

Fornecimento de recargas 
físicas da rede de telefonia 

TMcel

12.000,00

8
39A003141/CPC/06/

UGPK/2021
GLOBAL ALLIANCE 

SEGUROS, SA

Prestação de Serviços 
de Seguro Automóvel 

(Renovação)
270.248,16

9
39A003141/CPC/03/

UGPK/2021
GLOBAL ALLIANCE 

SEGUROS, SA

Prestação de Serviços 
de Seguro Automóvel 

(Renovação)
240.513,51

10
39A003141/CPC/01/

UGPK/2021
GLOBAL ALLIANCE 

SEGUROS, SA

Prestação de Serviços 
de Seguro Automóvel 

(Renovação)
339.574,72

11
39A003141/CPC/01/

UGPK/2021 HOLLARD SEGUROS
Prestação de Serviços 
de Seguro Automóvel 

(Renovação)
278.883,36

12
39A003141/CL/02/

UGPK/2022
WORLD CLASS 

ENGINEERING

Fornecimento e montagem 
de ar-condicionados nas 
instalações da UGPK em 

Manica

683.646,32

13
39A003141/CL/03/

UGPK/2022
LICPAPER SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
Prestação de serviços 

gráficos 2.815.101,90

14
39A003141/03/CL/01/

UGPK/2022

JÚNIOR E IRMÃOS 
- SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES, LDA

Prestação de serviços de 
reabilitação das instalações 

da UGPK Província de 
Manica, Cidade de Chimoio 

(Adenda)

1.210.074,32

Maputo, Julho de 2022

Autoridade Competente
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MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

̶

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION, FP

Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme
(PROCAVA)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(Consulting Firms)

Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme- PROCAVA

Assignment Title: Hiring a Health Insurance Service Provider 
Reference N.º: 35A004941/QCBS/002/2022 – Consulting Services

The Government of Mozambique has received a financing from the International Fund 
for Agricultural Development (IFAD) towards the cost of Inclusive Agri-Food Value Chain 
Development Programme (PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the 
recruitment of consulting services.
The use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms 
and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. 
IFAD and its officials, agents and employees shall be held harmless from and against all suits, 
proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in 
connection with Inclusive Agri-Food Value Chain Development Programme (PROCAVA).

The consulting services (“the services”) include Recruit a Health Insurance Service Provider.

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of ninety (90) days of 
calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement 
notice that appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 
April 2021

The Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) (“the client”) 
now invites eligible consulting firms (“consultants”) to indicate their interest in providing the 
services. Interested consultants should provide information demonstrating that they have 
the required qualifications and relevant experience to perform the services. Interested firms 
should fill the template for expressions of interest and submit to the address indicated below.

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

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

A consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection 
(QCBS) method set out in IFAD’ project procurement handbook that can be accessed via the 
IFAD website at www.ifad.org/project-procurement.

The shortlisting criteria are:
a)  General experience- Firm has been in existence for at least 10 years;
b) Specific experience – Adequacy and experience in similar previous assignments;

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-
consultancy to enhance their qualifications.

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to the address below no 
later than 15:30, 07 August 2022 Maputo time. The client will provide responses to all 
clarification requests by 15:30, 12 August 2022 Maputo time.

Expressions of interest must be delivered in written form using the forms provided for this 
purpose. EOIs shall be submitted to the address below no later than 14:00, 19 August 2022 
Maputo time.

Agricultural Development Fund 

 Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)

Acordos de Lusaka Av – Praça dos Heróis Moçambicanos, 2nd Floor, Block D 

Maputo - Mozambique

E-mail: procurement@procava.gov.mz

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
̶

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

(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

(Empresas de Consultoria)

Moçambique
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares 

(PROCAVA)
Tipo de Serviços: Contratação de Serviços para Provisão de Plano de Saúde

Referência N.º 35A004941/QCBS/002/2022 – Serviços de Consultoria

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional 
de Desenvolvimento Agrário (FIDA) para a implementação do Programa de 
Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), e 
pretende aplicar parte de fundos do Programa, na contratação de um provedor de 
Plano de Saúde.
A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do FIDA, 
nos termos e condições do acordo de financiamento, bem como as regras, políticas e 
procedimentos do FIDA. O FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de 
e contra quaisquer responsabilidade de todos os processos, reclamações, demandas, 
perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza resultantes de qualquer 
relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
alimentares (PROCAVA).
Os serviços de consultoria (“os serviços”) são referentes a contratação de um provedor 
de Plano de Saúde.
Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação 
publicado no website do UNDB no dia 21 de julho de 2020 e no jornal “Notícias” nos 
dias 9 e 12 de Abril de 2021.

Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o 
Combate de práticas de Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política 
de Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Política do FIDA sobre prevenção 
de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última estabelece 
as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para 
estabelecer um ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual, e de abuso e 
exploração e sexual (SEA) em suas actividades e operações conforme detalhado na 
Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração Sexual.
Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses 
real, potencial ou razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses 
real, potencial ou razoavelmente percebido serão desqualificados, a menos que 
explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados com conflito de 
interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou não 
divulgadas sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, 
ou b) ter um relacionamento comercial ou familiar com um membro da Unidade de 
Gestão do Programa,  o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro indivíduo que tenha 
sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na (i) da  
elaboração  da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo selectivo para 
esta aquisição, ou (iii) execução do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua 
de divulgar qualquer situação de conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente 
percebido durante a elaboração das manifestações de interesse, do processo selectivo 

ou da execução do contrato. A não divulgação adequada de qualquer dessas situações 
pode levar a acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor, rescisão do 
contrato e qualquer outra, conforme a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e 
Corrupção em Projectos e Operações com seu financiamento.
As empresas de consultorias serão seleccionados de acordo com o método de Selecção 
Baseada em Qualidade e Custo (QCBS) estabelecido no Manual de Procurement do 
FIDA que poderá ser acessado através do website do IFAD em
  www.ifad.org/project-procurement.
A avaliação será baseada no seguinte: 

a)  Experiência geral – Existência e experiência de pelo menos 10 anos;
b)  Experiência específica – Adequação e experiência em serviços similares;

Os consultores poderão associar-se a outras empresas na forma de joint venture ou 
subconsultoria para aprimorar suas qualificações.
Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deverá ser enviada para 
o e-mail, até às 15.30 horas (hora local) do dia 7 de Agosto de 2022. O cliente 
fornecerá respostas a todas as solicitações de esclarecimento até às 15.30 horas 
(hora local) do dia 12 de Agosto de 2022.
As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito, utilizando os 
formulários previstos para o efeito. As Manifestacões de Interesse deverão ser enviadas 
para o endereço abaixo até às 14.00 horas (hora local) do dia 19 de Agosto de 2022. 

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
 Programa de  Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares 

(PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2 andar, Bloco E 

Maputo – Mozambique

Email: procurement@procava.gov.mz
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UNIVERSIDADE PÚNGUÈ
EXTENSÃO DE TETE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚ 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos 
concursos abaixo indicados: 

Número do Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso Valor (MT)

Concurso Nº 17/ BENS/UGEA/
UnP/2022

PEOMAR 
ELECTROFERRAGEM, LDA

Contratação de empresa para fornecimento de 
material eléctrico

1.375.270,65MT

Concurso Nº 18/ BENS/UGEA/
UnP/2022

PAPELARIA NHÚNGUÈ & 
SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA

Contratação de empresa para fornecimento de 
material de consumo informático (toner)

1.298.500,00MT

Concurso Nº 19/ BENS/UGEA/
UnP/2022 VIP SUPERMERCADO, LDA Contratação de empresa para fornecimento de 

material de limpeza
587.400,00MT

Concurso Nº 20/ SERVIÇOS/
UGEA/UnP/2022

GOLD TRAVEL AND TOURS, 
LDA

Contratação de empresa para aquisição de 
passagens aéreas (nacionais e internacionais)

850.000,00MT

Concurso Nº 21   BENS/UGEA/
UnP/2022 ADO LOGÍSTICA, LDA Contratação de empresa para aquisição de géneros 

alimentícios
893.700,00MT

Concurso Nº 22   SERVIÇOS/
UGEA/UnP/2022 CONFORTO LIMPEZA, LDA Contratação de empresa para prestação de 

serviços de jardinagem 373.230,00MT

Concurso Nº 23   SERVIÇOS/
UGEA/UnP/2022 DI & MA SERVICES, LDA Contratação de empresa para prestação de 

serviços de limpeza
1.008.000,00MT

Concurso Nº 24/ BENS/UGEA/
UnP/2022 CANCELADO Contratação de empresa para aquisição de 

mobiliário de escritório
______________

Concurso Nº 25/ SERVIÇOS/
UGEA/UnP/2022 SOTEL, LDA Contratação de empresa para manutenção e 

reparação da rede eléctrica
499.819,55MT

Concurso Nº 26/ SERVIÇOS/
UGEA/UnP/2022

FILAS CATERING-SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Contratação de empresa para prestação de 
serviços de catering

311.750,00MT

Concurso Nº 27/ SERVIÇOS/
UGEA/UnP/2022 ÍNDICO SEGUROS, SA Contratação de empresa para prestação de 

serviços de seguro de viaturas
637.915,51MT

Concurso Nº 28/ SERVIÇOS/
UGEA/UnP/2022

MAKAYAWAYA, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Contratação de empresa para prestação de 
serviços de gradeamento

695.301,75MT

Tete, aos 26 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

 REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

 ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A DPOP- Maputo através dos fundos do Orçamento do Estado e do PRONASAR pretende contratar empresas para  apresentarem propostas fechadas, de acordo com o seguinte:

Concurso Objecto do Concurso
Classe de Alvará 
mínimo Exigido 

Data e hora da visita ao 
local das obras

Data e hora-final 
da entrega das 

Propostas

Data e hora da 
abertura das 

Propostas
Anúncio de 

posicionamento

Limitado N.º05/DPOP- M/RA/2022
Pavimentação de 300 metros de extensão da Rua 
do Mineiro, na vila de Ressano Garcia, Distrito da 

Moamba
3.ª

3/8/2022, às 10.00 horas, 
na Secretaria da Localidade 

de Ressano Garcia

15/8/2022
 às 9.00 horas

15/8/2022 
às 9.15horas

31/8/2022 
às 9.45 horas

limitado N.º06/DPOP- M/RA/2022 Construção de um Bloco Sanitário na Escola 
Primária da Matola Rio, Distrito de Boane 3.ª

4/8/2022, às 10.00 horas, 
na DPOP-M

16/8/2022
 às 10.00 horas

16/8/2022
 às 10.15 horas

31/8/2022
 às 11.30horas

público N.º 07/DPOP-M/RA/2022 
para  Construção de 15 Furos de 

Abastecimento de Água divididos em 
2 lotes

Lote 1  Distrito de Boane (2) 
               Distrito de Moamba (5)

Lote 2  Distrito de Matutuíne (3) 
               Distrito de Namaacha (5)

3.ª - 17/8/2022
 às 9.00 horas

17/8/2022
 às 9.15 horas

4/9/2022
às 10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter os documentos de concurso pelas seguintes vias:

•	 Solicitação por Email: dpop.maputo@gmail.com
•	 Solicitação por Link  https://sendfileonline.com/?sid com as seguintes senhas:

• Concurso N.º 05/DPOP-M/RA/2022 – 957083
• Concurso N.º 06/DPOP-M/RA/2022 – 728601
• Concurso N.º 07/DPOP-M/RA/2022 – 344527

3. O período de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas.

4. Obrigatoriamente deverão fazer parte da proposta os seguintes documentos actualizados e autenticados: a) Alvará b) Certificado de Quitação das Finanças Públicas; c) Certidão de 
Segurança Social; d) Declaração do concorrente de que não se encontra em situação de impedimento; e) Declaração de Informação contabilístico e fiscal; f) Facturação em actividades 
similares ao objecto de contratação; g) Declaração comprovativa das instalações e equipamento adequado e disponível; h) Equipa técnica devidamente qualificada, comprovada 
pelos respectivos certificados de habilitações literárias, acompanhados dos respectivos CV´s devidamente assinados;  Certificado de Cadastro Único; i) Confirmação de facilidade de 
acesso ao crédito;  j) Certidão emitida pelo INE.

5. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues na DPOP de Maputo até à data e hora acima citadas,  e a abertura das mesmas será feita, na presença dos concorrentes 
ou seus legítimos representantes que queiram assistir a este acto.

6. A visita ao local das obras é da responsabilidade do empreiteiro, devendo para o efeito, se fazer presente na data e local acima indicados para concentração.

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

5/2016, de 8 de Março.

Endereço:
Direcção Provincial de Obras Públicas
Rua da Rádio, n.º 511-Cidade da Matola
Telefone: 860066766
Província de Maputo, Moçambique

Matola, aos 27 de Julho de 2022
Autoridade Competente

509

275

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE NAMPULA
SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO

No dia 10 de Agosto de 2022, 
pelas 10.00 horas, na Sala de 

Audiências desta Secção, na 
Acção Executiva Hipotecária 
para Pagamento de Quantia 
Certa em Processo Ordinário 

nº 08/2ªSec/2022, pendente 

nesta Secção, em que é 

exequente BANCO COMERCIAL 
E DE INVESTIMENTOS, 
SA, e executados: 

CONDORNUTS-INDÚSTRIA DE 
PROCESSAMENTO DE CAJU, 
LIMITADA; SILVINO VIEIRA 
MARTINS; VICTOR MANUEL 
DE JESUS OLIVEIRA e MARIA 
OLÍVIA ROLA RODRIGUES, há-
de ser posto em praça para se 

arrematar, pela primeira praça, 

em carta fechada, ao maior lanço 
oferecido, acima do valor da 

dívida exequenda e de avaliação, 

indicada no processo, um 

imóvel destinado à Indústria de 
Processamento da Castanha de 
Caju, correspondente ao prédio 
descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Nampula, sob 

o número 70 158 a folhas 147, do 
livro B/9, inscritas sob o número 
1 317 a folhas 25, do livro C-5 e 
folhas 147, do livro B/9, inscrito 
sob o número 1 390 a folhas 187 
verso, do livro C-5, localizado na 
Estrada Nacional nº 1, distrito 
de Anchilo, S/N, província 
de Nampula-Moçambique, 
avaliado em 348 472 000,00MT 
(trezentos e quarenta e oito 
milhões e quatrocentos e 
setenta e dois mil meticais).

Nampula, aos 20 de Julho de 2022
O Escrivão de Direito

Ussene I. Cantassula

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Boliz Júlio
6611
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

 Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria

1. No âmbito do PRONASAR/ Fundo Conjunto, a DPOP- Maputo pretende contratar empresas para a Prestação de 
Serviços de Consultoria para a Fiscalização de Obras na província de Maputo, de acordo com o seguinte:

Concurso N.º Lote Objecto Total

09/DPOP-M/RA/2022
Para Fiscalização de Obras 

de Construção Furos de 
Abastecimento de Água

Lote 1
Distrito de Boane (2) 

 Distrito de Moamba (5)
7

Lote 2
Distrito de Matutuíne (3) 
Distrito de Namaacha (5)

8

10/DPOP-M/RA/2022
Lote 

Único
 Fiscalização das Obras de Construção de um Bloco Sanitário 

na Escola Primária da Matola-Rio, Distrito de Boane
1

2. Para o efeito são convidadas todas as empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar a DPOP de Maputo, os 
Serviços de Consultoria supracitados, devendo para o efeito indicar claramente o (s) Lote (s) em que se mostrarem 
interessados. 

Potenciais concorrentes poderão associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

3. Serão qualificados para a lista curta, empresas que demostrarem possuir  a  mínima qualificação Jurídica,
Técnica e Regularidade Fiscal, através da apresentação  da respectiva documentação comprovativa a  saber:

3.1 Documentos de Qualificação: Certificado de Incrição no Cadastro Único, Alvará de Consultoria compativel com o 
objecto de contratação, Certidão de Registo Comercial, Estatutos  actualizados e Publicados no BR, Certificado de 
Quitação com as Finanças Públicas e  Certidão de Segurança Social ( actualizados).

3.2 Perfil da empresa com especial relevância para cada objecto de contratação.
3.2.1 Com especial relevância para a actividade de análise e interpretação de estudos Hidrogeológicos, captação de água 

subterrânea e fiscalização de obras de construção de Civil.
3.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria, incluindo pesquisa geofísica, gestão e fiscalização 

de obras icluindo fiscais de terreno com os respectivos CV’s.
4. As empresas interessadas poderão obter mais informações no endereço abaixo  indicado, a partir das 8.30 às 15.00 

horas, até ao dia 2 de Agosto de 2022.

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

6. As propostas de Manifestação de Interesse deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado no endereco 
abaixo indicado, até às 15.00 horas do dia 10 de Agosto de 2021.  Propostas enviadas por correio electrónico 
(E-mail) e por fax , não serão consideradas. 

Endereço:
Rua da Rádio, n.º 511 – Cidade da Matola
Telef: 860066766;  
Província de Maputo / Moçambique

Matola, aos 27 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

509 6603

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, 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, Hora e Local de 
abertura do concurso

Garantia 
Provisória

Concurso Público
OM-16/CMM/
VOTAC/G/22

Aquisição de material de 
consumo para informática 

Lote 1 – DMOTC
Lote 2 - DMIU

N/A
Compatível 

ao objecto de 
contratação

Dia: 18 de Agosto de 
2022

Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

80.000,00MT

Concurso Público
OM-19/CMM/

DMIU/G/22

Fornecimento de material 
para conservação de 

estradas e vias 
N/A

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 17 de Agosto de 
2022

Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

100.000,00MT

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do 
concurso no endereço indicado abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 27 de Julho de 
2022.

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

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

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

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

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

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

________________

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Delegação Provincial de Nampula
Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos 
da tabela abaixo, foram adjudicadas às seguintes empresas:

Nº do Concurso Objecto Modalidade Empresa
Valor

incluindo 
IVA

N°27D003041/
AD/0004/22

Publicação de Anúncios da 
DPINE - Npl AD SOCIDADE DO NOTÍCIAS, SA 50.000,00

N°27D003041/
CC/004/2022

Fornecimento de material 
de consumo, escritório e 
informático - IOF/2022

CC PLANET STARTIONARY, LDA 146.500,00

N°27D003041/
AD/0003/2022

Fornec. de combustível-
IDS, Outros Inquéritos e 
Operações Estatísticas

AD START SU, LDA 2.000.000,00

N°27D003041/
AD/0002/2022

M.R de Viatura/DPINE-NPL-
IDS,  Outros Inquéritos, 
Operações Estatísticas

AD AUTO VICTOR 1.100.000,00

N°27D003041/
AD/0001/2022

Fornecimento de Recargas 
da Movitel-IDS,  Outros 
Inquéritos, Operações 

Estatísticas

AD TUNGANE SERVIÇOS 250.000,00

N°27D003041/
CC/0007/2022

Fornecimento de material 
de limpeza e higiene à 

DPINE
CC VIP SUPERMERCADO, LDA 29.865,00

N°27D003041/
CL/0001/2022

Fornecimento de  pneus à 
DPINE – IDS, IOF CL

UMBRELLA INVESTMENTS, 
SU, LDA

652.499,99

N°27D003041/
CC/001/2022

Fornecimento de 
combustível e lubrificantes 

- DPINE
CC START SU, LDA 482.049,58

N°27D003041/
CC/0002/22022

Fornecimento de material 
de consumo, escritório e 

informático à DPINE
CC PLANET STARTIONARY, LDA 109.980,00

Nampula, aos 16 de Junho de 2022                                                                                                                                             

 A Autoridade Competente
338
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No âmbito da implementação do Plano de Conteúdo Local do Projecto Coral Sul, o Governo de Moçambique,

através do Instituto Nacional de Petróleo (INP) e a ENI Rovuma Basin, realizam um Workshop de Oportunidades

do Projecto Coral Sul FLNG, a ter lugar dia 29 de Julho de 2022, no Hotel AVANI, Cidade de Pemba, na Província

de Cabo Delgado. 

O evento tem como objectivo divulgar as oportunidades de emprego e fornecimento de bens e serviços para o

Projecto Coral Sul, bem como partilhar a Estratégia do Governo para responder às necessidades de mão-de-

obra e bens e serviços nos projectos, tornando mais ampla a participação da comunidade empresarial nacional

e dos moçambicanos no geral, na cadeia de fornecimento de bens e serviços do projecto. 

A realização deste evento, para além de permitir a apresentação das diversas oportunidades, deverá também

revelar os requisitos necessários para aceder às oportunidades, permitir o fornecimento de informações,

explanação dos requisitos específicos dos contratos para os trabalhos que potencialmente poderão ser

realizados por empresas Moçambicanas, processos de registos, certificação e candidatura às oportunidades de

trabalho para cidadãos nacionais, empresas locais e comunidades.

O evento toma a forma híbrida, contando com a participação de várias entidades, de entre elas, as

governamentais, do sector da energia, representantes de agremiações empresariais, parceiros de cooperação

que apoiam iniciativas e actividades de Conteúdo Local entre outras.  (Vide o QR Code/LINK de Acesso ao

evento mais abaixo) 

Assumindo a importância de que se reveste o evento, vimos por esta via, convidar a sociedade civil, a

comunidade empresarial local, a comunidade académica, bem como os órgãos de comunicação social locais e

não só, a tomarem parte desde evento.

 
 

Maputo Julho 2022

WORKSHOP DE OPORTUNIDADES DO

PROJECTO CORAL SUL FLNG

 

WWW.INP.GOV.MZ

https://cutt.ly/8ZyzBfn
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de ca-
torze de Junho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas 
oito a nove verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número 1, traço “A”, da Conservatória do Registo Civil e Notar-
iado de Hulene, perante mim, CLEMENTINA MÉDIA EUGÉNIO 
MANDLATE MACOME, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício na referida Conservatória, foi celebrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros por óbito de TOMÁSIA ISA-
BEL ANTÓNIO MONGUELA, de  trinta e dois anos de idade, 
no estado de solteira, natural de Maputo, com última residên-
cia habitual no Bairro do Infulene-sede, filha de António Pe-
dro Monguela e de Emília José Muando Sechene.

Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade. Deixou como únicos e univer-
sais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: MARTA DA 
TOMÁSIA MONGUELA e AMÍLCAR ANASTÂNCIO NHASSEN-
GO, solteiros, menores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer à 
sua sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e 
imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

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

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DE HULENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE TOMÁSIA ISABEL ANTÓNIO MONGUELA

6633

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Citando Credores Desconhecidos

O DOUTOR DOMINGOS SAMUEL, JUIZ DE DIREITO DESTE TRIBUNAL
PROC. Nº 46/2021-C/Ex

Faz saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa com Processo Ordinário, registados sob o nº 46/2021-C/Ex, que o exequente 
R-P CRÉDITOS, EI, com sede na Machava-sede, nº 5, R/C, move contra o executado HÉLDER LUÍS 
PAULO DE MENDONÇA, com residência na Rua José Mucavele, nº 318, Bairro Chinonanquila, Matola-
Rio, para o pagamento da dívida no valor de 7 629 394,53MT (sete milhões, seiscentos e vinte e 
nove mil, trezentos e noventa e quatro meticais e cinquenta e três centavos), foi penhorado o 
bem abaixo:

Verba Única
Talhão número trinta e quatro, situado no Belo Horizonte I, com uma área de dois mil e quinhentos 
metros quadrados, confrontando-se a Norte, via de acesso e a Sul, via de acesso, Este, via de acesso 
e Oeste, talhão número trinta e três.

A parcela apresenta infra-estruturas e benfeitorias, nomeadamente: uma habitação unifamiliar do 
tipo V, dois pisos, sendo o piso I, constituído por uma hall, uma sala comum com bar, uma sala de estar, 
dois quartos, uma suite, uma cozinha ampla, uma despensa, uma casa de banho comum, uma varanda, 
um quarto, uma casa de banho e uma sala para arrumos e anexo uma dependência, constituída por 
três quartos, uma casa de banho e uma cozinha e canil.
Este prédio acha-se inscrito provisoriamente por falta de título sob o número dois mil, novecentos 
e setenta e três, a folhas cinquenta e nove, do livro “G” barra cinco, a favor de Hélder Luís Paulo de 
Mendonça, solteiro, maior, natural da Beira e residente em Maputo.
Sobre o mesmo incidem os encargos:
O domínio directo a favor do Governo do Distrito de Boane, sem o pagamento do foro anual.
A Hipoteca voluntária inscrita provisoriamente por falta de título sob o número trezentos e cinquenta 
e sete a folhas trinta e três verso e seguintes do livro “C” barra quatro, a favor do FNB-Moçambique, SA, 
com sede em Maputo, sobre o prédio acima identificado, com todas as suas construções e benfeitorias 
edificadas ou a edificar, para garantia do pagamento pontual.
De todas e quaisquer responsabilidades assumidas ou a assumir por Hélder Luís Paulo de Mendonça 
e Alzira da Glória Chemane Santana, perante o FNB até ao montante máximo de quinhentos e doze 
mil dólares norte-americanos, provenientes de todas e quaisquer operaçõesem direito permitidas, 
designadamente as que emergem de garantias bancárias prestadas ou a prestar pelo FNB, a pedido 
de Hélder Luís Paulo de Mendonça e Alzira da Glória Chemane Santana, empréstimos de qualquer 
natureza, aberturas de créditos sob a forma de conta corrente, livranças, letras e seus descontos ou 
descontos em contas de depósitos a ordem e, em especial, de um crédito que o FNB vai conceder ao 
Hélder Luís Paulo de Mendonça e Alzira da Glória Chemane Santana, na modalidade de crédito de 
rendas, pelo prazo de sessenta meses, no montante de sete milhões e duzentos mil meticais.
Dos juros a taxa estabelecida no contrato de empréstimo com o FNB, acima mencionado correspondente 
a taxa de juro Prime Lending Rate neste momento igual a catorze vírgula setenta e cinco por cento, 
acrescida de um spread de dois vírgula vinte e cinco por cento, arredonda para um quarto percentual 
superior, acrescida de um spread de dois vírgula vinte e cinco por cento, arredondada para o quarto 
percentual superior, acrescida de juros de cinco por cento ao ano em caso de mora ou de juros a outra 
ou taxas que eventualmente venham a ser aplicadas por força da alteração permitida por disposição 
legal ou determinação administrativa.
Das despesas judiciais e extrajudiciais, incluindo honorários de advogados que o FNB tenha de fazer 
para cobrança dos seus créditos e para o efeito de registo das comissões de imobilização ou quaisquer 
impostos, taxas e sobre taxas que forem devidas pelas respectivas operações.
Que, para o efeito do registo no artigo cento e oitenta e três, número um, alínea a) do Código do 
Registo Predial e do artigo seiscentos e noventa e três do Código Civil, o montante máximo de crédito 
assegurado e dos respectivos acessórios, incluindo os juros e despesas abrangidas pela presente 
hipoteca é de quinhentos e doze mil dólares norte-americanos.
Do bem penhorado, ao fiel depositário deu-se por entregue, incumbindo da sua guarda e conservação, 
devendo apresentá-lo em juízo sempre que assim lhe for ordenado, sob pena de incorrer nas sanções 
previstas para depositário infiel.
Para constar se lavrou o presente termo, que vai ser assinado pelo fiel depositário, advogado e por 
mim que a elaborei.
Desta forma são citados os credores desconhecidos para procederem à reclamação dos seus créditos 
no prazo de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, finda a dilação 
de 15 (quinze) dias.

Matola, aos sete dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois

Escrivão de Direito
dr. Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 
éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado JAMES KANYINDA MULUMBE, 
maior, casado, de nacionalidade congolesa, natural de Congo, portador do BI nº 
110307702069J, com último endereço conhecido no Bairro de Khongolote, casa 
nº 229, Qº 16, cidade da Matola, ora ausente em parte incerta, para, no prazo de 
10 (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 “Notícias”, pagar ao 
exequente DINHEIRO FÁCIL MICROCRÉDITO. EI, a quantia de 2 460 000,00MT( 
dois milhões, quatrocentos e sessenta mil meticais), em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária para o pagamento de Quantia Certa nº 27/22-P-M, 
que pelo juízo deste Cartório 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 do artigo 811º, nº 1, do CPC, sob 
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artº 
836/1 do CPC, conforme tudo melhor consta do 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, a 1 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 
éditos de trinta dias, citando a ré CUCINA DI TOSCANA, LIMITADA, com último 
endereço conhecido na Av. da Malhangalene, nº 62, nesta cidade, ora em parte incerta 
do país, para, no prazo de vinte 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 “Notícias”. 
contestar, querendo, nos Autos de Acção Declarativa Ordinária nº 28/2021-P, que 
por esta Secção lhe move a autora FELICIDADE LEONILDE DE DEUS MANICA POLOSA, 
pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme o duplicado que se encontra 
arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderão levantar dentro das 
horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação importa a 
confissão dos factos articulados pela autora para todos efeitos legais.

Maputo, aos 18 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
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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 Licença de Prospecção e 
Pesquisa número 11053L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Chifunde, 
na província de Tete, a favor da requerente GEFMINES SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14   40   0,00 32   45   0,00

2 -14   40   0,00 32   50   0,00

3 -14   41  50,00 32   50   0,00

4 -14   41  50,00 32   47  30,00

5 -14   45   0,00 32   47  30,00

6 -14   45   0,00 32   45   0,00

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

Elias Xavier Félix Daudi
(Geofísico)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Pedido de Manifestação de Interesse
Arrendamento de Imóvel

1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida a todos interessados que reúnam requisitos de 
elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o arrendamento de uma moradia tipo 3 no mínimo, 
localizada preferencialmente nos Bairros Sommerschield II ou Coop. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Departamento de Aquisições, sita na Av. 
Fernão Magalhães, flat 11, cidade de Maputo, nas horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30 horas.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

•	 Título de propriedade;
•	 Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoa singular;
•	 Escritura pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas, tratando-se de pessoas 

colectivas;
•	 Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma das situações de 

impedimento do contratar com o Estado (para pessoas singulares e colectivas);
•	 Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoas singulares ou colectivas).

4. As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado até às 10.00 horas do dia 1 de Agosto de 
2022.

5. Apenas será contactado o concorrente seleccionado.

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.

Maputo, Julho de 2022
A Autoridade Competente

O Secretário Permanente

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

ELECTRICISTA para LICHINGA                 (Ref.: RSE 165)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Efectuar a reparação de avarias de primeira linha em 
equipamentos, máquinas ou linhas de electricidade;

• Apoiar a manutenção de máquinas e equipamentos 
eléctricos;

• Apoiar a instalação e reparação de linhas eléctricas 
(aéreas e subterrâneas); 

• Montar quadros eléctricos e equipamentos de medição 
e contagem nas instalações do cliente;

•  Preencher relatórios de actividade e realizar as suas 
actividades em conformidade com as normas de 
Higiene e Segurança em vigor na Empresa.

Requisitos:

Nível Técnico Básico em Electricidade ou 12ª Classe do SNE 
e um curso de capacitação com a duração de, no mínimo, 6 
meses; O mínimo de 1 ano de experiência relevante como 
Electricista; Conhecimentos de ferramentas de produtividade 
informática na óptica do utilizador; Domínio do inglês fala e 
escrita serão vantagem.

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de 
habilitações literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, 
indicação de Referências e outros documentos relevantes 
para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no 
assunto, obrigatoriamente, a Referência e denominação da 
vaga até ao dia 3/8/2022, a partir do qual as candidaturas 
não serão consideradas.

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:                                                  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Para Maputo                    (Ref.: RSE164)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Apoiar na elaboração de planos e orçamentos bem como no controlo de 
duodécimos;

• Organizar e arquivar processos de cariz técnico-administrativo, prepa-
rar dados para fins estatísticos, bem como preparar relatórios e outra 
documentação;

• Elaborar documentos, tais como actas, cartas, memorandos, comunica-
ções, propostas, pareceres, dentre outros;

• Gerir a agenda do Director e recolher, processar e analisar os dados 
referentes à assiduidade e absentismo e enviar para o processamento 
salarial junto à Direcção que superintende a gestão de Recursos Huma-
nos;

• Prestar apoio aos trabalhadores da Direcção na execução de tarefas de 
carácter administrativo, bem como assegurar a emissão, recepção e en-
caminhamento de telefonemas e faxes e sempre que necessário assegu-
rar a recepção e encaminhamento de visitantes da Direcção;

• Apoiar na organização de reuniões, workshops, conferências e outros 
encontros que envolvam a Direcção e controlar prazos ou datas de ven-
cimento de documentos;

• Dar apoio nos processos, procedimentos e actividades relacionadas 
com a gestão de pessoal e financeiros;

•  Fornecer os indicadores de gestão sobre as actividades desenvolvidas 
no âmbito da sua função.

Requisitos:

Possuir nível médio em Gestão, Administração Pública, Contabilidade, ou áreas 
afins; O mínimo de 3 anos de experiência acumulada em funções similares; 
Formação específica nas áreas de secretariado e gestão orçamental constituirá 
vantagem; Conhecimentos de informática na óptica de utilizador; Fluência em 
língua portuguesa fala e escrita; Fluência na língua inglesa fala e escrita.

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, fotocópia da Carta de Condução Profissional, 
indicação de Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 
a referência e denominação da vaga até ao dia 3/8/2022, a partir do qual as 
candidaturas não serão consideradas.

UNIVERSIDADE PÚNGUÈ
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Universidade Púnguè convida pessoas colectivas ou singulares, interessadas e inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas para os 
concursos discriminados na tabela abaixo:

N° 
Ordem Concurso Objecto do Concurso Alvará

Entrega e Abertura 
das Propostas, Dia e 

Hora

Garantia 
Provisória

01
Concurso Público 

No 52A004441/CP/
No01/2022

Contratação de uma empresa para construção e 
apetrechamento da Faculdade de Ciências Exactas e 

Tecnológicas da Universidade Púnguè  

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 8/8/2022
Entrega até 9.30 horas
Abertura:10.00 horas

Aplicável

02
Concurso Limitado 
No 52A004441/CL/

No10/2022

Contratação de uma empresa para fiscalização da obra 
de construção da Faculdade de Ciências Exactas e 

Tecnológicas da Universidade Púnguè

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 8/8/2022
Entrega até 13.30 horas
Abertura: 14.00 horas

Não Aplicável

03
Concurso Limitado 
No 52A004441/CL/

No07/2022
Contratação de uma empresa para aquisição de 

equipamento de laboratório para Universidade Púnguè 

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 9/8/2022
Entrega até 9.30 horas
Abertura: 10.00 horas Não Aplicável

04
Concurso Limitado 
No 52A004441/CL/

No04/2022
Contratação de uma empresa para prestação de serviços 

de seguro de viaturas da Universidade Púnguè 

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 9/8/2022
Entrega até 13.30 horas
Abertura: 14.00 horas

Não Aplicável

05
Concurso Limitado 
No 52A004441/CL/

No04/2022
Contratação de uma empresa para fornecimento de 

mobiliário para Universidade Púnguè 

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 10/8/2022
Entrega até 9.30 horas
Abertura: 10.00 horas

Não Aplicável

06
Concurso Limitado 
No 52A004441/CL/

No11/2022
Contratação de uma empresa para aquisição de acervo 

bibliográfico para Universidade Púnguè 
Compatível 

ao objecto de 
contratação

Dia: 10/8/2022
Entrega até 13.30 horas
Abertura: 14.00 horas

Não Aplicável

07
Concurso Limitado 
No 52A004441/CL/

No12/2022

Contratação de uma empresa para fornecimento 
de equipamento informático (Computadores) para 

Universidade Púnguè.

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 11/8/2022
Entrega até 9.00 horas
Abertura: 9.30 horas

Não Aplicável

 1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Campus da Universidade Púnguè, 
sita no Bairro Heróis Moçambicanos, Telf: 840146204/870146204/869098127, no Sector da UGEA, entre às 7.30 e 15.30 horas, pela importância não 
rembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) cada.

2. O pagamento deverá ser por meio do depósito na conta da Universidade Púnguè, conta No 11810506710001, no BCI.

3. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, as mesmas deverão ser entregues no endereço referido no no 1, de acordo com tabela acima 
e serão abertas na presença dos concorrentes.

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

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

Chimoio, aos 26 de Julho de 2022
Prof. Doutor, Lourenço Mateus Lindonde

(Vice-Reitor)

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 13 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 13 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas 

áreas de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, 

com uma vasta experiência no mercado nacional, com 13 

anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:                                                  

MOTORISTA 

Para Quelimane                      (Ref.: RSE166)

Resumo das Principais Responsabilidades:

•  Realizar o transporte de Trabalhadores e bens da Empresa, durante a 

realização de actividades inerentes à Direcção, garantindo a segurança 

de pessoas, cargas e outros bens transportados;

• Informar sobre alguma anomalia mecânica e efectuar registos, indicando 

horas de partida e regresso, registo de quilometragem e de incidentes 

ocorridos com o veículo sob sua responsabilidade; 

•  Efectuar o registo de quilometragem e de incidentes ocorridos com o 

veículo sob sua responsabilidade bem como requisitar combustível e 

serviços de manutenção;

•  Requisitar combustível e serviços de manutenção observando sempre as 

normas em vigor na Empresa;

•  Efectuar limpezas regulares nas mesmas, preencher folhas de actividades 

diárias e executar outras actividades compatíveis com a sua Função.

Requisitos:
Nível Médio Geral (12ª Classe do SNE); 5 anos de experiência em actividades 

similares; O mínimo de 1 ano como Motorista em empresas do grupo A; Carta 

de Condução Profissional e compatível com a função; Fluência na língua 
portuguesa, escrita e fala; Noções básicas de língua inglesa e apresentar, pelo 

menos, 2 Cartas de recomendação de personalidades idóneas.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, fotocópia da Carta de Condução Profissional, 
indicação de Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 

selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 

a referência e denominação da vaga até ao dia 3/8/2022, a partir do qual as 

candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 

de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 

uma vasta experiência no mercado nacional, com 13 anos de 

actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:                                                  

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Para Maputo                    (Ref.: RSE167)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Preparar demonstrações financeiras, manter um registo corrente e 
completo das contas de capital próprio, activo, passivo, receitas e despesas. 

Deverá ainda manter as reconciliações das contas do Balanço em dia;

• Executar lançamentos contabilísticos dos reembolsos e notas de débito 

referentes a despesas realizadas pelos trabalhadores afectos à Unid. 

Orgânica;

• Realizar o registo contabilístico referente a facturas de assistência médica, 

estadias, refeições e mapa de desconto de salários;

• Proceder à contabilização das facturas de compra de bens e serviços;

• Recolher e processar a informação referente a custos e proveitos, tendo em 

conta os princípios gerais em vigor na Empresa;

• Prestar o apoio solicitado pelas auditorias internas e externas;

• Produzir informação contabilística-financeira para a Direcção Financeira;
• Elaborar demonstrações financeiras, relatórios e contas da Empresa e 

proceder à sua consolidação;

• Proceder à conferência e análise dos movimentos contabilísticos e extrair 

os respectivos balancetes e efectuar a reconciliação dos inventários;

• Assistir ao processo de recepção, transferência e abate de activos tangíveis 

e reportar;

•  desenvolver e gerir sistemas de contabilidade e elaborar relatórios 

financeiros periódicos trimestrais, semestrais e anuais.

Requisitos:
Nível Médio Técnico em Contabilidade; O mínimo de 3 anos de sólida experiência 

na área financeira; Conhecimentos de informática na óptica do utilizador com 
domínio do Excel e ferramentas online; Fluência na língua portuguesa. No 

entanto, o inglês falado e escrito constituirá vantagem.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, fotocópia da Carta de Condução Profissional, 
indicação de Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 

selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 

a referência e denominação da vaga até ao dia 3/8/2022, a partir do qual as 

candidaturas não serão consideradas.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de trinta dias, citando 
a executada MCOMPUNET, empresa representada 
pelo Sr. Marílio Oficiano, com sede na cidade 
de Maputo, Av. 24 de Julho, nº 979, 19º andar, 
nesta cidade, actualmente em parte incerta, 
para, no prazo de dez dias, a contar da data da 
segunda e última publicação pagar ao exequente 
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, 
a quantia de 602 875,00MT (seiscentos e dois 
mil, oitocentos e setenta e cinco meticais), em 
dívida nos Autos de Execução Ordinária para 
o Pagamento de Quantia Certa, registados sob 
o nº 24/2020-E, que por este Juízo e Cartório de 
Único Oficio lhe move a exequente, ou, o mesmo 
prazo, nomear à penhora, bens suficientes para 
tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir 
oposição que tiver nos termos do artigo 811º, 
812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o 
fazendo, se devolver esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, que se 
encontra arquivada no Cartório desta Secção à sua 
disposição, podendo levantá-la dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 19 de Novembro de 2021

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate
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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 
9.30 horas, na Sala de Sessões desta Secção, será realizada a abertura de propostas 
em carta fechada, em segunda praça, pelo preço mínimo de 3 615 411,50MT (três 
milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e onze meticais e cinquenta 
centavos), para a venda judicial do imóvel penhorado nos Autos de Execução 
Ordinária nº 19/20-B, movidos pelo exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, contra a 
executada FERRAGEM CARLITOS, EI, com a seguinte designação:

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 32 442 a 
fls. 50, do livro B/85 e inscrito sob o nº 84- 453 a fls. 15, do livro G/123, a favor 
de Moisés Luís Guambe, com hipoteca provisoriamente a favor do exequente FNB 
MOÇAMBIQUE, SA, inscrita sob o nº 68 987 a fls. 93 verso, do livro C/89.

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 àqueles que nos termos do artº 876º nº 2 do 
CPC, podiam requerer à 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 na Av. Josina Machel, nº 989, R/C, cidade de Maputo, 
devendo contactar o fiel depositário, o Sr. Dércio Fernando Baloi, colaborador do 
exequente afecto ao Departamento de Recuperação de Crédito, com domicílio na Av. 
25 de Setembro, nº 420, prédio JAT 1, 1º andar, sala 8, cidade de Maputo.

Maputo, aos 19 de Julho de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz
6601
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República de Moçambique
______________________

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

Delegação Provincial de Manica

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural de Manica e Sofala (PADR)

Melhoramento dos Serviços não Financeiros – Fortalecimento das Cadeias de Valor, com a 

participação de homens, mulheres e jovens.

Prorrogação de Prazo de Submissão de Candidaturas 

No jornal “Notíciais” do dia 17 de Junho de 2022, a Delegação do Fundo de Fomento Agrário e 

Extensão Rural-FAR, FP da Província de Manica lançou a chamada pública convidando as MPMEs a 

candidatarem-se ao financiamento aos Projectos integrados (subvenções) no âmbito do PADR.  
Neste contexto, a Delegação comunica aos candidatos interessados que o prazo de submissão de 

candidaturas é prorrogado até ao dia 15 de Agosto de 2022, devendo o fazer no período normal de 

expediente (7.30 às 15.30 horas).
Os candidatos são encorajados a solicitar os documentos de suporte, abaixo alistados nos escritórios 

do FAR, FP, Delegação Provincial de Manica, FP sita no Bairro 4, ou por via do correio electrónico: 

(farfpmanica@gmail.com): 

i. Modelo de Plano de Negócios; e

ii. Os TdRs da Chamada Pública para a Manifestação de Interesse.

NB: Referir que na Delegação está disponível uma equipa técnica para prestar esclarecimentos 
adicionais durante o horário normal de expediente.
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DELEGAÇÃO PROVÍNCIAL DE ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o Art. 33, nº 3, alínea c) 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 à V.Excia, que os objectos dos 
concursos abaixo foram adjudicados aos seguintes Concorrentes: 

Objecto Concurso Modalidade Concorrente Valor 

Prestação de serviços 
de publicação de 

anúncios de concursos

02/UGEA/
AD/FE,FP-
DPZ/2022

Ajuste 
Directo

SOCIEDADE 
DO 

NOTÍCIAS, SA
438.165,00MT

Fornecimento, 
montagem e

manutenção de 
câmaras de vigilância 

nas Portagens de 
Licungo e Alto Benfica

05/UGEA/
CC/FE,FP-
DPZ/2022

Concurso 
por Cotações

SYSTEM 
SOLUTION, 

LDA
155.000,00MT

Quelimane, 26 de Julho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

144 513

Av. Julius Nyerere n° 2192 Bairro Coalane II· Telef n° 24218721 · Fax n° 24-217449 
· Quelimane-Zambézia  · Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DA MOAMBA

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

ANÚNCIO DE CONCURSO 
 

I. Em concordância com o artigo 33 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, o Governo do Distrito da Moamba 
solicita propostas seladas para as seguintes empreitadas:

Ordem Nº do concurso Objecto
Prazo de Entrega 

das Propostas
Data da Abertura 

das propostas

1
12/SDPI/UGEA/GDMo/

CL/2022
Construção da Residência Oficial do Chefe 

da Localidade de Macaene - Sábie
10/8/2022

 às 9.30 horas
10/8/2022

 às 9.45 horas

2
13/SDPI/UGEA/GDMo/

CL/2022

Aluguer de Equipamento: Camião 
basculante (15-20m3), Camião Sisterna - 

20m3 e Niveladora

10/8/2022
 às 10.30 horas

10/8/2022
 às 10.45 horas

II. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 28 de Julho de 2022, no endereço que 

se segue, pela importância não rembolsável de 1.000,00MT, durante as horas normais de expediente, a ser 

depositada na conta: 17846516010001 BCI- SDPI.

Serviço Distrital de Planeamento e Infra – Estruturas 
Rua Principal, Caixa postal 81A, Telefax: 21520099. Correio electrónico: sdpimoamba@yahoo.com.br

Maputo – Moçambique

III. A visita ao local da obra deverá ser realizada pelos concorrentes no dia 3 de Agosto e é de carácter obrigatório.

IV. As propostas deverão ser válidas por um período de 60 dias, a contar a partir da data da sua abertura.

V.  As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço até ao dia 10 de Agosto de 2022 e serão abertas na 

sessão pública, na mesma data e no mesmo endereço, às 9.30 e 9.45 horas, respectivamente, na presença 

dos concorrentes que desejarem comparecer.

O responsável da UGEA

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

CONVITE PARA REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA

A empresa Karan Investimentos Lda, com sede em Maputo pretende construir e operar uma 

terminal oceânica de combustíveis (Porto Seco) em Nacala-Porto. No âmbito deste processo 
o Consultor Ambiental Benson António Pessoal, responsável pelo Processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental e Social do Projecto, convida a todas pessoas interressadas a participar 

na reunião de consulta pública a ter lugar em Nacala-Porto, Bairro de Maiaia, no complexo 

KITANDA APART HOTEL, pelas 9.00 horas do dia 5 de Agosto de 2022, com a seguinte 

agenda:

1. Apresentar o projecto às partes interessadas e afectadas (Pi e As);
2. Informar sobre as actividades da AIA em curso e previstas;

3. Divulgar o conteúdo do  Estudo de pré-viabilidade e Definição de Ambiente (EPDA) e 
dos Termos de Referência (TdR) do EIA;

4. Reconlher comentários e sugestões sobre o projecto bem como sobre o conteúdo do 
EPDA  e dos TdR.  e

5. Estabelecer canal de comunicação entre o proponente, o consultor e o público em geral.

Para mais informações sobre o assunto em epígrafe, por favor entre encontacto pelo endereço 
electrónico bensonantoniopessoal@gmail.com , ou pelos telemóveis +258 846 123 917 ou 
+258 866 123 918.
Sem mais de momento, cordiais saudações.

Nampula, aos 22 de Julho de 2022

O Consultor 

Besnon António Pessoal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE AFUA AMADE HASSANE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura do dia 
treze do mês de Julho do ano dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas 
sessenta e nove a setenta, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número 98-A, a cargo de MOMEDE 
FARUCO MAMUDO MUJAVAR, 
licenciado em Direito, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito da senhora 
AFUA AMADE HASSANE, ocorrido 
no dia dezassete de Junho de dois 
mil e vinte e dois, na altura com 
setenta e nove anos de idade, no 
estado civil que era viúva, filha 
de Amade Hassane e de Haiate 
Nafusse Zeituna Aly.
Que a autora da herança não 
deixou testamento nem qualquer 
disposição que expressa a sua 
última vontade.
Que a herança é constituída por 
bens imóveis e móveis, incluindo 
valores monetários depositados 
em bancos.
Que deixou como única e universal 
herdeira, sua filha NÁDIA ABDULA 
HASSANE, solteira, natural de 
Inhambane, residente em Maputo.
Que nos termos da lei não há outras 
pessoas que prefiram à indicada 
herança ou que possam concorrer 
a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 
92 do Código do Notariado em 
vigor, faz-se esta publicação em 
conformidade com a referida 
escritura de habilitação a que me 
reporto.

Está Conforme

Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 14 
de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 3
Nos termos do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, a Autoridade Tributária de Moçambique, Delegação Provincial de Cabo Delgado, torna público as seguintes Adjudicações:

Concurso Objecto Concorrente Vencedor Valor em MT

 27C001041/CL/08/2022 Reabilitação de Edifício da Direcção da Área Fiscal de Montepuez EDIL PEMBA, LIMITADA 3.137.110,94MT

27C001041/CL/09/2022
Reabilitação de Edifícios:

Lote I – Direcção da Área Fiscal de Pemba
Lote II – Alfândega de Pemba

EDIL PEMBA, LIMITADA Lote I - 1.359.387,11MT
Lote II – 2.488.540,51MT

27C001041/CL/10/2022 Reabilitação do Edifício da UGC-Pemba GOMES CONSTRUÇÕES & FILHOS, LDA 1.766.611,78MT

27C001041/CL/11/2022 Reabilitação de Residência de Funcionários em Montepuez ELSE CONSTRUÇÕES 2.096.885,23MT

Pemba, aos 26 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADEDE MAPUTO
SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE 

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço de Saúde da Cidade de Maputo convida empresas e pessoas singulares interessadas a 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 -10.00 horas 9/8/2022 -10.30 horas 60 Dias

58L000141/CL/28/2022 Fornecimento de Equipamento Informático 2000,00MT N/A N/A 9/8/2022-11.00 horas 9/8/2022 -11.30 horas 60 Dias

58L000141/CL/29/2022 Fornecimento de Módulos para Escritório 500.00MT N/A N/A 9/8/2022 -11.30 horas 9/8/2022 -12.00 horas 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 Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 

5/2016, de 8 de Março.

Serviço de Saúde da Cidade de Maputo
 Reparatição de Aquisições

Av. Maguiguana, nº 1240, rés-do-chão
Maputo – Moçambique

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES – UGEA

ADENDA AO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO

1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar do concurso alistado na tabela que se segue.

2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo:

Nº de concurso Modalidade Objecto
Preço do 

Documento 
de Concurso

Data e Hora 
Limite de 
Entrega

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de 
Entrega, 
Abertura 

Valor da 
Garantia 

Provisória

39A002551/
CP/060/2022

Concurso 
Público

Contratação de Empresas para 
Manutenção de Equipamentos 

da Fábrica de Painéis Solares de 
Moçambique. 

ADENDA AO PRAZO DE SUBMISSÃO 
E ABERTURA DAS PROPOSTAS E 

DATA DE POSICIONAMENTO

1000,00MT
29/7/2022
10.00 horas

29/7/2022
10.30 horas

19/8/2022
14.00 horas

FUNAE 
-Sede

87.500,00MT

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, 
Cidade de Maputo.

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

                      Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

6546
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA- 1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A SENHORA DOUTORA SÓNIA PEREIRA NHAPULO, MER-

ITÍSSIMA 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 Au-
tos 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 Car-
los Vaz, para, no prazo de 10 (dez) dias, finda que seja a 
dilação de mais 30 (trinta) dias, a contar da última publi-
cação 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 ig-
ual teor que vão ser afixados nos lugares legalmente esta-
belecidos.

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
DAUTO ALIGY DALSUCO NORTAMO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quatro de 
Abril de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas dez verso a folhas 
treze, do livro de notas para escrituras diversas número cento e oiten-
ta e um “B”, deste Cartório Notarial, a cargo da Notária, ROBERTINA 
CRISTINA NHAMBI MAURÍCIO JAGÁ, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de DAUTO ALIGY DALSUCO NOR-
TAMO, de setenta e um anos de idade, natural de Quissico, Zavala, filho 
de Aligy Dalsuco Nortamo e de Maguime Jeto Muangele, no estado civil 
que era casado com Catija Ibraimo Ismael, com última residência em 
Inhambane.

Que o falecido deixou testamento com disposição de última vontade. 
Deixou como herdeiros dos seus bens, seus filhos: ZAINADIN DAUTO 
ALIGY DALSUCO, casado, natural de Quissico e residente na cidade da 
Matola, AZADE CATIJA DAUTO DALSUCO, casado, natural de Inham-
bane, onde reside, SELMA ALIGY DALSUCO KANJI, casada, natural 
de Inhambane e residente na cidade de Maputo, ZAINA MARIAMO 
DAUTO ALIGY, solteira, maior, natural de Inhambane e residente na 
cidade de Maputo, BELKISS DAUTO ALIGY DALSUCO, casada, natural 
de Inhambane e residente na cidade de Maputo, CÉLIA MARIA PUNÂ 
JETHÁ DALSUCO, solteira, maior, natural de Inhambane e residente na 
cidade da Matola, DANILO USSENE DALSUCO, solteiro, maior, natu-
ral de Inhambane e residente na cidade de Maputo, NILZA GRACIETE 
DALSUCO, solteira, maior, natural de Inhambane, onde reside, ANAL-
CÁRIA DA FONSECA NORTAMO DALSUCO, solteira, maior, natural 
de Inhambane e residente na cidade de Maputo, INGILO NORTAMO 
DALSUCO, solteiro, maior, natural de Inhambane e residente na cidade 
de Maputo, ZURAIMA NORTAMO DALSUCO, solteira, maior, natural 
de Inhambane e residente e, DAUTO ALIGY DALSUCO NORTAMO 
JÚNIOR, solteiro, maior, natural de Inhambane e residente na cidade 
de Maputo e cônjuge do de cujus CATIJA IBRAIMO ISMAEL, natural de 
Inhambane, onde reside. Que segundo a lei não há pessoas que prefi-
ram ou que possam concorrer a esta sucessão aos indicados herdeiros. 
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis. 

Está Conforme
Cartório Notarial da Matola, aos 2 de Julho de 2022 

A Notária
(Ilegível)
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Leia Notícias 
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BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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Pelo Tribunal Administrativo Provincial de Maputo, nos Autos do Processo Executivo, registados sob 

n.º 15/2015/CA, em que são partes como exequente o Estado Moçambicano, representado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO, e sendo executada a empresa BETONEIRA CONSTRUÇÕES, representada pela 

Sra Luísa João Mavie, Directora Financeira, com último domicílio na Avenida Patrice Lumumba, n.º 

510, R/C, na Cidade de Maputo, faz-se saber que correm éditos de 10 (dez) dias, para que a empresa 

executada, na pessoa da sua representante legal, Luísa João Mavie, ora em parte incerta, para apresentar 

alegações facultativas, nos termos do artigo 81 da Lei n.º7/2014, de 28 de Fevereiro, advertindo-se de 

que a falta de comparência ou resposta, implica o prosseguimento dos ulteriores termos processuais até 

final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E para constar, se lavrou este instrumento e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
designados por lei.       

Matola, aos 7 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito Provincial

Verifiquei

A Juíza de Direito

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MAPUTO

EDITAL
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

ADENDA À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
Em aditamento ao concurso de Selecção de Pessoa Singular/Nº03/

CoAg NPHI CARS ACT2/UGEA/2022 para a contratação de um WEB 

DESIGN da ECHOS, publicado neste jornal, na edição dos dias 19 e 21 

de Julho de 2022, torna-se público que:

• A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em 

língua portuguesa, com a indicação clara da posição, em formato 

físico, acompanhada do CV e Certificados de habilitações 
literárias, no Instituto Nacional de Saúde, sito na Estrada 

Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene, Província 

de Maputo, até ao dia 3 de Agosto de 2022, às 15.00 horas.

Todas as demais informações constantes do anúncio permanecem 

inalteradas.
Marracuene, Julho de 2022

A Autoridade Competente
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
A ADPP Moçambique comunica a adjudicação do Concurso indicado na tabela abaixo:

Número do Concurso Objecto Nome da Empresa Valor Adjudicado

Concurso 008/
ADPP/2022

Fornecimento de Bombas Solares 
Manuais Modelo F2

CASA DO 
AGRICULTOR

1.801.130.78MT

Machava, aos 27 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
515

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MANICA

GOVERNO DO DISTRITO DE SUSSUNDENGA

UGEA 

ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. O Governo do Distrito de Sussundenga, por intermediário da Secretaria Distrital de Sussundenga convida 
pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de 
elegibilidades a apresentarem propostas fechadas, para o concurso constante na tabela abaixo:  

Nº Concurso Objecto
Data e hora-final da 

entrega das propostas 

Data e horas da 
abertura das 

propostas 

01
Concurso Limitado n°: 

04G090051/CL/No 
01/2022

Conclusão da Secretaria 
Administrativa de Javela 

5/8/2022
 8.00 horas

 5/8/2022
    8.30 horas

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de 2ª ou  3ª classe.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou 
adquirí-los no Governo do Distrito de Sussundenga, Secretaria Distrital, Bairro 25 de Junho, n.º 1, ER 260, 
Telefone: 251-52-049, Fax: 25152049, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), 
para cada conjunto.
4. O prazo de validade das propostas será de 60 dias. 
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 8.00 horas do dia 5/8/2022 e serão 
abertas em sessão pública, no mesmo endereço abaixo, às 8.30 horas, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecerem. 
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.         

Sussundenga, aos 27 de Julho de 2022

O Secretário Permanente Distrital
Juvêncio Fulede

(Instr. Técnico Pedag. N1)
198

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que MOISÉS 
ERNESTO COSSA e ANGÉLI-
CA ERNESTO MUCHANGA, 
residentes no Bairro 01, 
de Fidel Castro, distrito de 
Chongoene, província de 
Gaza, requerem autorização 
para mudança do nome do 
seu filho menor AMOSSE 
MOISÉS COSSA, para passar 
a usar o nome completo de 
MESSI MOISÉS COSSA.

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

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
121

No dia 10 de Agosto de 2022, pelas 9.00 horas, 
será posto em praça, pela segunda vez, para a 
venda por metade do valor (preço), do bem abaixo 
discriminado, no Tribunal Judicial da Província 
de Cabo Delgado, nos Autos de Execução 
Ordinária Para o Pagamento de Quantia Certa 
nº 16/2018-1ª SC, que a exequente MINAS 
DE LÚRIO, LDA, com sede na cidade de Pemba, 
representada pelo senhor Winston Barnabi Theler 
na qualidade de gerente e pelo seu mandatário 
judicial Dr. Casimiro Filipe Chelele, move contra o 
executado PAUL TAFARA CHIKWANDA, maior, de 
nacionalidade zimbabweana, geólogo, residente 
na cidade de Pemba, Bairro Eduardo Mondlane, 
Expansão I, que corre pelo Cartório da 1ª Secção 
Cível deste Tribunal.
1 (um) imóvel de alvenaria de duas águas, cor 

amarela, com vedação por muro de blocos, situado 
no Bairro Eduardo Mondlane, Expansão I, cidade 
de Pemba, no valor de 1 869 366,75MT(um 
milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, 
trezentos e sessenta e seis meticais, setenta e 
cinco centavos).

São convidadas todas as pessoas com interesse na 
compra do bem, para comparecerem na Sala de 
Sessões deste Tribunal no dia e hora marcadas, 
para se proceder à venda.

Pemba, aos 13 de Julho de 2022
A Magistrada Judicial

Drª Judite Abdul
(Juíza de Direito B)

O Escrivão de Direito
Dr. Cristovão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça)
251

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Terceira Secção Cível deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, citando o executado APOLINÁRIO 
FRANCISCO, com última residência conhecida no Bairro 3 de Fevereiro, 
cidade de Chimoio, ora em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que 
começa a correr depois de finda a dilação de trinta dias, contados da 
data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, 
pagar ao exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA, a quantia de 524 715,11MT (quinhentos e vinte e quatro mil, 
setecentos e quinze meticais e onze centavos), em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária nº 13/21-V, que por esta Secção lhe move 
o referido exequente, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens 
suficientes para o pagamento da dívida e do mais que acrescer, ou 
deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do 
CPC, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta 
do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, onde poderá ser levantado dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 28 de Junho de 2022
A Ajudante de Escrivão

Leta Beve
Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

6612

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado

1ª Secção Cível

ANÚNCIO



Quarta-feira, 27 de Julho de 2022MANICA EM FOCO

Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos

28

A VOZ DO CIDADÃO

Matsinho quer água da rede pública 
MORADORES de Chiremera e Mat-
sinho, no posto administrativo de 
Matsinho, província de Manica, so-
licitam a canalização de água potá-

vel da rede pública, como acontece 
noutros pontos do distrito de Vanduzi 
e da província, que receberam novas 
fontes, para minorar o sofrimento da 
população local.

Apontam não fazer sentido que 
Chiremera e Matsinho, próximos de 

Chimoio, continuem a consumir água 
de poços, enquanto há possibilidade 
de serem servidos a partir da rede pú-
blica, cuja tubagem passa da zona.

Luís Panganai, líder do bairro 1 
de Maio, na localidade de Chiremera, 
disse que para além de água canaliza-
da o povoado não tem energia da rede 
nacional, nalgumas zonas  adjacentes 
ao bairro do Instituto Agrário de Chi-
moio (IAC).

Manuel Oliveira, líder do bairro 

Quinto Congresso, em Vanduzi, disse 
que a água da rede é saudável porque 
foi tratada. Apontou que o povoado 
já não dispõe deste recurso mas, em 

contrapartida, o FIPAG faz cobranças 
do consumo.

Victor Mponessi, líder do povoa-
do de Dongo, no mesmo posto admi-
nistrativo, queixa-se da degradação 
de estradas terciárias que não facili-
tam a circulação de pessoas e bens. 

Também clama pela ligação do seu 
povoado à rede de energia eléctrica e 
de água.

Acrescentou que a tubagem passa 
por aquela zona, mas a região não be-
neficia dela.

Afonso Eléctrico, pastor de uma 
ceita religiosa, reclama da morosi-
dade na recepção do subsídio social 
básico e degradação de vias de aces-
so que não facilitam o escoamento de 
produtos do campo para o mercado.

Luís Panganai Victor Mponessi

Manuel Oliveira Afonso Eléctrico

PARA EVITAR INSEGURANÇA ALIMENTAR

População exortada 
a incrementar produção

A  
POPULAÇÃO do distri-
to de Manica, província 
do mesmo nome, foi 
exortada a incrementar 
a produção e produti-

vidade, com vista a garantir a 
auto-suficiência alimentar e nu-
tricional das famílias e melhorar 
a sua renda, através da comer-
cialização. 

O apelo foi feito, recente-
mente, em Mavonde, pela go-
vernadora de Manica, Francisca 
Tomás,  num encontro popular 
integrado no âmbito da visita 
de trabalho aos distritos, para 
avaliar o desempenho dos go-
vernos locais e o compromisso 
da população na produção agro-
-pecuária.

“Sabemos que Mavonde 
tem muitos produtores. Assim 

sendo, o governo não terá de 
providenciar alimentação para 
a população, porque este posto 
administrativo possui boas con-
dições agro-ecológicas para pro-
duzir diversas culturas”, disse.

Realçou que maior parte da 
população do distrito é jovem, 
pelo que tem força e energia para 
desbravar a terra. Atenção será 
dada aos idosos, que já perde-
ram a capacidade produtiva, que 
terão acesso a programas de as-
sistência alimentar e do subsídio 
social básico. 

Exortou à população para a 
necessidade de melhorar as suas 
condições de habitação, cons-
truindo casas melhoradas, com 
recurso a tijolos queimados, para 
resistirem em caso de desastres 
naturais que são frequentes, nos 

últimos tempos.
Pediu, igualmente, aos pais 

e/ou encarregados de educação 
a abandonarem o hábito de pro-
mover casamentos prematuros, 
advertindo-os sobre a existência 
de uma lei que sanciona os que 
perturbam o futuro e o bem-
-estar das raparigas.

Desafiou os líderes comuni-
tários para monitorarem a situa-
ção dos casamentos prematuros 
e trabalharem para pôr fim a este 
fenómeno que tende a agravar-
-se no distrito, apesar dos esfor-
ços desenvolvidos por vários ac-
tores, visando a sua erradicação.

Ainda no encontro de Ma-
vonde, Francisca Tomás apelou 
à população a assegurar a higie-
ne e saneamento, eliminando 
charcos e outras fontes de acu-

Mavonde quer energia eléctrica

mulação de água e capim nas re-
sidências, como forma de evitar 
a criação de condições para a re-
produção do mosquito causador 
da malária.

Condenou a atitude dos que 
usam as redes mosquiteiras, tra-
tadas com insecticidas, para a 
pesca e vedar hortas o que, se-
gundo a timoneira da província 
de Manica, ao invés de proteger 
as pessoas da picada de mosqui-
tos, propicia mortes por malária, 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO

Receitas arrecadadas 
pela AT superam a meta
A AUTORIDADE Tributária 
(AT), na província de Manica, 
arrecadou, no primeiro se-
mestre do ano em curso, 1,3 
mil milhões de meticais, uma 
realização de 95,27 por cento 
do plano e um crescimento na 
ordem de 5 por cento.

Os dados foram avança-
dos, segunda-feira, pela dele-
gada da Autoridade Tributária 
na província de Manica, Es-
trela Cossa, que enfatizou que 
as receitas tendem a crescer, 
paulatinamente, se compara-
das com igual período do ano 
passado, em que foram ar-
recadados 1,2 mil milhões de 
meticais.

Cossa disse que a meta 
anual está calculada em 2,9 
mil milhões, daí que a insti-
tuição tem vindo a ampliar 
as suas actividades de fiscali-
zação tributária e aduaneira, 
tendo abarcado 6644 estabe-
lecimentos ao nível da pro-
víncia, contra 2263 do ano 
passado.

A delegada da AT infor-
mou, igualmente, que, no 
mesmo período, foram efec-
tuadas 69 apreensões de di-
versas mercadorias, que esta-
vam na rota do contrabando, 
com destaque para a fronteira 
de Machipanda.

Esta actividade, segundo 
Cossa, resultou na arrecadação 
de 13,7 milhões de meticais, 
cujos processos ainda se en-
contram no Tribunal Aduanei-
ro, carecendo de decisão final.

De acordo com a dele-
gada da AT, a maior parte das 
apreensões são da área adua-

neira, relacionadas com a 
subfacturação, não pagamen-
to de direitos e fuga ao fisco 
na importação de vários bens, 
entre os quais viaturas.

“Há agentes económicos 
que apresentam uma decla-
ração de trânsito, enquanto se 
trata de mercadoria de impor-
tação definitiva, uma activi-
dade ilícita que lesa o Estado”, 
disse.  

Apontou como perspecti-
va, para os próximos meses, o 
cumprimento da meta de ar-
recadação de 2,9 mil milhões 
de meticais, apertando o cerco 
ao contrabando e fuga ao fisco. 

Apelou aos contribuintes a 
pautarem pela honestidade no 
pagamento do imposto.

“Todos os contribuintes 

devem facturar as suas ven-
das, cumprindo assim com as 
suas obrigações”, exortou.

Convidou aos demais 
agentes económicos da pro-
víncia para aderirem ao Portal 
do Contribuinte, para evitar 
filas e deslocações para a uni-
dade orgânica ou de cobrança.

Estrela Cossa anunciou 
a criação de uma equipa 
conjunta, constituída pela 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), de Trân-
sito, Migração, Unidade de 
Intervenção Rápida, Alfân-
degas, Polícia de Guarda-
-Fronteira, fiscais florestais e 
outros, destinada a apertar o 
cerco aos contrabandistas de 
mercadorias, sobretudo em 
Machipanda.

Estrela Cossa, delegada da Autoridade Tributária em Manica

principalmente nas mulheres 
grávidas e crianças recém-nas-
cidas. 

“Queremos ver a população 
de Manica livre de doenças. Para 
tal também devemos construir 
latrinas nas nossas residências, 
para evitar o fecalismo a céu 
aberto. Assim, iremos contribuir 
para a redução de enfermidades 
no distrito e na província, em 
geral”, afirmou. 

A população local enalteceu 
os esforços do governo na pro-
visão dos serviços básicos, tendo 
solicitado a reabilitação da Estra-
da Regional 525, que liga a vila-
-sede às regiões produtivas, para 
facilitar o escoamento de produ-
tos agrícolas para o mercado.

Ângelo João e Lourenço Me-
que, também queixaram-se da 
falta da rede de telefonia móvel, 
da onda de sequestros dos moto-
-taxistas, a falta de energia da 
rede nacional, água potável, en-
tre outros serviços.

Respondendo às preocupa-
ções, Francisca Tomás prometeu 
que a ligação de Mavonde à rede 
eléctrica nacional será feita em 
breve, começando pelos pos-
tos administrativos de Mandie, 
Mavonde, Chiurairue e Save. O 
empreiteiro está, neste momen-
to, a mobilizar os equipamentos 
como postes, cabos eléctricos e 
outros.

Tomás disse que a demora se 
deveu à Covid-19 e a instabilida-
de política na região Centro. Ma-
vonde possui 35.943 habitantes.

Ensino Superior desafiado
a cultivar o saber fazer
O SECRETÁRIO de Estado, em 
Manica, desafiou as institui-
ções de ensino superior a con-
tinuarem a investir na forma-
ção do corpo docente para que 
os quadros colocados no mer-
cado respondam às exigências 
do saber fazer que o mercado 
impõe. 

Edson Macuácua entende 
que as instituições de ensino 
superior, na província de Ma-
nica, devem ser ambiciosas, 
produzindo conhecimentos 
sólidos e convincentes, por 
meio da pesquisa e extensão.

Macuácua falava na ceri-
mónia de graduação, de 519 
técnicos superiores, pelo Insti-
tuto Superior Mutasa, em Chi-
moio. 

As universidades, escolas 

e institutos superiores, acres-
centou, devem se ocupar da 
formação do Homem a saber 
estar e fazer, para que os técni-
cos que entram no mercado fa-
çam diferença e possam ajudar 
a explorar, de forma racional e 
cabal os recursos naturais que 
abundam em território nacio-
nal.

Defendeu que as institui-
ções de ensino superior devem 
ter ambição de se afirmarem 
como locais de excelência na 
produção do conhecimento 
científico. “As nossas univer-
sidades, incluindo os institutos 
superiores, devem desenvol-
ver, continuamente, capacida-
de interna para cumprir a sua 
tripla função, nomeadamente 
o ensino, pesquisa e extensão”, 

disse.
O presidente do Conselho 

de Administração da Socieda-
de de Manica e Chinhamapere 
(SOMACHIL), dona do Insti-
tuto Superior Mutasa, Tobias 
Joaquim Dai, presente na ce-
rimónia de graduação dos 519 
técnicos superiores, disse que 
este tem estado a evoluir a cada 
dia, pois em 2019 graduou os 
primeiros 76 estudantes e hoje 
está a colocar no mercado mais 
de cinco centenas.

Disse que para além de Ma-
nica, o Instituto Superior Mu-
tasa tem perspectivas de ex-
pandir, nos próximos tempos, 
a sua unidade orgânica para as 
províncias de Nampula e Tete,  
nos regimes presencial e à dis-
tância. 

Parte dos graduados do Instituto Superior Mutasa

Receio de assédio compromete
partos institucionais
O RECEIO generalizado de as 
mulheres grávidas serem as-
sediadas sexualmente, nas 
unidades sanitárias, pelo pes-
soal médico afecto às mater-
nidades, está a inviabilizar os 
partos institucionais em algu-
mas localidades do distrito de 
Gondola, província de Manica.

Com efeito, alguns ho-
mens em Pindanganga, em 
Gondola, estão a impedir que 
as esposas dêem à luz na ma-
ternidade adjacente ao centro 
de saúde local ou que tenham  
consultas pré-natais e pós-

-parto, por recearem que as 
parturientes sejam assediadas 
pelos funcionários da saúde.

Dino Mpacamiso, pai de 
três filhos, residente no po-
voado, contou que a esposa 
que há dias se encontrava no 
oitavo mês de gestação, não 
tinha a intenção de dar à luz na 
maternidade local.

“Estou a temer que duran-
te o parto passe pelo mesmo 
cenário, pois  são frequentes 
as reclamações de mulheres 
neste povoado ”, disse Mpa-
camiso.

Lembrou que a última 
vez que a esposa deu à luz, na 
mesma maternidade, se quei-
xou de enfermeiros que a as-
sediavam, situação que ele re-
pudiou e hoje constitui motivo 
para evitar que ela dê parto 
na maternidade do Centro de 
Saúde de Pindanganga.

Falando ao “Notícias” na 
recente visita da governadora 
de Manica, Francisca Tomás, 
Mpacamisso disse que o pes-
soal médico ou paramédico 
afecto àquela unidade sanitá-
ria, assedia as mulheres grávi-

das e não só, quando ali se di-
rigem para assistência médica 
e medicamentosa.

Além do assédio sexual, 
residentes de Pindanganga 
também referiram-se ao mau 
atendimento, que faz com que 
as mulheres optem pelo parto 
e medicina tradicionais.

Amélia Domingos, no 
nono mês de gravidez, está a 
cogitar dar à luz em casa, por 
aconselhamento do parceiro 
que receia que ela seja asse-
diada.

Por isso, as mulheres de 

Pindanganga pedem para que 
as autoridades da Saúde to-
mem nota da má conduta dos 
seus profissionais.

O director provincial de 
Saúde,  Firmino Jaqueta, ex-
plicou que a direcção está a 
trabalhar com vista a resolver 
a situação.

Adiantou que os partos 
institucionais são seguros para 
a mãe e o bebé, pois propor-
cionam maior hipótese de so-
brevivência para ambos, uma 
vez dispor de profissionais ca-
pacitados para o efeito. 
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FRANCISCO DOS SANTOS 

NOS últimos anos temos visto adolescentes con-
sumindo álcool e drogas nas escolas e outros lo-
cais, sem se importarem com o ambiente e nem 
com as consequências dos seus actos.
Infelizmente, o consumo do álcool tem se desta-
cado entre os adolescentes que às vezes temos os 
visto à meia-noite fora de casa, nas discotecas e 
outros em alguns bares. E a sociedade questiona 
de quem é a culpa pelo consumo precoce do ál-
cool. Realmente, esta situação é antiga. Mesmo 
com a retirada de barracas de venda de álcool 
próximo às escolas, o fenómeno continua. 
Muitos adolescentes associam o consumo de ál-
cool ao estresse, ansiedade, problemas familiares, 
ao facto de quererem experimentar novas sensa-
ções ou de estar inserido num grupo social. 
As prováveis causas da permanência e persistên-
cia deste fenómeno deve-se, em primeiro lugar, 
à facilidade de um adolescente adquirir bebida 
alcoólica, afinal de contas tudo começa em casa.

Os pais são os primeiros a mandarem os filhos 
comprar bebidas alcoólicas desde pequenos; não 
conseguem comprar sumo para seus filhos, mas 
sempre têm dinheiro para adquirir bebidas alcoó-
licas e até chegam a contrair dívidas. Igualmente, 
os filhos assistem os pais a fazerem mistura de 
refresco/sumo com álcool e, por sua vez, repetem 
este acto.
O que pode impedir os adolescentes de compra-
rem bebidas alcoólicas se o dono da barraca acre-
dita que foram os pais que os mandaram? O que 
os vai motivar comprar sumo, se nunca tiveram o 
hábito de tomar? 
A fraca divulgação dos malefícios do consumo de 
álcool e drogas, o poder de compra de algumas 
bebidas, o fácil acesso e por último a sua produ-
ção em grande escala, a importação e legalização 
de bebidas espirituosas, podem constituir a causa.
O consumo de álcool e outras drogas a curto ou 
longo prazo não só provoca doenças orgânicas 
(que comprometem o bom funcionamento do fí-
gado, rins, coração, estômago) como também a 
dependência alcoólica e alguns transtornos men-
tais, como esquizofrenia, transtorno depressivo, 

perturbação de uso de álcool, etc. E também pro-
voca instabilidade na família, violência, roubos, 
etc.  
Assim chama-se atenção a sociedade em geral 
sobre a venda e consumo de álcool/drogas, seus 
malefícios para a sociedade principalmente para 
os adolescentes, o futuro desta geração e a impor-
tância de ter um gabinete de atendimento psicoló-
gico nas instituições de ensino. 
Para reflectir: 
Qual é o real benefício do consumo de álcool para 
sociedade? 
Será que a sociedade está preparada ou está em 
condições de custear as despesas de saúde decor-
rentes do consumo de álcool e outras drogas?
O que está a falhar na educação e transmissão de 
valores dentro de casa, nas escolas e na socieda-
de?
O que se espera em termos de segurança nas fa-
mílias, nos bairros, nas escolas, ruas e estradas 
daqui a alguns anos?
O que se espera desta geração daqui a alguns 
anos? 
Que futuro se espera desta sociedade? 

NASCEU em Cumbane, Inhambane. Viveu com os 
pais lá até atingir a fase da adolescência. Depois, 
os pais decidiram enviá-la para a cidade de Mapu-
to, a fim de viver com os dois irmãos mais velhos 
(João e o Ricardo), que eram nossos vizinhos, já 
que o quintal de caniço que separava as nossas ca-
sas era único. A Lúcia vinha, na verdade, ajudar os 
seus irmãos nos trabalhos domésticos que eles não 
conseguiam facilmente cumprir por ambos saírem 
logo pela manhã para o serviço. Eles trabalhavam 
numa construtora de referência naqueles tempos, a 
SOFIL, que mais tarde viria a se transformar em 
CONSTRUTORA REGIONAL-SUL. Deste modo, 
a Lúcia passou a tomar conta das limpezas e da 
cozinha da casa, enquanto estudava de manhã, na 
Escola Primária Oficial, mesmo em frente do ac-
tual “José Macamo”. Era essa a sua rotina diária. 
Os finais de ano e as férias anuais escolares sempre 
as passava em Cumbane. Era uma miúda muito sos-
segada e muito bem-educada. O seu corpo franzino 
foi-se desenvolvendo, pouco a pouco, tornando-se 
atraente para certos rapazes do bairro. Manifestou 
os primeiros sinais de marginalização relativamen-
te à educação, quando começamos a ver alguns 
polícias da antiga Brigada Montada a circundarem 
os becos próximos das nossas casas, entre assobios 
nocturnos, sinalizando a procura da Lúcia. 
Notávamos que sorrateiramente saía para atendê-
-los, mas com muita preocupação da parte dela já 
que se tratava dum período em que os irmãos se 
encontravam em casa, depois de voltarem do tra-
balho. Depois disso, a hora da vinda destes polícias 
começou a alterar. Eles vinham à luz do dia e a Lú-
cia já se transformava numa menina muito esquisi-
ta, relativamente ao comportamento a que nos ha-
bituara. Fomos também notando que o movimento 
dos rapazes, gravitando em torno dela ia crescendo. 
O cúmulo disso foi quando entrou em peleja com 
uma senhora idosa, nessa altura, na qual foi-lhe de-
cepada uma porção do lábio inferior, passando a ser 
defeituosa no seio da beleza que tinha. Foi o cúmu-
lo, porque mais tarde viemos a saber que se metera 
com o marido da senhora que a molestara. 
O caso trouxe ao de cima o que já se desconfia-

va por muitos de nós: que eram diversas relações 
amorosas protagonizadas por ela junto de vários 
homens, incluindo casados. Por causa do impacto 
da violência da senhora ofendida junto da Lúcia, 
o assunto transcendeu os mecanismos normais da 
sua resolução, transitando do fórum familiar para o 
nível das autoridades administrativas da nossa Sede 
do Grupo Dinamizador, na Célula “I”. Foi dos raros 
casos de adultério que acompanhei de forma me-
diatizada durante a minha garotagem, no bairro. Os 
dois irmãos mais velhos, que a cuidavam, viram-se 
mal perante o sucedido. O certo é que a Lúcia pas-
sou a ser uma moça detestável cuja vida passou a 
alimentar as rodas de conversa, principalmente de 
senhoras que viam os seus lares ameaçados. O am-
biente tornou-se pesado para a Lúcia que enfren-
tava o bairro com muitas dificuldades. Passava a 
vida dentro de casa e com saídas muito restritas e 
objectivas, sobretudo para às compras e para à es-
cola. Quando a notícia também transbordou pelos 
corredores da escola. Veio o “bullying” por parte 
dos colegas de carteira, o que fez com que não re-
sistisse por muito tempo. Não tinha estrutura capaz 
de aguentar tamanha pressão, que lhe causava so-
frimento solitário e intransmissível. Pouco tempo 
depois desistiu. Nunca mais foi vista na escola. Era 
o início do fim duma menina que veio para uma 
cidade tão grande que só trouxe a grandeza dos pro-
blemas por ela provocados e que enfrentava. Antes 
que o trauma da Lúcia atingisse níveis muito mais 
agudos, os dois irmãos sentaram com ela para lhe 
mostrar as vantagens de ela regressar para a terra, 
muito longe de se aperceberem que ela própria já 
precisava e que faltava, da sua parte, coragem de 
dizer isso, por sua iniciativa. “Manos, aceito vol-
tar. Já precisava e há muito que sofro por dentro. 
Quero ir de volta para casa”, disse Lúcia. Dois dias 
depois, o Ricardo, irmão mais velho acompanhou-
-a de volta para Cumbane. Não sei como é que os 
pais reagiram. A sua saída foi muito discreta, de tal 
modo que só nos apercebemos da sua ausência dias 
depois, com o retorno do irmão. Eu, pessoalmente, 
nunca mais vi a Lúcia, já passam por ai trinta e oito 
anos, pois, foi em 1984 que isso aconteceu.

O TELEFONE retiniu duas vezes. Quando ia aten-
der parou de tocar. Voltei à labuta. Segundos depois 
voltou a retinir. Deixei tocar mais vezes. 
“- Deve ser bip” - concluí.
À terceira atendi. Uma voz monocórdica, roufenha e 
rasgada se fez sentir do outro lado.
“- Bom dia. Sou a Amy. Ficámos de marcar uma 
entrevista.”
“- Amy? Amy Winehouse? A cantora dos sta-
tes?!” - indaguei incrédulo.
“- Yah, eu mesmo... qual a razão do espanto?!” - 
respondeu a voz do outro lado que se confundia com 
o ronronar de uma gata no cio. 
“- É que... é que... você transitou para a catego-
ria de falecida! Está em estado de vegetação... ao 
pó voltaste e parece que foi mesmo o pó que te 
levou...” - balbuciei. Estava confuso: não sabia se 
ficava radiante por, finalmente, falar com a famosa 
Amy Winehouse ou se estava arrepiado por manter 
um link enigmático com alguém do mundo dos mor-
tos.  
“- Morri sim. E depois? Qual é o problema? Mes-
mo você também vai morrer, i am telling you. Não 
sabe que os mortos continuam a interagir com os 
vivos sempre que quiserem? O único problema é 
que só nós podemos começar a falar convosco.” 
- Mas, Amy, diz-me...continuas a cantar? Ou és 
uma espécie de anjo planando por entre as nu-
vens no recanto do paraíso?” - pareceu-me não 
ter gostado do que disse, pois mudou bruscamente 
o tom de voz. 
“- Paraíso? Estas a ofender-me! Não sou elegível. 
Canto para não ficar triste. Os meus mais em-
blemáticos hits  como Back to Black, Rehab e, 
principalmente, Wake Up Alone, estão a fazer o 
maior furor por cá...”
“- Bravo Amy. Mas diz-me, continuas a snifar?” -
“- Às vezes... sabes que isso é coisa do diabo. É 
complicado sair-se disto. Já agora, consegues fa-

lar com um desses tipos da AMETRAMO? Vejo 
uns expedientes deles por cá, parece que conse-
guem resolver alguns ximokos tipo malta droga, 
coisas de gays. Epha, quem sabe uma gaja sai 
disto.” 
“- Sério?! AMETRAMO de Moz ou AMETRA-
MO dos states?
“- De Moz. São bons esses vossos” - e falava com 
uma convicção contagiante. 
-Tá nice, mas Amy, não ando nessas cenas de 
curandeiros eu. Minha cena é txétxe só... - tentei 
sacudir o capote...debalde!
“- Vatalixar, não te faças... safa-lá uma gaja! i´m 
feeling bad about all this shit.” 
“- Kikiki tá bem...!” - gracejei meio embaraçado!
“- Bro, Whitney e Freddie Mercury também que-
rem falar contigo. Posso dar teu número?”
“- Podes sim Amy... tens falado com James Brown 
e Elvis Presley?”
“- Sempre... boa malta. Acho que ainda hoje falo 
com o kota James! Não te esqueças da minha 
cena. Quero deixar a droga, juro cinco chagas de 
Cristo.”
“- Ta bem não me esqueço. Marcamos a nossa en-
trevista para quando então?”
“- Quando tiveres disponibilidade, eu estou sem-
pre free. Tenho a agenda de espectáculos muito 
espaçada. Amanhã se puderes.” 
“- Perfeito! Amanhã. Está marcado.”
- Óptimo. Então vens cá amanhã ao fim da ma-
nhã!”
- ...
“- O que foi?!”
“-Não percebi...taza a dizer pra um gajo vir pra 
aí...onde está toda a malta que transitou para o 
estado de falecido? ”
“- Sem...qual é o `blema...?
“- Deixa estar Amy. Deixemos a entrevista para 
uma melhor altura.”

MARIA SUSANA MEXIA

FILME de terror? Não! Simplesmente uma passagem do livro do decano 
dos exorcistas italianos, Padre Gabriel Amorth, “L’ultimo esorcista. La mia 
battaglia contro Satana”, escrito com o vaticanista Paolo Rodari, com relatos 
inéditos e impressionantes sobre o Papa Ratzinger.
“Faz calor na Praça de São Pedro. Estamos em plena primavera. O sol bate 
na praça onde uma multidão de fiéis espera o Papa. É quarta-feira, dia de 
audiência geral. Os fiéis vieram de todo o mundo. Do fundo da praça entra 
um grupo de quatro pessoas. Duas mulheres e dois homens jovens. As mu-
lheres são duas das minhas assistentes. Ajudam-me durante os exorcismos, 
rezam por mim e pelos possessos, e assistem-nos tanto quanto lhes possível 
no seu longo e difícil caminho de libertação. Os dois homens jovens são dois 
possessos. Ninguém sabe. Só eu, e as duas mulheres que os “escoltam”, o 
sabemos.” 
“Naquela quarta-feira as mulheres decidem trazer os dois à audiência com 
o Papa, porque acham que lhes pode fazer bem. Não é segredo que muitos 
gestos e palavras do Papa fazem enfurecer Satanás. Não é nenhum segredo 
que mesmo a simples presença do Papa inquieta e de algum modo ajuda os 
possessos na sua batalha contra aquele que os possui. Os quatro avançam 
para as cercas perto do “palco” onde Bento XVI daí a pouco irá falar. É 
importante para elas conseguirem levar os dois possessos o mais próximo 
possível do Papa.
Nenhum dos dois fala. Ambos estão estranhamente silenciosos. É como se 
aqueles que os possuem (são dois demónios diferentes) estivessem a come-
çar a sentir que ele vai entrar na praça.
Soam às 10 horas. Do arco dos sinos, do portão do lado da basílica do Vati-
cano, sai um Jeep branco. Dentro, três homens, um motorista, o Papa de pé 
e, sentado a seu lado, o secretário particular, monsenhor Georg Gänswein.
As duas mulheres voltam-se para Giovanni e Marco. Instintivamente segu-
ram-nos com as mãos. Os dois, de facto, começam a ter comportamentos es-
tranhos. Giovanni treme e bate com os dentes. As duas mulheres percebem 
que alguém está a começar a agir no corpo de Giovanni e Marco. Alguém 
que a cada minuto que passa está a ficar cada vez mais agitado. “Giovanni, 
resiste!”, diz uma mulher. Não te deixes vencer. Reage. Resiste.” A outra 
mulher diz as mesmas palavras a Marco. Giovanni parece não escutar as 
palavras da mulher. Mas, de repente, vira-se e diz com uma voz lenta e que 
parece vir de um mundo desconhecido: “Eu não sou o Giovanni.” A mulher 
não diz mais nada. Ela sabe que com o diabo só um exorcista pode falar. Se 
o fizesse, seria muito arriscado. Por isso, permanece em silêncio e limita-se 
a apoiar o corpo do Giovanni, agora completamente nas mãos do diabo.
O Papa percorre toda a praça. Os dois possessos vergam-se até ao chão. 
Batem com a cabeça no empedrado. Os Guardas Suíços observam-no, mas 
não intervêm. Será que estão acostumados a este género de cenas? Talvez 

sim. Talvez outras vezes tenham observado as reacções dos possessos diante 
do Papa.
O Jeep dá uma volta larga. Depois sobe à parte superior da praça, a poucos 
metros da porta da basílica vaticana. O Papa sai e cumprimenta as pessoas 
das primeiras filas. 
Giovanni e Marco, ao mesmo tempo, começam a uivar. Deitados no pavi-
mento, uivam. Uivam altíssimo. “Santidade Santidade, estamos aqui”, grita 
ao Papa uma das duas mulheres tentando atrair a sua atenção. Bento XVI 
volta-se, mas não se aproxima. Ele vê as duas mulheres e vê, no chão, os 
dois jovens gritando, babando, tremendo, enraivecidos. Ele vê o olhar de 
ódio dos dois homens. Um olhar dirigido para ele. O Papa não se perturba. 
Olha de longe. Levanta um braço e abençoa os quatro. Para os dois posses-
sos é um açoite furioso. Uma chicotada que lhes sacode o corpo todo. Tanto 
que os projecta três metros para trás e os deixa como que espancados, no 
chão. Agora já não gritam. Mas choram e choram e choram. Gemem durante 
toda a audiência. Depois, quando o Papa vai embora, reentram em si mes-
mos. Voltam a si. E não se lembram de nada.”
“Bento XVI é muitíssimo temido por Satanás. As suas missas, bênçãos, as 
suas palavras são uma espécie de poderosos exorcismos. Julgo que Bento 
XVI não faz exorcismos. Ou pelo menos não me parece. No entanto, acho 
que todo o seu pontificado é um grande exorcismo contra Satanás. Eficaz. 
Potente.”
“A maneira como Bento XVI vive a liturgia. O seu respeito pelas rubricas. 
O seu rigor. A sua atitude. São eficacíssimos contra Satanás. A liturgia cele-
brada pelo Pontífice é poderosa. Satanás fica ferido de cada vez que o Papa 
celebra a Eucaristia. Satanás temeu muito a eleição de Ratzinger para o tro-
no de Pedro, porque via a continuação da grande batalha contra e mantida, 
ao longo de 26 anos e meio, pelo seu antecessor, João Paulo II.”
“Eu entendo que para ele, o demónio é um espírito que existe, luta e age 
contra a Igreja. E contra ele. Caso contrário, não poderíamos explicar frases 
como: “Para aqueles que continuam a pecar sem mostrar qualquer forma 
de arrependimento, a perspectiva é a condenação eterna, o inferno, porque 
o apego ao pecado pode levar ao fracasso da nossa existência. É o trágico 
destino que espera aqueles que vivem em pecado sem invocar Deus. Só o 
perdão de Deus nos dá a força para resistir ao mal e não voltar a pecar. Jesus 
veio para nos dizer que nos quer a todos no céu e que o inferno, sobre o qual 
pouco se fala no nosso tempo, existe e é eterno para aqueles que fecham o 
coração ao seu amor. “ 
“E ainda hoje, infelizmente, constatamos novamente que Satanás foi auto-
rizado a crivar os discípulos, visivelmente, diante do mundo inteiro. E nós 
sabemos que Jesus reza pela fé de Pedro e seus sucessores. Sabemos que 
Pedro, através das águas turbulentas da história, vai ao encontro do Senhor 
e está em perigo de naufrágio, mas é agarrado pela mão do Senhor e condu-
zido sobre as águas. “

O abismo da nova geração

“Bento XVI em audiência com Satanás”

Conversa fictícia post mortem
com Amy Winehouse

Lúcia
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   SAIBA MAIS

CANTO DO INOVADOR

ATEROSCLEROSE é uma condição que se tra-
duz no acúmulo de placas de gordura, coleste-
rol e outras substâncias nas paredes das artérias 
(vasos sanguíneos que transportam sangue a 
partir dos ventrículos do coração para todas as 
partes do corpo)  restringido o fluxo sanguíneo 
e pode levar a graves complicações de saúde. 

Eventualmente, partes desses depósitos de 
gordura nas artérias podem se soltar e entrar na 
corrente sanguínea, espalhando-se pelo cor-
po. Isso pode acarretar na formação de coágulo 
sanguíneo em qualquer parte do organismo, 
seja este fixo ou móvel, o que também prejudi-
cará o fluxo do sangue para outros órgãos.

Suas manifestações dependem do local 
onde a doença compromete primeiro. Entre 
elas estão: infarto ou angina quando acomete 
as artérias coronárias (vasos responsáveis pela 
chegada de oxigénio e outros nutrientes ao 
músculo cardíaco), dor e claudicação (com-
prometimento da capacidade de caminhar) 
em membros inferiores quando acomete as 
pernas e, por fim, Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), quando compromete as carótidas.

FACTORES  DE  RISCO 

O endurecimento das artérias ocorre ao 
longo do tempo. Além do envelhecimento, 
factor de risco comum entre várias doenças 
cardíacas, outros factores que aumentam as 
chances de uma pessoa desenvolver ateroscle-
rose incluem:

Pressão arterial elevada, colesterol alto, 
diabetes, obesidade, tabagismo, história fa-
miliar de doença cardíaca, sedentarismo, 
doenças renais crónicas, entre outras.

SINTOMAS  

Os sintomas da aterosclerose podem ser 
bastante evidentes, mas, em alguns casos, 
uma pessoa pode ter a doença e não apresentar 
nenhum sinal.

Dor no peito ou desconforto (angina) é um 

dos sintomas da aterosclerose nas coronárias. 
Ela aparece quando o coração não está rece-
bendo sangue ou oxigénio suficientes. O grau 
da dor costuma variar de pessoa para pessoa. 
Outros sintomas da aterosclerose incluem 
falta de ar e fadiga quando o indivíduo realiza 
esforço físico. A dor também varia de acordo 
com o local onde acontece o estreitamento das 
artérias. Dores nas pernas ao caminhar, que 
melhoram com repouso, queda de pelos nas 
pernas,  pele fria e palidez nos dedos podem 
indicar comprometimento de artérias nestes 
locais. Acidente vascular cerebral pode ser o 
primeiro sintoma de aterosclerose carotídea, 
que também pode apresentar fenómenos tran-
sitórios, como tonturas.

Mulheres, idosos e indivíduos com diabetes 
são propensos a apresentarem esses sintomas, 
além de uma sensação de fraqueza também.

TRATAMENTO 

Os objectivos do tratamento em pacientes 
com aterosclerose é estabilizar seus níveis e 
evitar o agravamento da doença. Mas o trata-
mento em si depende dos sintomas e da gravi-
dade da doença. O médico poderá prescrever 
um ou mais remédios específicos para o caso.

Nunca interrompa repentinamente o uso 
desses medicamentos. Fale sempre com o mé-
dico primeiro. A interrupção repentina pode 
piorar os sintomas ou causar um ataque car-
díaco.

Há também opção cirúrgica. Os procedi-
mentos e cirurgias utilizados para tratar a ate-
rosclerose incluem:

Angioplastia e a chamada de Interven-
ção Coronariana Percutânea (ICP) cirurgia de 
revascularização (No coração com pontes de 
safena ou mamária, nas pernas com vasos da 
mesma perna e nas carótidas com materiais 
específicos).

Fonte: MISAU

LACERDA Mucauque, 34 anos, é o inovador 
que descobriu uma forma de contrariar a po-
luição por gases, na cozinha, fabricando um 
fogão à base de óleo vegetal, como alterna-
tiva.

Segundo o inovador, esta foi igualmente 
uma forma de contribuir para protecção da 
saúde dos potenciais utentes e não só. Conta 
que através da reciclagem do óleo de cozinha 
pode-se produzir sabão, biodiesel, tintas e 
outros produtos, facto que diminuiu a po-
luição do meio ambiente, pois descartado de 
forma inadequada este pode contaminar o 
solo, água e o lençol freático. 

Já na saúde, quando o óleo usado na fri-
tura de alimentos é reaproveitado diversas 
vezes acelera a formação da acroleína, uma 
substância que aumenta o risco de doenças 
como irritação do intestino e cancro. 

Foi no contexto de unir o útil ao agradá-
vel que Lacerda Mucauque teve a ideia de fa-
bricar um fogão que funciona à base do óleo 
de cozinha usado. 

Para a montagem do equipamento inspi-
rou-se em vídeos da Internet, um conheci-
mento posteriormente agregado aos cursos 
técnico-profissionais de electricidade e ca-
nalização. 

Explicou que o fogão semelhante ao de 
carvão tem novas ferramentas como o com-
pressor para o processo de combustão, um 
recipiente que armazena o óleo ligado a uma 
torneira.   

Para além deste, Mucauque inventou 
outro tipo de fogão que funciona à base de 
água e gasolina, produzindo um líquido, que 
pode substituir o gás natural. 

Para sua produção, o inovador reciclou 

Sobre aterosclerose 

Reciclagem transforma
óleo vegetal em gás

um micro-ondas e usou uma cantoneira, dois 
recipientes que armazenam a água e gasolina e 
um compressor de 12 volts.

“Quando acionamos o compressor ele agita a 
gasolina produzindo um gás que passa pela água 
e, por sua vez, produz um outro líquido que pode 
substituir o gás natural usado nas residências”, 
explicou. 

Segundo Mucauque, os dois fogões podem 
ser movimentados para qualquer canto da casa, 
bem como usados em viagens. 

Os fogões de Mucauque já estão no circui-
to comercial e segundo o fabricante são de fácil 
utilização e abastecimento. Para além destes 
utensílios, o inovador fabrica  maquinas de moer 
amendoim, milho, trituradores de folhas de 
mandioca e de coco.  

Lacerda Mucauque...

“Bombinha” ainda resiste 
na era dos smartphone

EDÍLIA MUNGUAMBE

O
S TELEFONES inte-
ligentes comumente 
designados smar-
tphones melhora-
ram a vida de muitos 

utentes por permitirem uma 
série de funcionalidades, des-
de o acesso à Internet, partilha, 
exploração de diversos apli-
cativos, captação de imagens, 
interacção nas redes sociais, 
entre outras. Apesar destas 
funções, há muitos cidadãos 
que preferem usar a antiga ge-
ração de telefones vulgarmen-
te designados “bombinhas”.  

O primeiro celular foi in-
ventado pelo engenheiro elec-
trotécnico Martin Cooper em 
1983, transformando a forma 
como a sociedade vivia.  

Considerado o “pai do te-
lefone celular”, Cooper inovou 
ao criar um protótipo em 1973, 
um modelo Motorola DynaTAC 
8000X, que se tornou no pri-
meiro celular a ser comerciali-
zado no mundo, em 1983.

Com as constantes inova-
ções do sector e o desenvol-
vimento da tecnologia, vários 
modelos foram criados no de-
correr dos anos até se chegar 
aos smartphone, mas a “bom-
binha” não morreu. 

Este tipo de celular permite 
fazer chamadas, trocar SMS e 
acessar conteúdos da Internet, 

seja pelo preço ou simples-
mente por preferência. 

Ananias Massinga, de 63 
anos, contou ao “Notícias” 
que já usou o smartphone por 
muitos anos, mas quando foi 
roubado decidiu voltar a usar 
“bombinha”, porque não é o 
tipo de telefone favorito dos 
assaltantes. 

“O modelo que uso não 
tem muitas funções como re-
des sociais, mas prefiro este, 
porque em caso de roubo o 
descontentamento será me-
nor, pois gastei 700 meticais 
para a sua aquisição”, disse.

O custo e medo de ser rou-
bado não são as únicas razões 
que motivam Massinga a ter 
preferência pelo telefone anti-
go, mas as vantagens que este 
oferece, que vão desde o seu 
tamanho, tempo de duração 
da bateria, design resistente 
em caso de quedas e por não 
realizar operações sem co-
mando, em relação aos mo-
dernos que, por vezes, se des-
bloqueiam sem que a pessoa se 
aperceba.   

“A ‘bombinha’ oferece 
maior segurança e privacida-
de de dados, para além de ser 
simples e permitir a substi-
tuição de baterias em caso de 
desgaste”, frisou. 

“Com este celular consi-
go ficar dois dias sem precisar 
carregar, mas com o outro só 

durava 24 horas, porque ao 
conectar à Internet a carga 
esgota-se rápido”, contou. 

Adelaide Castigo, de 79 
anos, disse que nunca usou 
um smartphone porque sur-
gem já adulta, por isso foi di-
fícil se adaptar à nova tecno-
logia. 

Acrescentou que quando 
tentou usar, as dificuldade en-
frentadas foram do tamanho 
das letras do abecedário e a sua 
sequência. 

“É complicado usar os te-
lefones modernos, sobretudo 
porque tenho problema de 
vista e por conta disso peço 
aos meus netos de modo a 
escreverem mensagens para 
mim, mas efectuar e receber 
chamadas não tenho dificul-
dades”, frisou. 

Carolina Chiluvane, de 34 
anos, disse que apesar de estar 
a usar actualmente um smar-
tphone, ainda guarda a sua 
“bombinha” para eventuais 
situações de emergência. 

Em caso de roubo ou perda 
de celular vou recorrer ao an-
tigo, para não ficar incomuni-
cável, afirmou Chiluvane. 

Acrescentou que, actual-
mente, tem preferência pelo 
celular inteligente, porque  
mantém-a conectada com o 
que acontece no dia-a-dia, 
contudo confessa falta de do-
mínio. 

mas em alguns casos com difi-
culdades.   

São diversos os motivos 
que levam as pessoas a op-
tarem pelo celular antigo no 

lugar  dos modernos. Alguns 
adultos têm dificuldades para 
lidar com as novas tecnologias 
e há muitos jovens que con-
tinuam a usar a “bombinha”, 

Telefones antigos continuam preferência de muitos cidadãos

Mais preferido pelos jovens  
A TECNOLOGIA trouxe mu-
danças para o dia-a-dia da so-
ciedade, que se torna cada vez 
mais dependente do conforto e 
facilidades proporcionados por 
estes dispositivos modernos. 

Apesar de muitas pessoas 
adultas usarem os smartpho-
nes, os jovens são considera-
dos os principais utilizadores. 
Alguns usam para a realização 
de actividades profissionais, 
pesquisas, bem como para 
descontração nas redes sociais 
como Facebook, WhatsApp, 
Instagram, entre outros. 

Janete Macaringue, de 23 
anos, disse que para além de 
usar as redes sociais, o celu-
lar inteligente é um aliado no 
processo de ensino e aprendi-
zagem.

“Sou estudante universi-
tária e o srmartphone ajuda 
muito na realização de traba-
lhos de investigação, armaze-
na documentos e outros. Mas 
também aproveito para acom-

panhar as notícias do dia-a-
-dia e o desenvolvimento do 
país”. disse. 

Os telefones modernos 
podem igualmente armaze-
nar centenas de imagens que 
permitem acompanhar todas 
as lembranças da família, que 
acontecem ao longo do ano, 
mas a “bombinha” tem pouco 
espaço, afirmou. 

Macaringue conta que so-
freu roubo de telefone várias 
vezes, por isso tem tomado 
cuidado, sobretudo quando 
está em locais de aglomeração, 
para que situações similares 
não aconteçam. 

Neise Pereira, de 22 anos, 
também estudante universi-
tária, disse que já usou “bom-
binha”, mas há alguns anos 
imigrou para os celulares inte-
ligentes. 

“Naquela época era nor-
mal usar este tipo de celular, 
pois tinha funcionalidades 
adequadas para aquele tem-

po, mas com a evolução da tecnologia, os 
telefones inteligentes foram fabricados com 
diversas funções”, sublinhou.  

Contudo, Pereira reconhece que estes 

telefones têm suas desvantagens como os 
roubos, isolamento social, perda de priva-
cidade, possibilidades de ser vítima de cri-
mes cibernéticos, entre outros. 

A duração da bateria, tamanho, privacidade de dados são algumas vantagens da “bombinha”

É necessário moderar o uso

Smartphones mudaram a forma como a sociedade vive  

O USO indiscriminado das tecnologias pode causar 
efeitos negativos, sobretudo para os jovens e crian-
ças, segundo alerta o psicólogo, Mário Matsinhe. 

A utilização excessiva do smartphone traz 
como consequência a redução das relações inter-
pessoais, substituindo-os por “amigos virtuais”, 
explicou. 

De acordo com o psicólogo, a falta de mode-
ração também causa problemas de sono, devido à 
luz do celular, o que consequentemente pode criar 
stress, falta de concentração, irritabilidade, dores 
de cabeça, entre outros. 

Em termos ergonómicos, a utilização indiscri-
minada do celular pode ser responsável pela altera-
ção da postura corporal trazendo dores de coluna, 
pescoço, ombros, devido à posição em que se fica 
ao usar o telefone, disse. 

 Matsinhe defende a necessidade de moderação 
aconselhando que a forma mais eficaz para equi-
librar o uso é a determinação de limites no tempo 
em que a pessoa passa, por exemplo, nas redes so-
ciais, evitar usar o aparelho na hora das refeições, 
reduzir o a utilização durante à noite, entre outros. 

“Priorizar as conversas com pessoas presen-
ciais, gerir melhor aplicativos para uso em deter-
minadas horas, desactivar notificações de certos 
aplicativos pode ajudar aos usuários a não terem 
tendência de mexer”, explicou. 
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...e os seus fogões



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

31Quarta-feira, 27 de Julho de 2022

27 de Julho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“As más companhias são como um mercado de peixe; 
acabamos por nos acostumar ao mau cheiro.”

- Provérbio Chinês

LUA NOVA -É hoje, às 19.55 horas  

02.10- CONSULTORIO MÉDICO
03.15- DESPORTO/ CULTURA E 

SAÚDE
04.30- ENERGIA PARA TODOS
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
08.20- O NOSSO PORTUGUÊS
08.45- ENERGIA PARA TODOS
11.20- ENERGIA PARA TODOS
11.30- PARABÉNS A VOCE
12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- PANORAMA POLITICO

14.30- BOLETIM DA UEM
15.10- DEBATE POLITICO
16.10- SEGURANCA RODOVIARIA
17.10- ECONOMIA PARA TODOS
17.15- COMPASSO
18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.30- RÁDIO NOVELA “OURO 

NEGRO”
18.55- UMA HISTORIA PARA TI
19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLOG-

ICO
19.30- JORNAL DA NOITE
20.00- QUESTAO DO FUNDO
21.10- ÚLTIMO TEMPO
23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL
23.15- INSS
23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.  

PREIA-MAR - Às 07.31 horas, às 
20.08 com 2.80 e 2.90 metros re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 1.40 horas e às 
13.47, com 1.10 e 1.00 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

25/17

VILANKULO

25/12

TETE

31/17

QUELIMANE

27/18

NAMPULA

25/15

PEMBA

27/19
LICHINGA

21/10

BEIRA

24/19

XAI-XAI

26/23

CHIMOIO

21/11

MAPUTO

27/13

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

HORÁRIO  PROGRAMAS  
OBSERVAÇÃO

06.00  HINO NACIONAL 

06.05  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 01 E 02

07.00  BOM DIA MOÇAM-
BIQUE  
DIRECTO

09.00  RODA VIVA: “O BUL-
LYING E O PRECON-
CEITO” GRAVA-
DO/GAZA

09.30  RODA VIVA: “BOAS 
PRÁTICAS DE HI-
GIENE” GRAVA-
DO/ZAMBÉZIA

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

10.30  PONTOS DE 
MEMÓRIA: MUSEU 
DA HISTÓRIA NATU-
RAL  

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 VIU-

VEZ  
GRAVADO

17.00  VIBRAÇÕES  
DIRECTO/BEIRA

18.30  ASAS - INDEPENDÊN-
CIA ECONÓMICA DA 
MULHER E OS CON-
FLITOS CONJUGAIS

19.00  ESPECIAL INFOR-
MAÇÃO: 26.ª CIMEI-
RA DA COMMON-
WEALTH 

19.30  SOJOGO: 30.ª EX-
TRACÇÃO DA LOTAR-
IA/TOTOLOTO/JOKER 
E INFORMAÇÕES/
TOTOBOLA

20.00  TELEJORNAL   
DIRECTO

21.00  GRANDE REPORT-
AGEM: ELECTRIFI-
CAÇÃO DA PROVÍN-
CIA DE NAMPULA 
- “ENERGIA PARA 
TODOS” 

22.00  UBAKKA EM CON-
CERTO  

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 

NA onda dos podcasts, um novo produto 
parece estar a ganhar cada vez mais segui-
dores, gravar o som da máquina de lavar, do 
ventilador ou da chuva.

Os podcasters destes ruídos de fundo 
recriam um mundo de calma e ajudam mi-
lhares de ouvintes a concentrarem-se ou a 
dormir em momentos de alta poluição so-
nora. 

No Youtube, por exemplo, é possível 
encontrar vídeos como “Celestial White 
Noise”, com 57 milhões de visualizações, 
ou “White noise para bebés dormirem”, 
com mais de 28 milhões. 

A nova onda envolve cada vez mais 
podcasts com esse tipo de ruído ideal para 
mascarar ou encobrir outros sons do am-
biente como carros, construção ou cães a 
ladrar.

“Acho que todo mundo está a procurar 
maneiras de dormir melhor. Algumas pes-
soas recorrem à medicação. Prefiro encon-
trar outras maneiras. Sempre achei o ruído 
de fundo e os sons da natureza a melhor 
forma de ajudar no descanso”, explica Todd 
Moore, um empresário americano que faz 
gravações há mais de doze anos, primeiro 
para a sua aplicação e depois para o podcast 
“Tmsoft’s White Noise Sleep Sounds”.

Moore começou com uma aplicação 
gratuita, em 2009, chamada “White Noise 
Lite“, que tem mais de 170 mil avaliações 
somente na App Store da Apple.

De acordo a “Bloomberg”, a plataforma 
de podcasts Anchor paga a Moore um to-
tal de 12,25 dólares (781,92 meticais) a cada 
mil reproduções. No final do mês, presu-

me-se que o valor chegue a 18375 dólares 
(1.172.876,25 meticais).

E este seria apenas o dinheiro arreca-
dado na Anchor, sem contar com o valor 
recebido através da aplicação própria que 
possui cerca de um milhão e meio de utili-
zadores activos.

No aplicativo, Moore também oferece, 
além da versão gratuita (que inclui anún-
cios), uma versão paga por 2,99 dólares 
(190,85 meticais).

Apesar da proliferação desses podcas-
ts, é difícil saber quem está realmente por 
trás da maioria deles.“Alguns são cópias. 
As pessoas roubam os sons e republicam-
-nos“, comenta Moore sobre a dificuldade 
de provar se aquele ventilador que apare-
ce num determinado conteúdo foi gravado 
pelo criador ou pirateado.

Entretanto, conseguir monetizar um 
podcast é algo complicado e apenas alguns 
podem viver disso, como destaca Francis-
co Izuzquiza, espanhol fundador da Yes We 
Cast, empresa especializada em produção e 
consultoria desse tipo de conteúdo.

“No contexto actual, há mais financia-
mento e recursos. Portanto, há mais possi-
bilidade de criar novos formatos e desen-
volver conteúdos, como os ruídos brancos. 
É maravilhoso que exista essa opção de 
consumo e que seja uma atividade profis-
sional”, disse ele à BBC.

O que preocupa Izuzquiza é a expecta-
tiva criada em torno desse tipo de podcast e 
que pode ser visto como “uma nova corrida 
do ouro” com a qual seria possível ganhar 
muito dinheiro. (zap.aeiou.pt)

Licínio Azevedo e Milton Correia

UM grupo de jovens foi re-
centemente desafiado a pro-
duzir documentários sobre 
a história e arquitectura do 
Jardim Tunduru, em Maputo.

A proposta surge na se-
quência da estreia do filme 
“Um Pulmão na Baixa da Ci-
dade de Maputo”, que segue 
a mesma linha de aborda-
gem.  

Com um guião escrito por 
Sérgio Libilo e produzido por 
Finina Bila, a obra foi pro-
jectada no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique como 

forma de incentivar um gru-
po de formandos dos cursos 
de apresentador de televisão 
e operador de câmara do Es-
túdio Olhar Artístico a usa-
rem o cinema para eternizar 
a história do Tunduru e não 
só, um dos maiores e mais 
antigos patrimónios do país.

No evento, que con-
tou ainda com um breve 
momento de debate sobre 
como as indústrias culturais 
e criativas podem impactar 
a história, cultura, turismo e 
outros sectores da economia 

do país, marcaram presença 
o embaixador da Rússia em 
Moçambique, Alexander 
Surikov e sua esposa Elena 
Surikov.

O Olhar Artístico é um 
estúdio de formação, pes-
quisa e produção na área 
do cinema e televisão, que 
há cinco anos lançou o pri-
meiro produto televisivo, 
intitulado “Calei Demais”, 
retratando o drama da vio-
lência contra mulheres, 
também liderado por for-
mandos. 

“COMBOIO DE SAL E AÇÚCAR”

Filme e livro para discutir história

O 
LIVRO e o filme “Com-
boio de Sal e Açúcar” é 
pretexto para uma con-
versa entre o seu au-
tor Licínio Azevedo e o 

professor e historiador Milton 
Correia, a ter lugar esta noite 
na Casa do Professor, cidade de 
Maputo. 

A sessão incluirá a projec-
ção de partes do filme baseado 
no livro primeiramente lançado 
em 1997, pela Ndjira, e com uma 
versão ano passado publicada 
pela Ethale Publishing.  

Ambas as obras narram uma 
história que acontece em meio 
à guerra dos 16 anos em 1988, 
quando um grupo de militares 
escoltava um comboio de carga 
lotado de mercadoria e pessoas 
em buscam de uma vida melhor. 

Muitos viajam para trocar 

sal por açúcar além fronteiras e 
o grande desafio dessa jornada 
cheia de atritos é superar ata-
ques surpresas e sabotagens de 
um grupo paramilitar liderado 
por um homem que, segundo as 
lendas, pode se transformar em 
macaco.

Como filme, “Comboio de Sal 
e Açúcar” estreou em 2016 e no 
mesmo ano ganhou os prémios 
Boccalini de Ouro de melhor 
produção, no Festival Interna-
cional de Cinema de Locarno, 
melhor filme, no Festival de 
Cinema de Joanesburgo, e Pirâ-
mide de Prata de melhor reali-
zação, Festival Internacional de 
Cinema do Cairo, antes de em 
2017 conquistar o Tanit d’Ouro 
de melhor Longa-Metragem, no 
Dias de Cinema em Cartago, da 
Tunísia.

Mais documentários 
sobre o Jardim Tunduru

DE JORGE DIAS E GENIVALDO AMORIM

“Espécies Nativas” instalada no Brasil
OS artistas moçambica-
no Jorge Dias e brasileiro 
Genivaldo Amorim, sob a 
curadoria cubano Andrés 
Hernández, responderão 
por uma mostra de arte in-
titulada “Espécies Nativas”, 
que pode ser vista entre 5 e 
28 de Agosto em Valinhos, 
São Paulo, Brasil. 

A exposição é composta 
por quatro grandes instala-
ções, nomeadamente “Ca-
sulos” e “Fluxos: Linhas e 
Cores”, de Jorge Dias, e “As 
Caravelas São Sempre Pe-
rigosas” e “Peçonhas”, de 
Genivaldo Amorim.

Com “Casulos”, Jor-
ge Dias apresenta peças de 
plástico reciclado colectado 
em solo brasileiro, porque 
um dos propósito é reapro-
veitar materiais descartados 
e promover a protecção do 
meio ambiente.

E através de “Fluxos”, o 
também professor de arte e 

director do Centro Cultural 
Brasil-Moçambique mostra 
trabalhos de materiais sim-
ples, isto é, bolas respeitan-
do a arquitectura ou estru-
turas (materiais ou naturais) 
disponíveis no local. 

Por sua vez, em “As Ca-
ravelas São Sempre Peri-
gosas”, Genivaldo Amorim 
apresenta uma instalação 
de 18 peças com cerca de 
160 centímetros cada, feitas 
de arame, tecido e espuma. 

Entretanto, em “Peço-
nhas”, que deriva de outra 
criação do artista intitulada 
“Bicho de Corpo Mole, Mas 
de Pele Boa”, traz 30 peças 
vermelhas com cerca de 150 
centímetros cada, de tecido 
pintado e espuma. 

Nascido em Maputo, em 
1972, Jorge Dias estudou ce-
râmica na Escola Nacional 
de Artes Visuais (ENAV) e 
escultura na Escola de Belas 
Artes (EBA) na Universida-

de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Brasil. 

Fez igualmente a cura-
doria para Moçambique na 
Feira de Arte Madrid (ARCO 
06) para Agência Espanhola 
de Cooperação Internacio-
nal (AECI) e para a Bienal 
TDM de Moçambique.

É um dos fundadores do 
Movimento de Arte Con-
temporânea de Moçam-
bique (MUVART) e já par-
ticipou de vários eventos 
internacionais como a Feira 
de Arte de Lisboa, Bienal de 
São Tomé e Príncipe e pro-
jecto “Africalls?” em Las 
Palmas, Espanha.

Por seu turno, Genival-
do Amorim (n. 1973) vive e 
trabalha em Valinhos desde 
1991. Trabalha com insta-
lações, pintura, desenho, 
fotografia e vídeo, sendo 
que a sua produção nasce 
geralmente da identificação 
de potencialidades de diá-

Há quem faça
fortuna a gravar 
sons da chuva

logos e do estabelecimento 
de novas camadas de signi-
ficados.

Além da exposição físi-
ca, o projecto, financiado 
pelo Governo de São Paulo, 

contará com uma versão di-
gital e um catálogo impres-
so.

Jorge Dias prepara exposição “Espécies Nativas”



NECROLOGIA

FRANCISCO CHIVITE

FALECEU
O Secretariado Nacional do SINTAICAF, Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores Agro-Pecuários, Indústria de Caju e Florestas, 
Quadro e dirigentes sindicais comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento do Sr. FRANCISCO CHIVITE, 
Secretário Provincial de Gaza, ocorrido no dia 23/7/2022, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 27/7/2022, no Cemitério da Aldeia de Muianga, Chókwè, 
pelas 10.00 horas, antecedido de velório, pelas 8.00 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Chókwè. À família enlutada endereçam as mais   6644

DOMINGOS MONDLANE

FALECEU

O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo comunica 
com profundo pesar e consternação o falecimento do seu co-
laborador DOMINGOS MONDLANE, ocorrido no dia 24/7/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 27/7/2022, no Ce-
mitério da Texlom, pelas 10.00 horas, antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na 
capela do mesmo cemitério. À família enlutada, o SPI apresenta as mais sentidas 
condolências e que a sua alma descanse em paz.    6605

DOMINGOS MONDLANE

FALECEU
O Serviço Provincial de Justiça e Trabalho, na provín-
cia de Maputo, comunica com profunda dor e cons-
ternação o desaparecimento físico do Sr. DOMINGOS 
MONDLANE, funcionário desta instituição, ocorrido no 
dia 24/7/2022, vítima de doença. O SPJT endereça à família enlutada 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.    
              514

HERMÍNIA BOAVENTURA 
MACUÁCUA

FALECEU
O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, 
EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª. HERMÍNIA 
BOAVENTURA MACUÁCUA, esposa do Sr. Adil Aziza Juma, trabalhador desta empresa, 
ocorrido no dia 24/7/2022, cujo funeral se realizou no dia 26/7/2022, pelas 14.00 horas, 
no Cemitério Municipal de Xai-Xai. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.           6602

DANIEL JOÃO 

MAPUTUMANE GUIAMBA
FALECEU

O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários (SNEB) co-
munica com profundo pesar o desaparecimento físico do Sr. 
DANIEL JOÃO MAPUTUMANE GUIAMBA, filiado deste Sindicato, ocorrido no 
dia 22/7/2022, cujas cerimónias fúnebres se realizaram na província de Inham-
bane, no dia 25/7/2022. À família enlutada, o SNEB endereça as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma!                      6615

JÚLIO TITOSSE MAHITA
FALECEU

O Conselho de Administração e funcionários do Instituto 
Nacional dos Transportes Rodoviários IP comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. JÚLIO 
TITOSSE MAHITA, esposo da Srª Rita das Dores Vasco Mon-
jane, funcionária do INATRO, IP, ocorrido no dia 24/7/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 27/7/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
10.30 horas, antecedido de velório na Igreja Católica da Zona Verde, pelas 8.30 
horas. Paz à sua alma.        6579
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RUI PERREIRA 

DOS SANTOS

FALECEU

Seus afilhados Patrício Pa-
lolite, Catarina Palolite, Aurélio Fenita e 
Márcia Fenita manifestam pesar pela perda 
irreparável do seu padrinho querido RUI 
PERREIRA DOS SANTOS, ocorrido no dia 
25/7/2022, em Maputo, vítima de doença. 
Paz à sua alma.

6639

MARCELINA TITOS 

CHICHAVA

(AGRADECIMENTO)

Na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente, Silvestre Júlio Bila, Domin-
gos 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, Ân-
gela Mboene vêm por este meio agradecer a todos quanto 
se dignaram a acompanhar nas cerimónias fúnebres do seu 
ente querido MARCELINA TITOS CHICHAVA, cujo funeral se 
realizou ontem, dia 26/7/2022, no Cemitério de Lhanguene. 
Paz à sua alma.

6617
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   PUBLICIDADE

ALEXANDRE RICARDO 

NHACA
(1 ano de eterna saudade)

Sua esposa Carolina, filhos Lúcia, Nazia, 
Tarcísio, Lenita e Torito, genros Anísio, 
José e demais familiares comunicam que em sua memória 
se reza missa no dia 28/7/2022, às 18.00 horas, na Paróquia 
de Missão Roque-Benfica e no sábado, dia 30/7/2022, pelas 
8.00 horas, haverá deposição de flores na sua campa, no 
Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

6640

MAGANGA FREDERICO 

SOARES ALCOLETE

(1º ano de eterna saudade)

Pelo 1º ano da partida de MAGANGA 
ALCOLETE, seus pais, esposa, filhos, 
irmãos, tios, primos, sobrinhos e demais familiares 
comunicam que irão rezar missa na sexta-feira, dia 
29/7/2022, pelas 18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora das 
Vitórias e deposição de flores no sábado, dia 30/7/2022, às 
9.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Que a sua alma 
descanse em paz.            6565

KASSANDRA 

PEDRO DOS 

SANTOS 

MALALANE

A família Malalane e amigos 
comunicam que pela passagem 
hoje, dia 27/7/2022, do 1º ano do 
falecimento do seu ente querido 
KASSANDRA PEDRO DOS SANTOS 
MALALANE, haverá deposição de 
flores na sua campa, no sábado, 
dia 30/7/2022, às 8.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene. Paz à 
sua alma.                  511

ISMAEL 
BARTOLOMEU 

MANJATE
(VOVÓ MANJATE)

(30 DIAS DE ETERNA SAUDADE)

Pai, faz hoje 30 dias que partiste para eterna glória. 
Nós, teus filhos Ana, Ângela, Félix, Pedro, Luciana 
e Ismael, genros Barnabé, Joaquim e Lucas, netos, 
bisnetos e demais familiares recordamos com muita 
saudade a tua passagem nesta terra. Rezaremos 
missa, às 18.00 horas, na Igreja Santo António da 
Polana, em sua memória, e no sábado, às 7.30 horas, 
faremos a deposição de flores na tua última morada, 
no Cemitério de Lhanguene. Descanse em paz.

6618

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 Licença de Prospecção e 
Pesquisa número 11058L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Gilé, na 
província da Zambézia, a favor da requerente Gefly - Sociedade Unipessoal, Limitada, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   35  20,00 38   03  10,00

2 -15   35  20,00 38   04  30,00

3 -15   34  50,00 38   04  30,00

4 -15   34  50,00 38   05  50,00

5 -15   33  50,00 38   05  50,00

6 -15   33  50,00 38   08  30,00

7 -15   36   0,00 38   08  30,00

8 -15   36   0,00 38   05  50,00

9 -15   38   0,00 38   05  50,00

10 -15   38   0,00 38   03  10,00

Maputo, aos 18/7/2022
O Director-Geral

Elias Xavier Félix Daudi
(Geofísico) 6637

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

Termos e condições aplicavéis

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

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

(1 ano de eterna saudade)



PUBLICIDADE 33Quarta-feira, 27 de Julho de 2022

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

DIVERSOS

VENDE-SE

A Organização Partners Worldwide 
anuncia a abertura de concurso públi-
co para aquisição de 250 Smartphone 
para o projecto fortalecimento a vida e 
promoção de emprego juvenil através 
de produção integrada de ovos. Para 
informações: E-mail: robertojuniormajen-
je1991@gmail.com

64

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 2+1, num 3º andar, com suite, 
wc, wc de serviço e estacionamento, 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

PROPRIEDADE de 35x40, em Marra-
cuene, com dependência, vende-se por 
380 000,00; propriedade 20x40, com 
dependência, em Tsalala por 700 000,00; 
propriedade de 20x30, com barraca e 
dependência, na Matola-700 por 1 300 
000,00; propriedade de 15x30, com 2 de-
pendências por 1 200 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-2704180.

6612

EQUIPAMENTO completo para padaria, 
constituído por: forno a lenha recém-
-reabilitado, 2 amassadeiras, Divisória, 
refrigerador, tabuleiros para pão, vende-se. 
Contacto: 86-1123455

6626

APARTAMENTO tipo 2, sito na Av. 24 
de Julho, nº 1837, num 5º andar, esquina 
com Av. Vladimir Lenine, vende-se por 6 
000 000,00MT (seis milhões de meticais). 
Contacto: 85-8640233 ou 85-3638938.

6585

ARRENDA-SE

IMOZA arrenda duas (2) flats tipo 3, 
com móveis, no Condomínio PALM, 
na Av. Julius Nyerere, uma num r/c 
por 150 000,00MT e outra num 1º 
andar por 180 000,00MT. Contacto: 
84-7988443 ou 86-7988443.

6581

PRECISA-SE

EMPRESA de transporte público de 
passageiros procura Motoristas qua-
lificados e cobradores experientes, 
com disponibilidade imediata. Contac-
to: 87-7394013 ou 84-6394013.

6540

DEZ (10) cadeiras e 2 secretárias 
para escritório, em muito bom estado 
de conservação, precisa-se para com-
pra imediata. Contacto: 82-7986850.

6584

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, IP 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS (ADITAMENTO)   

1. O Instituto Nacional de Turismo, IP convida a todos elegíveis e interessados e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem pro-
postas 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 90.000,00

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, n.º 48668010001, Moza Banco, devendo-se apresentar o respectivo talão de depósito e levantar o Docu-
mento 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 deseja-
rem 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 n.º 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 de Aquisições
6577

ANÚNCIO DE CONCURSO

TRANSPORTER TENDER/ BTL_AMOSTRA-0007 - Nampula
TRANSPORTER TENDER/ BTL_AMOSTRA-0008 - Zambézia

A Bolloré Transport & Logistics Moçambique, SA  é uma Sociedade Comercial 
de direito moçambicano, com sede na cidade de Maputo. 

Tendo sido adjudicada para o fornecimento de serviços de transporte de Amos-
tras laboratoriais, a Bolloré Transport and Logistics irá recorrer a sistemas de 
transportes nacionais para realizar o transporte das amostras entre as Unidades 
Sanitárias remotas e os laboratórios Distritais e Provinciais, para que nestes, se-
jam realizados os exames laboratoriais. 

O projecto terá início nas províncias de Zambézia e Nampula no dia 1 de Outu-
bro de 2022.

Nesse contexto, a Bolloré Transport & Logistics, convida os demais transportado-
res a submeter as suas propostas técnica e financeira para prestação de servi-
ços nas províncias de Zambézia e Nampula.

REQUISITOS DE SUBMISSÃO

Aos fornecedores interessados a participar no concurso, queiram por favor sub-
meter a sua manifestação de interesse para o email

Tender.BTLMOZ@bollore.com

O prazo para o pedido de Termos de Referência é: 5 de Agosto de 2022, sexta-
-feira, às 17.00 horas, hora local.

O prazo para envio das Propostas Técnica e Financeira é: 8 de Agosto de 2022, 
segunda-feira, às 17.00 horas, hora local.

Por favor, inclua a referência do concurso no assunto do e-mail consoante a pro-
víncia para a qual pretendem concorrer.

TRANSPORTER TENDER/ BTL_AMOSTRA-0007 - Nampula
TRANSPORTER TENDER/ BTL_AMOSTRA-0008 - Zambézia

Visitas e chamadas telefónicas não serão aceites.

Beira, aos 27 de Julho de 2022
6616

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Ma-
puto correm éditos de vinte (20) 
dias, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando 
os credores desconhecidos do exe-
cutado SAMUEL JÚLIO SITOE, res-
idente no Bairro do Boquisso, Posto 
Administrativo de Ressano Garcia, 
para, no prazo de dez (10) dias, 
posteriores àquele dos éditos recla-
marem, querendo, o pagamento dos 
seus créditos pelo produto dos bens 
móveis, constituídos por diverso 
mobiliário e de electrodomésticos, 
penhorados, sobre que tenham ga-
rantia real, nos Autos de Execução 
Ordinária nº 107/21-W, movidos 
pelo exequente SOCREMO MICRO-
BANCO, SA.

Maputo, aos 23 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

6652

Renovar a subscrição
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O ANTIGO internacional, ca-
pitão e maior goleador da Se-
lecção Nacional de futebol de 
Angola Fabrice Maieco, mais 
conhecido por Akwá, teve o 
seu nome atribuído a um está-
dio do município de Ambaca, 
província do Cuanza Norte.

A decisão de atribuir o 
nome de Akwá a um estádio de 
futebol foi tomada pelo Gover-
no do município de Ambaca, 
com o objectivo de estimular os 
jovens e amantes do desporto a 
seguirem os passos desta lenda 
angolana.

O recinto foi reinaugurado 
pelo governador da provín-
cia de Cuanza Norte, Adriano 
Mendes de Carvalho, no quadro 
dos 88 anos da fundação da vila 
de Camabatela, sede do muni-
cípio de Ambaca, celebrados no 
dia 14 Julho.

Refira-se que a infra-estru-
tura é fruto da remodelação do 
anterior Estádio Municipal de 
Ambaca, construído na década 
50 e estava há mais de 20 anos 
inoperante, e ficou orçada em 
mais de 28 milhões de kwan-
zas (cerca de quatro milhões 
e duzentos mil meticais) num 
investimento da administração 
local.

Para a história do futebol 
angolano, Akwá será eterna-
mente lembrado por ter mar-
cado o golo da vitória de Angola 
sobre o Ruanda, no sábado do 
dia 8 de Outubro de 2005, que 
valeu a inédita qualificação dos 
“Palancas Negras” ao Campeo-
nato do Mundo, disputado em 
2006, na Alemanha.

Nessa campanha, Ango-
la terminou o Grupo 4 com 21 
pontos, os mesmos que a Ni-
géria, mas com vantagem no 
confronto directo por ter em-
patado (1-1) fora de portas e 
ganho em Luanda (1-0).

Para os moçambicanos, 

A DELEGAÇÃO moçambicana que participou no 
Campeonato Africano de Judo, em Nairobi, Qué-
nia, nos escalões de cadetes e juniores, regressou 
ao princípio da noite de segunda-feira ao país, 
com um saldo de três medalhas conquistadas, 
sendo uma de ouro e duas de bronze.

Na prova que decorreu de 21 a 24 de Julho, 
o país conquistou uma medalha de ouro e, por 
conseguinte, o título de campeão africano, por 
Shenidy Tsemane, na categoria de -57kg, no es-
calão de cadetes. As medalhas de bronze foram 
ganhas por Paulo Júnior e Jennie Muneme, nas 
categorias - 66kg e - 48kg, nos escalões de cade-
tes e juniores, respectivamente.

A única medalha de ouro na prova, ganha por 
Shenidy Tsemane, logo no primeiro dia de com-
petições, a moçambicana despachou as burun-
desas, sul-africana e camaronesa Mpawenimana 
Gyslaine, Catalina de Oliveira e Manoela Fenou 
Noubise, respectivamente nos quartos-de-final, 
meias-finais e final.

Refira-se que para além dos três atletas me-
dalhados, nomeadamente Shenidy Tsemane, 
Paulo Júnior e Jennie Muneme, o país contou 

neste “Africano” com mais dois atletas que, infe-
lizmente, não conseguiram chegar ao pódio. Tra-
ta-se Cinthya Badrú (-52 kg) e Marcelino Man-
jate (-66 kg), que competiram no escalão júnior.

Fora os cinco atletas, a delegação moçambi-
cana tinha mais dois elementos, ambos treina-
dores, nomeadamente Neuso Sigaúque e Bruno 
Luzia.

Entretanto, em Agosto o país estará em duas 
missões internacionais.

De 10 a 14 de Agosto, a atleta Jennie Muneme 
(-48kg), na companhia do técnico Edson Madei-
ra, vai disputar o Campeonato do Mundo de Ca-
detes. A prova terá lugar em Guayaquil, no Equa-
dor. Depois, de 20 a 24 do mesmo mês,  Shenidy 
Tsemane (-57kg) e Paulo Júnior (-66kg), vão dis-
putar o Campeonato do Mundo de Juniores, em 
Sarayevo, capital da Bósnia e Hervegovina. Os 
dois atletas serão acompanhados por um treina-
dor ainda por indicar pela Federação Moçambi-
cana de Judo. Segundo apurámos, a escolha sairá 
da dupla Neuso Sigaúque e Bruno Luzia, os dois 
que estiveram no recém-terminado “Africano” 
de cadetes e juniores, no Quênia.

IVO TAVARES, EM

AGADIR,

com o patrocínio da :

A 
AGITADA cidade tu-
rística de Agadir, Mar-
rocos, será de hoje a 
segunda-feira a capi-
tal africana do vólei de 

praia. É nesta região do Marro-
cos, situada ao longo da costa 
Atlântica Sul, que as atenções 
estarão centradas e onde Mo-
çambique procurará arrebatar o 
tão ansiado título africano. 

Pela qualidade e histórico 
dos países já confirmados, as 
previsões apontam para um 
campeonato disputado em alta 
rotação. Em masculinos, além 
de Moçambique, o anfitrião e 
Gâmbia, que marcaram pre-
sença no último Campeonato 
do Mundo, realizado em Roma 
em Junho, fazem-se presentes 
com as suas melhores duplas e 
deixam antever uma luta ferroz 
entre mundialistas. Mas, à ex-
cepção deste trio, há ainda a re-
ter o Egipto, Nigéria e Argélia, 
selecções com tradição e com 
ambições de chegar ao topo de 
África. Nos femininos, a histó-
ria não é diferente. As duplas 
nacionais irão enfrentar “à 

VÓLEI DE PRAIA

O sonho do título africano 
começa a ser traçado hoje

DUAS vezes campeão africano 
de vólei de praia de Sub-21, 
em 2017 e 2019, o único a con-
seguir tal feito, José Mondlane 
quer repetir essas conquistas 
nos seniores.

Mondlane faz a sua estreia 
no mais alto escalão e, apesar 
de ser novo nestas andanças, 
conta com elevada experiên-
cia internacional e quer capi-
talizar ao máximo esse factor. 

“Estou motivado para fa-

zer um bom campeonato. 
Queremos dar continuidade 
a boa campanha que temos 
feito na Zona VI e eu em par-
ticular gostaria de somar mais 
um título, depois de ter sido 
campeão por duas vezes nos 
Sub-21. Sei que a este nível a 
exigência é maior, mas sinto-
-me bem e confiante”, pers-
pectivou 

Sobre o piso e a tempera-
tura de Marrocos, o voleibo-

lista diz ter se sentido bem. 
“Não senti muita dificulda-
de. A temperatura apesar de 
estar acima daquela que te-
mos em Maputo neste mo-
mento não é nada de outro 
mundo, porque muitas vezes 
jogamos com esta tempera-
tura, o piso também está óp-
timo. Penso que estão criadas 
as condições para não sou eu, 
mas todos termos uma boa 
prestação”, afirmou. 

Duplas nacionais afinadas para estreia

José Mondlane quer
singrar nos seniores

Judocas regressaram 
com três medalhas

Judocas nacionais medalhados no “Africano” de Nairobi, no Quénia

Akwá homenageado
com nome de estádio

Akwá está associado ao con-
fronto que os “Mambas” tra-
varam e venceram os “Pa-
lancas Negras” no Estádio da 
Machava (2-1), no domingo do 
dia 16 de Julho de 1995, com 
golos de Faife e Nana, enquan-
to que Paulão reduziu para os 
angolanos.

Já estrela da sua equipa, 
Akwá foi alvo de uma mar-
cação cerrada por parte de Zé 
Augusto que, na manhã desse 
mesmo dia havia declarado, 
em entrevista ao semanário 
domingo disse “eu e Akwá não 

vamos jogar.”
Entretanto, integrados no 

Grupo 6, Angola e Moçam-
bique terminaram empata-
dos com 14 pontos no topo da 
classificação e ambos se qua-
lificaram ao CAN da África do 
Sul-96.

Nascido a 30 de Maio de 
1977, em Benguela, Akwá 
notabilizou-se no Nacional de 
Benguela, antes de se transfe-
rir para Portugal onde actuou 
em vários clubes, com desta-
que para o gigante Sport Lis-
boa e Benfica.

prior” a forte concorrência dos 
pares mundialistas do Egipto 
e Quénia, que já estão em solo 
marroquino. A jogarem no seu 
meio e na Arena de Agadir com 
capacidade para 1000 espec-
tadores, as marroquinas terão 
sempre uma palavra a dizer, 

o mesmo pode-se dizer em 
relação aos combinados das 
Maurícias, Seychelles, Nigéria 
e Argélia. 

A Selecção Nacional, que 
se apresenta com quatro du-
plas nacionais: Ainadino Mar-
tinho (Igor)/Jorge Monjane 

(Jojó) e José Mondlane (Zeli-
to)/Osvaldo Mungoi (Touch), 
em masculinos; Ana Paula Si-
naportar/Vanessa Muianga e 
Ângela Tembe/Natália Intego, 
em femininos, terá por isso 
uma tarefa bem complicada, 
mas não impossível. 

Aliás, apesar de no últi-
mo “Africano”, em 2019, ter 
terminado em terceiro lugar 
nos masculinos e quinto nos 
femininos, o histórico nesta 
modalidade permite acreditar 
que é possível atingir o degrau 
mais alto do pódio. É com este 
objectivo que os atletas en-
tram hoje em prova, depois de 
na tarde de ontem terem feito 
o treino de adaptação ao cam-
po principal. Cada treino du-
rou uma hora e foi essencial-
mente marcado pelo trabalho 
de finalização e resposta em 
situações de contra-ataque. 
Cumprido o terceiro treino 
em terras do Rei Mohammed 
VI, está tudo a posto para que 
a maior festa do continente 
africano de vólei de praia co-
mece.

GUINÉ-BISSAU ESTREIA

A Guiné-Bissau é a única 
entre as selecções presentes 
no “Africano” que fará a sua 
estreia. O país, que será mais 
um representante da língua 
oficial portuguesa, faz-se re-
presentar por uma dupla mas-
culina composta por Brandão 
e Seco. 

Novatos entre a elite do 
vólei de praia africano, a du-
pla, que treinou pela primeira 
vez na manhã de ontem, pro-
mete deixar uma boa imagem.

OS “Mundiais” de Eugene, ter-
minados domingo, trouxeram 
algumas surpresas, a maior 
delas terá sido a protagoniza-
da pela nigeriana Tobi Amu-
san na derradeira jornada, nos 
100 metros barreiras. Depois 
de nas eliminatórias ter feito 
melhor marca de carreira com 
os 12.40 segundos que a colo-
caram nas meias-finais, a afri-
cana espantou tudo e todos no 
Hayward Field ao correr nes-
sas mesmas “meias” em 12.12, 
um novo recorde do mundo. 
Uma marca totalmente inespe-
rada, que deixou todos boquia-
bertos, já que era “apenas” nu-
mas meias-finais e representava 
um “corte” de oito centésimos 
ao anterior recorde, da norte-
-americana Kendra Harrison 
e que durava desde 2016. Mas 
Amusan tinha mais para dar. 
Na final, que a consagrou como 
a mais rápida na especialidade, 
a nigeriana não só venceu com 
enorme autoridade, como con-
seguiu bater as marcas que fez 
nas duas corridas anteriores. 
Fez uns impensáveis 12.06 e 
arrasou a concorrência. O pro-
blema? Vento de 2.5, 0.5 acima 
do limite legal definido pela 
World Athletics, o que torna 
esta estratosférica marca inele-
gível para recorde do mundo. 
Ainda assim, aquilo que nin-
guém pode tirar à barreirista de 
25 anos é mesmo o ouro mun-
dial, o primeiro da sua carreira. 
Nessa final a jamaicana Britany 

“MUNDIAIS” DE ATLETISMO

Nigeriana arrasa no último dia

Tobi Amusan (Trisha Francis)

Anderson foi segunda, com 
12.23, ao passo que a porto-
-riquenha Jasmine Camacho-
-Quinn acabou em terceiro, 
com o mesmo tempo, mas atrás 
no “photofinish”

RECORDE DE SYDNEY 

MCLAUGHLIN

Os 50,68 segundos com que 
ganhou os 400 metros barreiras 
são mesmo o grande registo dos 
dez dias de provas em Euge-
ne. Um recorde do mundo “de 
outra dimensão”, para a norte-
-americana Sydney McLaugh-
lin, foi o ponto mais alto dos 
“Mundiais”, que terminaram 
domingo em Eugene, nos Es-
tados Unidos, com mais dois 
máximos mundiais.

Um deles esperado, com 
o sueco Armand Duplantis no 
salto com vara, e outro fora das 
expectativas, para a nigeriana 

Toby Amusan nos 100 metros 
barreiras.

Os campeonatos termina-
ram com o domínio esperado 
da selecção anfitriã, que incluiu 
nas estafetas a quatrocentista 
Allyson Felix, que elevou para 
20 o seu recorde de medalhas, 
com o bronze nos 4x400 mis-
tos e o ouro dos 4x400 metros 
femininos, que correu nas eli-
minatórias.

Os Estados Unidos chega-
ram às 33 medalhas, das quais 
13 de ouro, nove de prata e 11 de 
bronze.

Em Doha-2019, foram 29 
medalhas, das quais 14 de ouro 
(14/11/4), o que confirma a es-
tabilidade da primeira potência 
mundial do atletismo.

Uma dúzia de campeões de 
há três anos segurou o título, 
mas há dois que se destacam: a 
jamaicana Shelly-Ann Fraser-

-Pryce é campeã pela quinta 
vez nos 100 metros e o polaco 
Pawel Fajdek também se torna 
pentacampeão, mas no lança-
mento do martelo.

Fraser-Pryce alcança, com 
14 medalhas, os seus compa-
triotas Usain Bolt e Merlene Ot-
tey no segundo lugar dos mais 
medalhados de sempre.

A nível de grandes nú-
meros, refira-se também que 
o marchador português João 
Vieira se isola no segundo lugar 
da lista de mais participações, 
com 12. Fica a uma do espanhol 
Jesus Angel Garcia, também 
marchador e já retirado.

Os três recordes do mundo 
batidos igualam o total dos Jo-
gos Olímpicos de Beijing, sendo 
que apenas Sydney McLaughlin 
repete o feito.

Os 50,68 segundos com que 
ganhou os 400 metros barreiras 

são mesmo o grande registo dos 
dez dias de provas em Eugene.

Para se ter uma noção da 
valia da marca, refira-se que é 
melhor que as conseguidas por 
duas das atletas da corrida de 
400 metros planos.

Dos outros dois recordistas 
nos Jogos Olímpicos, Yulimar 
Rojas continua sem rival no 
triplo salto, enquanto o norue-
guês Karsten Warholm foi uma 
das grandes desilusões, apenas 
sétimo na final dos 400 metros 
barreiras. As provas de barrei-
ras, no entanto, continuam em 
grande, com o recorde de 12,12 
segundos para a nigeriana Toby 
Amusan.

A fechar o último dia, o 
sueco Armand Duplantis foi 
espectacular no salto com vara, 
acrescentando mais um centí-
metro ao seu recorde mundial 
e cinco ao melhor registo ao ar 
livre. Apesar de mais contes-
tados, Quénia e Etiópia con-
tinuam a ser as potências do 
meio-fundo, enquanto a Ja-
maica tenta bater-se na veloci-
dade e barreiras com os Estados 
Unidos.

Isso explica bem que Etió-
pia, Jamaica e Quénia ficassem 
entre o segundo e o quarto lu-
gares no quadro de medalhas, 
com 10 cada - tudo somado, 
não chega ao total dos norte-
-americanos.

Portanto, foram 45 os países 
que conseguiram pelo menos 
uma medalha. (O Jogo).
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“SINTO que no domingo o re-
sultado foi positivo. Queríamos 
a vitória porque estávamos a 
jogar em casa, tínhamos que 
mandar. Aconteceu e estamos a 
treinar para melhorar. Estamos 
a preparar para rectificar o que 
foi negativo e vamos trabalhar 
para sermos mais eficazes. O 
regresso do público foi fantás-
tico e espero que volte mais. Os 
adeptos nos transmitiram ener-
gia positiva”.

O ATLÉTICO Moçambique irá chegar à segunda volta do Campeonato de Futsal da Cidade de 
Maputo com uma almofada no comando da prova.

No fim-de-semana, os “atléticos” capitalizaram o jogo de acerto de calendário da se-
gunda jornada, ao golear a ADDECC, por 6-1, alargando a vantagem pontual para cinco 
(24/19) em relação ao segundo classificado, o Grupo Desportivo Iquebal.

É uma vantagem confortável para quem tem pela frente mais oito obstáculos em direc-
ção ao tão almejado título.

Na 10.ª jornada, que marcará a abertura da segunda volta, o Atlético irá medir forças com 
o terceiro classificado Petromoc, na noite de sexta-feira.

Ainda essa noite, o ADDECC irá medir forças com Jovens da Comunidade. Já no sábado 
teremos mais dois duelos, com Beula FC a medir forças com Liga Desportiva e ISCIM a en-
frentar Gespetro. Devido ao número ímpar de equipas (nove), o Iquebal irá ficar de fora esta 
ronda, situação que pode ser aproveitada pelo Atlético para chegar a oito pontos de diferença 
e, assim, aproximar-se cada vez mais do título.

A prova decorre no sistema clássico de todos-contra-todos em duas voltas.
Os três primeiros classificados ganham acesso directo ao campeonato nacional que terá 

lugar no final do ano.

ALBERTO Lário, treinador de 
atletismo português, que se 
viu detido e consequentemen-
te ordenado a deixar o país por 
ser um estrangeiro a residir 
e trabalhar em Moçambique 
em situação irregular, terá 
somente de pagar uma multa 
pecuniária e assim evitar a ex-
tradição.

Segundo uma fonte da Se-
cretaria do Estado do Desporto 
(SED), Lário, neste momento 
no leito hospitalar depois de 
ter contraído a Covid-19, na 
cela que o acolhia na 18.ª Es-
quadra da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), tem 
uma dívida acumulada de cer-
ca de um milhão e quinhentos 
mil meticais, por ter perma-
necido irregularmente no país 
desde 2019 a esta parte, altu-
ra em que o seu visto de per-
manência e o Documento de 
Identificação para Residentes 
Estrangeiros (DIRE) caduca-
ram.

Só que, continua a mes-
ma fonte, Alberto Lário mes-
mo pagando imediatamente a 
multa em causa terá de sair de 

O COSTA do Sol “esmagou” no último sábado 
a A Politécnica, por 79-39, em jogo da quinta 
jornada do Torneio de Abertura em Basque-
tebol Sénior Masculino, colocando-se prati-
camente como vencedor da primeira compe-
tição da época ao nível da capital do país.

Com este triunfo, a equipa de Miguel 
Guambe continua imbatível na prova e soma 
10 pontos resultantes de cinco vitórias em 
igual número de jogos.

Com ainda um jogo por realizar, Costa do 
Sol tem a conquista praticamente assegura-
da visto que já venceu os principais adversá-
rios na competição.

Nas outras partidas referentes à quinta 
jornada, ainda em masculinos, a nova for-
mação dos Bravos do Norte superiorizou-se 

ao Ferroviário de Maputo B, por 64-50, o 
Ferroviário de Maputo A venceu as Águias 
Especiais, por 93-49 e, finalmente, o Maxa-
quene A derrotou o Maxaquene B, por 81-57.

Entretanto, em seniores femininos, o 
Ferroviário de Maputo A venceu o Desporti-
vo de Maputo, por 88-23, A Politécnica apli-
cou-se a fundo para levar de vencida a Lázio, 
por 50-38, e, por fim, o Maxaquene venceu 
por falta de comparência o Ferroviário de 
Maputo B.

Refira-se que, devido ao número ímpar 
de equipas na prova feminina, o Costa do 
Sol esteve de fora na quinta jornada. Aqui, 
a prova é igualmente liderada pelo Costa do 
Sol que soma 10 pontos, resultantes de cinco 
vitórias em igual número de jogos.

QUALIFICAÇÃO AO CHAN-2023

“Mambas” treinam 
eficácia no ataque

M
ELHORAR eficácia 
no ataque é o desafio 
imediato da Selecção 
Nacional de Futebol 
que sábado à tarde 

realiza o jogo decisivo contra a 
sua congénere da Zâmbia, em 

Lusaka, inserido na primeira 
eliminatória de apuramento à 
fase final do Campeonato Afri-
cano de Futebol reservado para 
jogadores internos (CHAN), 
agendado para o próximo ano 
na Argélia.

O jogo de domingo passa-
do evidenciou que persistem 
fraquezas nos jogadores mo-
çambicanos no momento de 
finalizar as jogadas junto à área 
de perigo adversária, facto que 
está bem anotado na agenda do 

seleccionador nacional, Chi-
quinho Conde, que manifesta a 
necessidade de melhorias para 
vencer a eliminatória.

Aliás, o sentimento é par-
tilhado pelos atletas que assu-
mem a importância de concre-

tizar em golos as oportunidades 
criadas para justificar o esforço 
empreendido na anulação dos 
ataques adversários e cons-
trução do jogo ofensivo dos 
“Mambas”. E é nessa tónica 
que decorreu a sessão de ontem 
de manhã, no Estádio Nacional 
do Zimpeto, por sinal a primei-
ra depois da partida de domin-
go, uma vez que segunda-feira 
foi dia de repouso.

O defesa central Chico con-
tinua a treinar com limitações 
e Chiquinho Conde não pro-
moveu qualquer alteração nos 
23 eleitos semana passada que, 
lembre-se, foram os mesmos 
que representaram o país na 
Taça COSAFA recentemente 
disputada em Durban e que foi 
curiosamente conquistada pela 
Zâmbia.

Os “Mambas” voltam a 
treinar hoje e pretendem repe-
tir a façanha de 2014, único ano 
que participaram numa fase fi-
nal do CHAN. 

Nesse ano, a competição 
teve lugar na vizinha África do 
Sul. Lembrar que o vencedor 
da eliminatória entre Moçam-
bique e Zâmbia vai jogar com 
Malawi.

“Mambas” querem resolver a eliminatória em Lusaka

NELSON

Trabalhar para concretizar
“FOI um jogo muito bom, no 
domingo. Entramos concen-
trados para ganhar a partida,  
mas fomos surpreendidos pelo 
adversário. Tentamos fazer de 
tudo para marcar. Demos o 
nosso máximo, tivemos opor-
tunidades claras, porém não 
conseguimos. Só podemos 
trabalhar mais para concreti-
zarmos lá na Zâmbia. Não será 
fácil, mas tudo é possível. Va-
mos conseguir, pois o objectivo 
é marcar o golo que não o fize-
mos em casa”.

MARTINHO

Energia positiva

POR RESIDIR IRREGULARMENTE NO PAÍS

Alberto Lário terá 
somente de pagar multa

Alberto Lário, detido, acabou contraindo Covid-19 na cela da 18.ª Esquadra da PRM

NOS “MUNDIAIS” DE ATLETISMO

AP disposta a apoiar 
participação de Verónica

A ASSOCIAÇÃO Portuguesa 
(AP) disse à nossa Reportagem 
que está disponível a ajudar a 
atleta moçambicana Verónica 
José na sua participação nos 
“Mundiais” de Atletismo, em 
juniores femininos, que vão 
decorrer em Cali, Colômbia, no 
início do próximo mês. 

A agremiação tem estado a 
apoiar a modalidade em várias 
vertentes, enviando a Portugal, 
inclusive, alguns atletas na sua 
preparação para diversas pro-
vas.

A detenção de Alberto Lário 
por falta de visto de residência 
e documento de Identificação 
de Residência para Estrangei-
ros (DIRE), ora caducado, dei-

xou Verónica José em desespe-
ro, que declarou que foi graças 
ao seu técnico que conseguiu 
os mínimos exigidos para a sua 
participação no “Mundial”, re-
ferindo ainda que é difícil para 
um atleta estar longe do seu 
treinador numa competição 
destas.

Referir que, além de 
Verónica José apurada para 
os “Mundiais”, Alex Macuá-
cua vai participar nos Jogos da 
Commonwealth, na Inglater-
ra, ambos pupilos de Alberto 
Lário, provenientes de Tete e 
Gaza, respectivamente, trazi-
dos por este técnico à capital 
do país, estando a residir em 
sua casa, em Maputo. Verónica José pode ter o apoio da AP

TORNEIO DE ABERTURA EM BASQUETEBOL

Costa do Sol “esmaga” 
A Politécnica (79-49)

Moçambique por algum tem-
po de volta a Portugal, sendo 
que a partir daquele país euro-
peu poderá tratar a sua regu-
larização junto às representa-
ções diplomáticas e consulares 
do nosso país.

“São normas migratórias 
que assim o dita. Ele não é 
um ilegal, é apenas irregular 
o que é suprível mediante o 
cumprimento de certos deve-
res, no caso, o pagamento da 
multa. Por isso, depois de ele 

ter alta hospitalar não irá mais 
regressar às celas, volta à sua 
casa para tratar a situação da 
sua saída do país”, explica a 
fonte.

Lário contraiu Covid-19 
no sábado e de imediato foi 

levado ao Hospital Militar de 
Maputo onde recebe o tra-
tamento. O treinador de 63 
anos foi detido na terça-feira 
da semana passada em plena 
jornada laboral, no Parque dos 
Continuadores, onde treina-
va os seus atletas, dois deles, 
Verónica José e Alex Macuá-
cua, neste momento prestes 
a estrearem nos “Mundiais” 
de Juniores na Colômbia e nos 
Jogos da Commonwealth, na 
Inglaterra, respectivamente.

A detenção de Lário, por 
razões acima invocadas, foi 
alegadamente promovida 
pela denúncia do presidente 
da Federação Moçambicana 
de Atletismo (FMA), Kamal 
Badrú, pelo facto de o técnico 
ser um acérrimo crítico da-
quele dirigente. A sua deten-
ção chocou o país desportivo 
e não só, com movimentos de 
solidariedade em todo o lado, 
sobretudo por parte dos seus 
colegas treinadores.

O técnico luso, refira-se, 
é natural de Moçambique, e 
vive com quatro atletas sob o 
seu cuidado e sustento.

FUTSAL DA CIDADE DE MAPUTO

Atlético dispara
no comando
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Álcool adulterado mata
31 pessoas na Índia
PELO menos 31 pessoas morreram e dezenas adoeceram, após 
ingerir bebidas alcoólicas adulteradas no Oeste da Índia, disse-
ram ontem as autoridades do país. O funcionário do Governo, 
Mukesh Parmar, disse que as mortes ocorreram em Ahme-
dabad e Botad, no Estado indiano de Gujarat, onde o fabrico, 
venda e consumo de bebidas alcoólicas estão proibidos. Ainda 
não é conhecido o produto utilizado para adulterar a bebida. 
A agência de notícias indiana Press Trust relatou que a Polícia 
já deteve vários suspeitos de contrabando envolvidos na ven-
da do álcool adulterado. O álcool ilegal é barato e muitas vezes 
adulterado com produtos químicos, como pesticidas.

Manifestação mortífera 
contra a ONU na RD 
Congo
AS manifestações contra a missão da ONU no Leste da Repú-
blica Democrática do Congo (RD Congo) resultaram na morte 
de cinco pessoas, segundo fontes oficiais. O incidente ocor-
reu em Goma, no segundo dia de protestos contra a Missão da 
ONU para a Estabilização na RD Congo (MONUSCO), acusada 
de ineficácia na sua luta contra grupos armados. “Pelo menos 
cinco mortos, cerca de cinquenta feridos”, escreveu o porta-
-voz do Governo, Patrick Muyaya, no Twitter. Ontem cente-
nas de manifestantes invadiram a área em redor da base logís-
tica de MONUSCO e atacaram o campo de trânsito da missão
fora do centro da cidade de Goma, capital da conturbada pro-
víncia do Kivu do Norte. “Não queremos mais MONUSCO”,
“adeus MONUSCO”, lia-se nos cartazes desta campanha an-
ti-ONU na RD Congo.

Camarões apela
ao reconhecimento
de “crime colonial”
PARTIDOS políticos camaroneses pediram na segunda-feira a 
Emmanuel Macron que reconheça os “crimes da França co-
lonial”, poucas horas antes da visita oficial aos Camarões do 
chefe de Estado francês, que se encontrará com o homólogo 
Paul Biya. “Temos uma disputa histórica com a França. Não 
é a chegada de Macron que dá origem ao problema. Estamos 
a aproveitar a oportunidade para sensibilizar os camaroneses 
para o problema, que é colocar todos os crimes da França sobre 
a mesa e resolver definitivamente se queremos ter uma rela-
ção pacífica”, declarou Bedimo Kuoh, membro do Movimento 
Africano para a Nova Independência e Democracia (MANI-
DEM), durante uma conferência de imprensa em Douala.

CEEAC quer fim do 
embargo de armas à RCA 
A COMUNIDADE Económica dos Estados da África Central 
(CEEAC) vai defender junto das Nações Unidas o levantamen-
to do embargo de armas contra a República Centro-Africa-
na (RCA), imposto pela ONU em 2013, segundo uma nota de 
imprensa divulgada segunda-feira em Luanda. O comunica-
do, distribuído pelo Ministério das Relações Exteriores, situa 
aquela decisão como uma das conclusões da XXI Sessão Or-
dinária da Conferência dos chefes de Estado e de Governo da 
CEEAC, realizada em Kinshasa. A RCA vive uma situação de 
violência sistémica desde 2012, quando uma coligação de gru-
pos rebeldes de maioria muçulmana - a Séléka – tomou Bangui 
e derrubou o Presidente François Bozizé, desencadeando uma 
guerra civil. 

Papa pede desculpas
aos indígenas 
O PAPA Francisco pediu na segunda-feira “perdão pelo mal 
cometido” contra os nativos do Canadá, em particular nos in-
ternatos para crianças geridos pela Igreja Católica, e lamentou 
que alguns dos seus membros tenham “cooperado” com po-
líticas de “destruição cultural”. “Estou triste. Peço perdão”, 
referiu o sumo pontífice da Igreja Católica a milhares de na-
tivos em Maskwacis, no oeste do Canadá, país onde chegou 
no domingo para uma “peregrinação penitencial”, um gesto 
esperado há anos. Referindo-se a um “erro devastador”, reco-
nheceu a responsabilidade da Igreja num sistema em que “as 
crianças sofreram abusos físicos e verbais, psicológicos e espi-
rituais”. As palavras do líder da Igreja Católica foram recebidas 
com fortes aplausos após o pedido de perdão, noticiou a AFP.

México regista aumento 
de feminicídios
A PRESIDENTE do Senado mexicano, Olga Cordero, qualificou 
na segunda-feira de alarmante o aumento de 137 por cento dos 
feminicídios no país, entre 2015 e 2021, destacando que 97,7 
por cento dos casos não são denunciados. Durante uma série 
de diálogos parlamentares sobre o tema, Cordero disse que as 
autoridades federais e estaduais têm ficado “muito aquém no 
cumprimento da Justiça”, não tendo sido possível “realmente 
punir e inibir a prática do referido crime”. “De acordo com as 
últimas informações disponíveis, infelizmente, os feminicí-
dios aumentaram 137 por cento entre 2015 e 2021, e 97,7 por 
cento não são relatados”, afirmou a responsável. Defendeu 
ser urgente uniformizar o crime de feminicídio em todo o país 
“para evitar dificultar o seu julgamento”.

A COMISSÃO Internacional de Especialistas 
em Direitos Humanos na Etiópia (ICHREE) 
começou a investigar crimes de guerra no 
país na segunda-feira e o governo de tran-
sição de Tigray pediu que seja imparcial.

Criado pelo Conselho de Direitos Huma-
nos das Nações Unidas (UNHRC), espera-
-se que a ICHREE conduza entrevistas com
actores estatais, não estatais e vítimas da
guerra civil de quase dois anos. Será emiti-
do um comunicado e um relatório sobre os
resultados.

É a primeira visita da comissão à Etiópia 
desde a sua criação com base no Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, com sede em 
Genebra, em 17 de Dezembro do ano pas-
sado.

Investigam-se as violações dos direitos 
humanos, do direito internacional huma-
nitário e do direito internacional dos refu-
giados na Etiópia que foram cometidas por 
todas as partes do conflito a partir de 3 de 
Novembro de 2020.

A comissão de três membros é liderada 
por Kaari Betty Murungi, do Quénia, que se 
junta ao americano Steven Ratner e à cinga-
lesa Radhika Coomaraswamy.

Em comunicado por meio do seu escri-

tório de relações exteriores, o governo de 
transição de Tigray disse estar comprome-
tido com investigações confiáveis e inde-
pendentes de todas as atrocidades durante 
a guerra.

Mas disse que, como a área é o epicen-
tro das atrocidades, se alguma investigação 
credível for realizada, os moradores locais 
são “interlocutores indispensáveis” e o go-
verno etíope não deve ser autorizado a “di-
tar os parâmetros e o alcance da investiga-
ção”.

Também disse que as investigações não 
devem se basear num relatório recente do 
Alto Comissariado para os Direitos Huma-
nos (ACNUDH) – outro órgão da ONU em 
parceria com a Comissão Etíope de Direitos 
Humanos (EHRC), uma entidade estatal. 
Isso porque este último é um órgão criado 
por acusados de abusos de direitos huma-
nos.

Está em curso uma mini-trégua em Ti-
gray desde Abril para permitir a tão neces-
sária ajuda humanitária para cerca de 5,2 
milhões de pessoas. Estima-se que meio 
milhão de pessoas morreram como resulta-
do da violência e fome ligadas ao conflito.
(NEWS 24)

SUBIU para 471 pessoas morreram, ficaram 
feridas ou desapareceram devido à violência 
de gangues na Cité Soleil, o bairro mais po-
bre de Porto Príncipe, capital do Haiti, entre 
8 e 17 deste mês, segundo o último balanço 
anunciado pelas Nações Unidas (ONU).

No balanço anterior, a ONU indicava que 
pelo menos 234 pessoas tinham sido mortas 
ou feridas, em circunstancias similares, no 
mesmo bairro. 

“Foram também relatados graves inci-
dentes de violência sexual contra mulheres 
e raparigas, bem como rapazes que têm sido 
recrutados por gangues”, referiu a organi-
zação num comunicado citado pela agência 
noticiosa espanhola Efe.

Segundo o documento, cerca de três mil 
pessoas abandonaram as suas casas, “in-
cluindo centenas de crianças que seguiam 
sós” e “pelo menos 140 casas foram destruí-

das ou incendiadas”.
No passado dia 16, o Alto-Comissariado 

das Nações Unidas para os Direitos Huma-
nos anunciou que tinha registado 934 assas-
sinatos, 684 feridos e 680 sequestros no pe-
ríodo de Janeiro até final de Junho deste ano.

Nos últimos dois anos, as gangues mul-
tiplicaram o número de sequestros que se 
registam naquela cidade, apontando a pes-
soas de todas as origens sócio-económicas e 

nacionalidades. 
O facto de gozarem de ampla impuni-

dade permitiu aos grupos criminosos au-
mentarem as suas acções ao longo das úl-
timas semanas, tendo sido registados pelo 
menos 155 sequestros em Junho, contra 118 
em Maio, informou o Centro de Análise e 
Pesquisa em Direitos Humanos no seu mais 
recente relatório divulgado quarta-feira. - 
(LUSA)

AS acusações contra o ex-Pri-
meiro-Ministro (PM) do Le-
sotho, Thomas Thabane, in-
diciado pelo assassínio da sua 
primeira mulher em 2017, fo-
ram ontem retiradas pela justi-
ça, que admitiu não ter locali-
zado uma testemunha-chave.

“Não conseguimos encon-
trar o paradeiro de uma teste-
munha importante neste caso 
e a procuradoria decidiu retirar 
as acusações contra o acusa-
do”, anunciou o procurador 
Gareth Lappan durante uma 
audiência na capital, Maseru.

As acusações também fo-
ram retiradas contra a actual 
mulher do ex-primeiro-mi-
nistro, Maesaiah Thabane, 
acrescentou Lappan.

Thabane, de 83 anos, foi 
acusado de contratar assas-
sinos para matar a primeira 
mulher, Lipolelo, em Junho de 
2017, dois dias antes de assumir 
o cargo de chefe de governo no 
reino montanhoso do Lesotho,
encravado na África do Sul.

O caso mergulhou o país 
numa crise política que aca-
bou por levar Thomas Thabane 
a renunciar em Maio de 2020, 
abandonado pela coligação que 
apoiou o seu governo durante 
três anos.

O Supremo Tribunal acu-
sou Thabane em Novembro 
passado, alegando ter “causa-
do ilegal e intencionalmente 
a morte de Lipolelo Thabane” 
em 14 de Junho de 2017.

Entre os cinco co-arguidos 
estava a actual mulher, Mae-
saiah, de 40 anos, casada dois 
meses após o assassínio e que 
beneficiou de uma controversa 
liberdade por fiança em Junho 
de 2021.

Os outros quatro co-ar-
guidos são os alegados assas-
sinos que teriam sido contra-
tados por Thomas Thabane e 
Maesaiah, para matar Lipolelo 
Thabane, de 58 anos.

Lipolelo e Thomas Thabane 
estavam envolvidos num pro-
cesso de divórcio litigioso.

A polícia acusou o ex-PM 
(2017-2020) de ter pago aos 
assassinos o equivalente a 21 
mil euros para matar a primeira 
mulher. - (LUSA)

AS Nações Unidas classificaram na segunda-feira a situação dos direitos humanos na Líbia de 
preocupante, pedindo às autoridades de Tripoli para abordarem a origem do impasse político e 
económico em nome do povo.

De acordo a secretária-geral adjunta de Assuntos Políticos e Operações de Paz para África 
da ONU, Martha Pobee, a situação global na Líbia continua a ser altamente voláctil. Apesar dos 
progressos alcançados, persiste o impasse constitucional e político. 

Martha Pobee disse perante o Conselho de Segurança (CS) que a situação dos direitos huma-
nos no país “continua a ser motivo de grande preocupação”, tendo mencionado as manifesta-
ções do dia 1 de Julho que decorreram com mais veemência nas cidades em Tripoli, Benghazi, Al 
Bayda e Tobruk, onde o edifício do parlamento foi invadido e danificado. 

“Os manifestantes expressaram frustração perante a continuação das divisões políticas e 
a deterioração das condições de vida. Exigiram a rápida realização de eleições e a escassez de 
combustível”, sublinhou a responsável exortando os actores políticos líbios “a darem ouvidos 
ao apelo do povo”.

Pobee também apontou para divisões políticas contínuas, incluindo a crise sobre as insti-
tuições executivas e soberanas, que pode estar a prolongar o ambiente tenso da segurança em 
Tripoli e arredores.

Segundo a secretária-geral adjunta, à medida que os grupos armados continuam a posicio-
nar-se (...) o risco de escalada aumenta, anotou igualmente que “a actividade militar aumentou 
na região ocidental do país.

Dois governos rivais disputam actualmente o poder no país, o Governo de União Nacional 
de Abdelhamid Dbeibah, sediado em Tripoli, rival do executivo de Fathi Bashaga, ex-ministro 
do Interior e também designado chefe de governo e pela Câmara de Representantes, um parla-
mento situa a leste. 

Uma dupla eleição, presidencial e legislativa, inicialmente prevista para Dezembro para es-
tabilizar o país, foi adiada indefinidamente, devido a divergências sobre a base legal das eleições 
e a presença de candidatos controversos. - (LUSA)

O 
PRESIDENTE 
da Tunísia afir-
mou ontem que 
o país entrou
numa “nova 

fase”, com a vitória do 
“sim” com 92,3 por cen-
to dos votos num ref-
erendo sobre uma nova 
Constituição que reforça 
as prerrogativas do chefe 
de Estado. 

Num discurso pro-
ferido perante seus 
apoiantes, reunidos no 
centro de Tunes, Kais 

Saied considerou que 
“os tunisinos deram uma 
lição ao mundo, uma 
lição de História”, defen-
dendo que “o referendo 
permitirá passar de uma 
situação de desespero 
para uma situação de es-
perança”.

A Tunísia enfren-
ta uma crise económica 
agravada pela pandemia 
da Covid-19 e pela guerra 
na Ucrânia – país de que 
depende para as suas im-
portações de trigo – e está 

muito polarizada desde 
que Saied, democrati-
camente eleito em 2019, 
assumiu todos os poderes 
em 25 de Julho de 2021.

Como a maioria dos 
principais partidos da 
oposição, com destaque 
para o movimento de in-
spiração islâmica Ennah-
dha, boicotou a eleição 
na segunda-feira, todos 
os olhos estavam volta-
dos para os números da 
abstenção, que, ainda 
assim, foi considerado 

muito baixo.
De acordo com o ISIE, 

a instância responsável 
pela organização do es-
crutínio, votaram mais 
de 27 por cento dos 9,3 
milhões de eleitores in-
scritos.

Mas para a Frente de 
Salvação Nacional, um 
bloco da oposição que 
inclui o Ennahdha, “75 
por cento dos tunisinos 
se recusaram a dar a sua 
aprovação ao projecto 
golpista lançado há um 

ano por Kais Saied”.
A afluência foi “muito 

além dos 10 por cento mas 
ficou bastante abaixo dos 
50 por cento”, afirmou o 
analista Youssef Cherif, 
em declarações à AFP.

A Frente da Salvação 
Nacional (FSN), uma co-
ligação de partidos da 
oposição na Tunísia, acu-
sou ontem a instância 
eleitoral de ter falsificado 
os números sobre a taxa 
de participação. 

“Os números divul-

gados pelo ISIE foram 
ampliados e não corres-
pondem ao que foi veri-
ficado pelos observado-
res nas diversas regiões”, 
afirmou em declarações 
aos ‘media’ Ahmed Néjib 
Chebbi, dirigente da FSN.

Este resultado per-
mitirá que Saied au-
mente o seu controlo 
sobre o país e não tenha 
consideração por outras 
forças políticas, advog-
am alguns analistas. - 
(LUSA)

REFERENDO NA TUNÍSIA

Saied comemora vitória do “sim” 

Investigados crimes
de guerra na Etiópia

LESOTHO

Justiça retira acusações
de homicídio contra ex-PM

ONU preocupada com 
Direitos Humanos na Líbia

Sobe para 471 número de mortos na violência do Haiti
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Comercialização em Mandimba
pode render mais de 4 mil milhões

Redução significativa 
da dívida é pouco provável 
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EMPREENDEDORISMO NO PAÍS ILHA DE MOÇAMBIQUE

AMEEA quer alavancar
participação de mulheres

A 
Manica Moçambique 
Terminais Limitada 
recebeu recentemen-
te, na cidade de Ma-
puto, através do Insti-

tuto Nacional de Normalização 
de Qualidade (INNOQ) o certi-
ficado do ISO 9001-2015.

A entrega do certificado do 
ISO 9001-2015 é no âmbito de 
garantir a segurança dos clien-
tes, criar um bom ambiente de 
trabalho, continuar a oferecer 
trabalhos com segurança e de 
qualidade exigidos no mercado 
actual. 

A cerimónia da entrega do 
certificado de conformidade foi 
caracterizada por discursos do 
administrador da Manica Mo-
çambique Terminais Limitada 
André Couto, o director-ad-
junto do INNOQ e o Presidente 
do Conselho de Administração 
da Manica, Fernando Couto.

Na ocasião, o Presidente do 
Conselho de Administração da 

Manica recebe certificado
de qualidade ISO 9001-2015

Fernando Couto lembra que 
os clientes não admitem erros, 
caso aconteça um incidente as 
entidades envolvidas de forma 
imediata podem pedir uma co-
missão de inquérito para apurar 
as causas. Com o certificado do 
ISO 9001-2015 a Manica Mo-
çambique Terminais é desafia-
da a cumprir com os procedi-
mentos exigentes no mercado 
através de segurança.

No contexto, Couto diz que 
a Manica deve ser um espelho 
para as outras empresas. Face a 
situação é necessário que a em-
presa certificada crie solução 
dos procedimentos de segu-
rança no ambiente do trabalho.

Fernando Couto clarificou 
que este é o início de um pro-
cesso, sendo necessário dar se-
guimento através de um traba-
lho árduo e em conjunto.

A Manica Moçambique Ter-
minais Limitada tem cerca de 
1200 trabalhadores.

Manica, revelou que a recepção 
do certificado do ISO 9001-
2015 representa um momento 
de satisfação, um seguimento 

para tornar um trabalho de se-
gurança.

Para o efeito, Couto diz que 
a Manica trabalha com empre-

sas que obrigam a ter um pro-
cedimento de segurança, uma 
protecção que passa pela exi-
gência de qualidade.

A Presidente  da Associação das Mulheres Em-
preendedoras da Europa e África, AMEEA, Isabel de 
Nascimento, nomeou Anna Karina de Sousa para o 
cargo de Delegada deste organismo em Moçambique.

Com a nomeação, a AMEEA -  uma associação in-
ternacional que tem como propósito alavancar o po-
der feminino e a capacidade de realização, ajudando 
mulheres a ganharem mais consciência de quem são, 
pretende dinamizar a sua participação no mercado 
moçambicano.

Em comunicado de imprensa a que o “Notícias” 
teve acesso, a AMEEA justifica a nomeação com o 
reconhecimento dos méritos pessoais que Anna de 
Sousa tem revelado como mulher empreendedora, 
profissional de estética e na promoção do autodesen-
volvimento social e económico de outras mulheres.

“Cabe a mais recente empossada, dentre demais 
funções, garantir a incubação do projecto a nível do 
país, espelhando os princípios-chave transcritos na 
missão e visão da AMEEA, onde a Delegação de Mo-
çambique deverá, por seu turno, proporcionar uma 
atmosfera de crescimento, partilha de ideias, desen-
volvimento de projectos criativos a favor da promoção 
da mulher e da construção do seu legado histórico na 
dinamização da esfera social”, frisa o comunicado.

Anna Karina de Sousa, é CEO da Executive Nails, 
nomeada pelo Access Bank como uma das 100 mu-
lheres mais empreendedoras de África. De Sousa, des-
tacou-se recentemente no Networking Empresarial, 
decorrido em Portugal, pelo seu posicionamento sóli-

do no ramo do empreendedorismo onde a mesma partilhou a 
sua estratégia de mercado encorajando diferentes formas de 
criar, implementar, manter e expandir negócios.

“É com muita honra e satisfação que assumo este novo 
desafio, creio que o conhecimento só se faz valer quando 
partilhado e quero usar do pouco que sei para dar vida a esta 
delegação que hoje se instala em Moçambique, pelo que, as-
sumo este compromisso me entregando para esta causa de 
todo coração. Estou certa que vamos poder crescer juntas 
e proporcionar a tantas outras mulheres a oportunidade de 
expandir os seus negócios e elevar a sua qualidade de servi-
ços no mercado, implementando princípios estratégicos do 
ramo para uma prestação mais satisfatória e estável”, afirmou 
Anna de Sousa. 

A Nacala Logistics acaba de proceder a en-
trega de 1100 mudas de espécies diversas ao Go-
verno do distrito da Ilha de Moçambique, para 
apoiar o repovoamento das árvores que foram 
derrubadas com a passagem de vários ciclones, 
com destaques para o Gombe.

As mudas foram simbolicamente entregues 
ao Administrador do distrito, Momade Ali, que 
agradeceu profundamente o gesto nobre da 
empresa.

“Fizemos a distribuição pelas escolas, e or-
ganizamos uma jornada de plantio colectivo 
pelas principais artérias, com destaque para a 
zona de Lumbo e Jembesse”, disse o chefe do 
Governo da histórica Ilha de Moçambique. 

“Estamos bastante encorajados, pois foi uma 
prova inequívoca de que só com acções colecti-
vas poderemos obter grandes resultados na luta 
contra os impactos das mudanças climáticas”, 
acrescentou.

Michel David, representante da Nacala Lo-
gistics na entrega das mudas, destacou a im-
portância da Ilha de Moçambique para a Histó-
ria de Moçambique. 

“A Ilha representa para o país sua identidade 
histórica. Ela sofreu tanto com os ciclones que 
atingiram nossa costa. A nossa responsabilida-
de como empresa em Moçambique é nunca dei-
xar morrer nossa história e cultura”, afirmou. 
O número de mudas entregues foi conforme a 
solicitação e disponibilidade de tipo de espé-
cies, assim como da capacidade de plantio.

Concessionária investe 
na reposição de árvores

Anna Sousa
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ATÉ 2028, SEGUNDO STANDARD BANK

Fraco crescimento em Angola

Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank

A economia angolana é pouco diversificada e fortemente dependente do petróleo

O 
Economista-chefe 
do Standard Bank, 
Fáusio Mussá, disse 
ser pouco provável 
que haja uma redu-

ção significativa do rácio da 
dívida pública de Moçambique 
sobre o PIB até quase ao final 
da década, prejudicando o in-
vestimento.

“É pouco provável que haja 
uma redução substancial do 
rácio da dívida face ao Produ-
to Interno Bruto (PIB) de Mo-
çambique até 2027 ou 2028, 
ano em que as receitas do gás 
deverão começar a ser mais 
significativas”, disse.

Falando numa interven-
ção dedicada ao nosso país, 
na Conferência sobre Opor-
tunidades de Investimento 
em Angola e Moçambique, 
organizada pelo Standard 
Bank, ontem em Lisboa, Fáu-
sio Mussá disse que o rácio 
tem estado acima dos 100%, 
o que prejudica o interesse dos 
investidores, já que uma das 
variáveis macroeconómicas 
mais olhadas pelos investido-

Redução significativa 
da dívida é pouco provável 

res é este indicador que mede 
o montante de dívida pública 
em função da riqueza do país.

Este cenário de dívida 
elevada obriga o país “ou a 
financiar-se no exterior ou a 
fomentar a participação do 
sector privado”, acrescen-
tou o economista-chefe do 
Standard Bank, notando que 
o acordo de assistência finan-
ceira com o Fundo Monetário 
Internacional é muito positivo 
não só pelo valor de mais de 
450 milhões de dólares, qua-
se o mesmo em euros, mas 
também pela confiança que 
imprime nos investidores es-
trangeiros.

“O FMI aprovou um pro-
grama que entrou em vigor em 
Junho, e que dá credibilida-
de às reformas que o país quer 
implementar; os parceiros es-
tão agora dispostos a conce-
der apoio orçamental geral, ou 
seja, sem contrapartidas, como 
é o caso do Banco Mundial, que 
entregou 300 milhões de dóla-
res ao Governo para usar onde 
pensa que terá mais retorno 

O Economista-chefe do Standard Bank 
para Angola e Moçambique, Fáusio Mussá, 
considerou ontem que o crescimento pre-
visto até 2025 de 2,5% por ano é “um núme-
ro muito fraco” para o país, cuja população 
cresce acima de 3% anualmente.

“Para Angola, prevemos uma média 
anual de crescimento de 2,5% entre 2020 e 
2025, o que é um número muito fraco, num 

país onde a população cresce acima de 3% 
todos os anos”, disse Fáusio Mussá duran-
te a sua apresentação de abertura sobre a 
economia angolana, uma sessão organizada 
pelo Standard Bank sobre oportunidades de 
investimento em Angola e Moçambique, que 
decorreu ontem em Lisboa, Portugal.

Na apresentação, Fáusio Mussá passou 
em revista os últimos anos, concluindo que 

social e económico”, disse 
Fáusio Mussá.

Este apoio externo, acres-
centou o economista, “é ex-
tremamente importante para 
um país que precisa de uma 
ponte entre as receitas futuras 

de gás e o tempo de espera até 
lá, que é preciso gerir”.

Sobre o cenário macroe-
conómico, Mussá disse que 
o Standard Bank antevê um 
crescimento médio de 3,9% 
até 2025, que apesar de ser sig-

nificativamente maior do que 
em Angola e acima do cresci-
mento da população, “é muito 
inferior ao necessário, porque 
seria preciso crescer acima de 
8% para reduzir a pobreza que 
afeta 50% da população”. Lusa

“houve um esforço muito grande nos últimos cinco anos, 
mas existe a necessidade de continuar a fazer reformas”.

Considerando que “foram montadas bases muito 
sólidas para o país continuar a implementar reformas” 
independentemente do resultado das eleições gerais de 
Agosto, Mussá apontou que Angola vai continuar a ser 
um país dependente do petróleo pelo menos durante os 
próximos dez anos.

“O sector petrolífero representa 95% das exporta-
ções, 33% do volume de exportações são receitas fiscais 
e o petróleo vale 33% do Orçamento, por isso não é rea-
lista pensar que nos próximos dez anos Angola atinja um 
alto nível de diversificação; será um objectivo contínuo 
mas vai levar muito tempo para que a economia se di-
versifique mais e se torne menos dependente do petró-
leo”, afirmou.

No quadro macroeconómico, o Standard Bank ante-
vê uma taxa de câmbio nos 440 kwanzas por dólar, o que 
compara com os 650 previstos no Orçamento do Estado, 
e uma média de 93,6 dólares por barril este ano, o que é 
positivo para o país dada a dependência do petróleo.

Sobre a inflação, o banco prevê que a taxa se situe 
entre 12 e 15% até 2025 e perspectiva uma “remoção 
gradual dos subsídios aos combustíveis, porque se o país 
não fizer essa reforma dos preços dos combustíveis, al-
guns investimentos estrangeiros não vão ser atractivos”, 
alertou.
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Tete cria bases para produção
da“batata inglesa”no país

Produtores tendo explicações sobre a produção da variante mundial da batata- reno

Batata inglesa produzida em Angónia e Tsangano

Nelson António, Director dos Seviços de Assistência Técnica da AdZ

 DALTON SITOE

O
S distritos de Angó-
nia, Tsangano, na 
província de Tete, 
Vanduzi e Bárue, em 
Manica, estão a be-

neficiar de um processo de 
transferência de tecnologia 
e técnicas agrárias holan-
desas para a produção da 
variante mundial da batata 
reno(inglesa), a fim de re-
duzir a importação deste 
produto nos próximos anos.

Depois do ensaio de 2021, 
que evidenciou que estes 
pontos do país têm condi-
ções favoráveis para produ-
zir a famosa batata inglesa, 
a Agência de Desenvolvi-
mento do Vale do Zambeze 
(AdZ), autora da iniciativa, 
avançou este ano com a se-
gunda etapa de demons-
tração, visando despertar 
o interesse nos produtores 
de batata pela produção da 
variante mundial.

Para o efeito, foi con-
tratado o maior centro de 
especialização holandês, 
o Centre for Development 
Alternatives (CDA), que 
está a providenciar espe-
cialistas em matéria de 
produção da variante, em 
parceria com a Solidaridad, 

PARA REDUZIR IMPORTAÇÕES

José Munguambe, coordenador da Solidaridad

organização implementa-
dora, a fim de transferir a 
tecnologia para estudantes, 
recém-formados, e peque-
nos produtores, por meio 
de actividades práticas em 
campos de demonstração, 
conforme explicou o direc-
tor da assistência técnica 
da AdZ, Nelson António.

“Este trabalho visa 
construir bases sólidas para 
a produção da variante 
mundial da batata-reno, 
que vai culminar com o 
processo de industrializa-
ção, ou seja, elevar o ní-
vel de produtividade desta 
variante, para podermos 
atrair os vários centros de 

produção de semente da 
batata reno para o Vale do 
Zambeze”, esclareceu.

Foi no contexto da ele-
vação do grau de produ-
tividade, que faltando um 
mês para a colheita, a AdZ 
convidou cerca de 200 
produtores de batata-reno 
nos distritos de Angónia e 

Tsangano, norte da pro-
víncia de Tete, para visi-
tarem os dois campos de 
demonstração situados na-
quela zona planáltica, a fim 
de apreciarem e inteira-
rem-se de como é produzi-
da a “batata inglesa”.

António disse que para o 
alcance do segundo objec-

tivo que é a produção de se-
mentes da “batata inglesa” 
no país, será feita uma ava-
liação preliminar do tra-
balho feito nos dois anos, 
e caso mostre bons resul-
tados em termos do custo 
e benefício da aplicação da 
tecnologia e tenha grande 
aceitabilidade no contex-
to local, será elaborado um 
pacote para a continuidade 
da iniciativa nos próximos 
cinco anos.

“Havendo frutos posi-
tivos do plano, iremos in-
teragir com os donos das 
patentes das sementes para 
fazermos acordos, porque 
para iniciar um processo 
de produção de sementes é 
necessário pagar pelos di-
reitos de utilização”, acres-
centou.

Afirmou, porém, que a 
curto prazo, como forma de 
explorar a “batata inglesa” 
em produção na província 
de Tete, serão feitas inicia-
tivas isoladas que consis-
tem no financiamento dos 
jovens recém-formados 
participantes das activida-
des nos campos de produ-
ção, assim como criação de 
parcerias para o forneci-
mento do produto às em-
presas de “catering”.

O coordenador da So-
lidaridad, José Munguam-
be, garantiu que Angónia 
e Tsangano têm condições 
agro-ecológicas para produ-
zir a “batata inglesa”, porém 
para a obtenção de altos ren-
dimentos é necessário obe-
decer ao rigor técnico.

Entre os princípios a se-
rem respeitados, afirmou 
que é preciso avaliar o histó-
rico do campo, cumprir com 
as técnicas de lavoura para a 

produção de batata, ter um 
plano de fertilização que é 
feito após a análise do solo, 
um programa preventivo e 
curativo de pulverização, as-
sim como ter noção da quan-
tidade da água ideal para o 
desenvolvimento da batata, 
e acima de tudo, ter uma se-
mente certificada e de ori-
gem reconhecida, para além 
de seguir as regras de boas 
práticas agrícolas.

“Nos campos de produ-

ção de Angónia e Tsangano, 
procuramos fazer várias par-
celas, onde cada uma repre-
senta uma forma de trata-
mento. 

A variedade é única, di-
fere no compasso, profundi-
dade e quantidade de adubos 
que leva, que é para os pro-
dutores poderem ter várias 
opções de produção, para 
apostarem na maneira que 
mais se ajusta à sua realida-
de”, elucidou.

Recém-graduados 
entram no negócio

Desafio é facilitar 
o acesso à semente

A transferência de técnicas e tec-
nologias agrárias ao nível da provín-
cia de Tete envolveu directamente, 
cerca de 480 pessoas, entre recém-
-graduados por meio do programa 
da AdZ denominado “Desenvolvi-
mento de Competências Técnicas 
Profissionais”, por meio do qual 
jovens são submetidos a um proces-
so intensivo de interacção prática, 
num horizonte de seis meses, visan-
do lançar futuros empreendedores.

Daniel Fandique, um dos bene-

ficiados pelo programa, considerou 
positiva a experiência de produção 
da variante mundial da batata-reno, 
afirmando que foi uma oportunida-
de para colocar em prática aquilo 
que até à altura era apenas teoria.

“A ideia é levar o que aprende-
mos no campo de transferência de 
tecnologia para empreendermos. 

E com o que pude exercitar estou 
encorajado a iniciar o meu próprio 
negócio de produção da batata-reno 
inglesa, ao longo do Vale do Zambe-

ze, mas na província de Sofala”, re-
velou, esclarecendo que é naquele 
ponto do país onde mora.

Por seu turno, Ana Mugomo, for-
mada em ensino médio em agrope-
cuária, no Instituto Agrário de Mo-
cuba, situado na Zambézia, disse 
que vai levar a experiência adqui-
rida no planalto de Angónia, para 
mostrar aos produtores sazonais 
sobre como podem fazer para alcan-
çar altos resultados nesta cultura de 
rendimento.

Os produtores, na sua 
maioria da “variante rosita” da 
batata-reno, convidados para 
apreciar os resultados parciais 
da produção da “batata ingle-
sa” nos distritos de Angónia e 
Tsangano, manifestaram dis-
ponibilidade para abraçar a ini-
ciativa, mas desafiaram a AdZ a 
facilitar o acesso aos fornecedo-
res de semente.

Clésio João, extensionis-
ta de Tsangano-sede, revelou 
que os produtores têm vontade 
de produzir este tipo de batata 
e o clima favorece, porém não 
sabem onde podem adquirir a 
semente.

“Creio que a AdZ pode ex-

plorar os mercados que temos 
no distrito para promover fei-
ras, aonde os fornecedores vão 
vender a semente e assim, gra-
dualmente, teremos os nossos 
produtores a dar os primeiros 
passos nesta variedade”, suge-
riu.

Produtor desde 1992, em 
Angónia, Severiano Luís dis-
se, após apreciar as técnicas de 
produção, que é muito diferen-
te de como produz e que nunca 
tinha ouvido falar, por exem-
plo, do adubo que é utilizado, 
pois ele usa um outro que tam-
bém serve para o milho. Con-
tudo, garantiu que se lhe for 
disponibilizada a semente pode 

Há condições agro-ecológicas 
para se produzir todo ano

experimentar produzir num 
pequeno espaço do seu campo 
agrícola. Por outro lado, o pro-
dutor Jumbe Camaguene, com 
uma média anual de produção 
da variante “rosita” situada 
em 20 toneladas,  prometeu 

reunir condições financeiras 
para a obtenção de sementes 
para, progressivamente, avan-
çar com a produção da “batata 
branca” em Tsangano, contan-
do com apoio da AdZ para o as-
sistir tecnicamente.
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“Contrariando a tendência 
global, CPMO mantém a MIMO”
SAMO DIQUE*

CONTEXTO 

INTERNACIONAL

A 
nível internacional, 
os mercados finan-
ceiros foram influen-
ciados pelos seguintes 
eventos: (i) superan-

do as expectativas, o Banco Central 
Europeu aumentou em 50 pon-
tos bases a taxa de juro directora 
para 0,5%, a primeira subida em 11 
anos, para confrontar a subida da 
inflação na zona Euro que atingiu 
em Junho 8,6%; (ii) divulgação de 
resultados financeiros de multina-
cionais referentes ao II Trimestre 
acima do esperado; (iii) incerteza 
em torno da crise política na Itália 
e o seu impacto sobre a dívida so-
berana; (iv) risco de recessão glo-
bal ameaça travar a tendência alta 
dos preços de commodities. Numa 
semana marcada por flutuações, as 
principais praças bolsitas tiveram 
um desempenho positivo.  

Os preços das commodities ener-
géticas e metais continuam evoluin-
do condicionados pelos receios de 
uma recessão económica global. De 
forma específica, a cotação do Bar-
ril de Petróleo valorizou-se para 
uma média de USD 105,5 explicada 
pelas tensões entre Rússia e Euro-
pa, facto que superou os receios de 
redução da demanda a nível global 
face a iminente recessão económi-
ca. A cotação do Gás natural fixou-se 
em 7,81 USD/Mmbtu influenciado 

pelos receios de um possível cor-
te de fornecimento de gás da Rússia 
para Europa. Por seu turno, a cota-
ção do Alumínio atingiu uma média 
2.424,25 USD/Ton como reflexo das 
perspectivas menos animadoras da 
actividade industrial; e a cotação do 
Carvão mineral atingiu uma média 
de 376,4 USD/Ton.

Os preços dos produtos agrícolas 
tiveram uma tendência divergen-
te nesta semana influenciados pelos 
receios dos efeitos de uma desace-
leração do crescimento global sobre 
a procura e a volatilidade induzida 
pela Guerra entre Rússia e Ucrânia. 
Entretanto, a cotação do Milho foi 
influenciada pelos progressos na co-
lheita na Argentina, numa semana 
em que o Conselho Internacional de 

Grãos reduziu a sua previsão para a 
produção global de milho 2022/23, 
em grande parte explicada pela onda 
de calor na União Europeia. Por seu 
turno, a cotação do Trigo foi sensível 
aos desenvolvimentos sobre a possí-
vel abertura de um corredor huma-
nitário para exportação de grãos dos 
portos da Ucrânia. Do lado do açú-
car, a cotação foi influenciada pelas 
previsões indicando que na Índia 
haverá maior alocação da cana para 
produção de etanol, o que poderá in-
fluenciar a produção do açúcar.

CONTEXTO NACIONAL

A nível doméstico, assinala-se a 
decisão do Comité de Política Mo-
netária do Banco de Moçambique 

de manter a taxa de juro de política 
monetária, taxa MIMO, em 15,25%. A 
Autoridade Monetária justifica que a 
decisão é sustentada pelas perspectivas 
de desaceleração da inflação a médio 
prazo, ainda que as pressões inflacio-
nárias persistam no curto prazo devi-
do a repassagem dos elevados preços 
de petróleo e de alimentos do merca-
do internacional para a economia do-
méstica. Ainda que a decisão seja do 
agrado para o sector produtivo, visto 
que pelo menos mantém o custo de fi-
nanciamento e os encargos associados, 
a mesma contraria a tendência seguida 
por grande parte dos bancos centrais 
que estão numa tendência de aperto da 
política monetária visando combater o 
aumento dos preços. A ttulo de exemplo 
no mesmo dia, o Banco Central da Africa 
do Sul fixou em 5,5% a taxa de juro de re-
ferência, isto é, um aumentou de 75 pon-
tos bases, o maior em 2 décadas, devido 
a persistência de pressões inflacionárias. 

No que diz respeito ao mercado 
cambial, a moeda nacional, na presente 
semana, seguiu com a tendência está-
vel em relação as moedas de referência 
transacionadas no mercado que vem de-
monstrando nos últimos meses. Desta-
ca-se igualmente a tendência recente de 
apreciação do Metical face ao Rand, que 
espelha o enfraquecimento da moeda sul 
africana correlacionada com o abran-
damento da actividade económica. Na 
análise comparada entre os quatro maio-
res bancos intervenientes do Mercado 
Cambial Interbancário, nesta semana 
como tem sido habitual não há desvios 
assinaláveis nas cotações praticadas no 
mercado. 

Contudo, o BCI registou as cotações 
mais baixas do Euro e Dólar americano, 
e por sua vez o Millennium BIM foi para 
o Rand. No outro extremo, o ABSA apre-
sentou as cotações mais altas para todas 
moedas de referências transacionadas no 
mercado.

Pela Melhoria do Ambiente de Negó-
cios!!!

*CTA



7Quarta-feira, 27 de Julho de 2022 MERCADOS     |

Comercialização em Mandimba
pode render mais de 4 mil milhões

P
rodutores do distri-
to de Mandimba, no 
Niassa, poderão ar-
recadar mais de qua-
tro mil milhões de 

meticais na venda de pro-
dutos alimentares e de ren-
dimento.

Na presente campanha 
de comercialização agrícola, 
o distrito de Mandimba es-
pera comercializar mais de 
duzentas mil toneladas de 
diversos produtos.

 O director dos servi-
ços distritais de Actividades 
Económicas de Mandimba,  
João Renade,   disse   que   o   
milho,  feijões, tabaco,  soja,  
gergelim e algodão,    são    os  
produtos   mais  comerciali-
zados.

 A nossa fonte refere  que   
neste momento, técnicos   
do sector estão no terreno 
a  contabilizar as  quantida-
des comercializadas desde o 
arranque da campanha, ao 
mesmo tempo que sensibi-
lizam os  produtores   para 
que  não  vendam todos os  
produtos para garantir a se-
gurança alimentar.

No distrito de Mandimba, 
os produtos de rendimen-
to têm mercado garantido 
nas  empresas   fomentado-
ras   nomeadamente,    a  João  
Ferreira    dos  Santos e a  MLT  
para  o algodão e o tabaco 
respectivamente, enquanto a 
soja e gergelim são vendidos   
em   vários  mercados .

Refira-se que, no geral, 

UE alcança acordo político sobre gás
Os ministros da Energia da União 

Europeia (UE) chegaram ontem a 
acordo político sobre a meta para 
reduzir 15 por cento do consumo de 
gás até à primavera, pelo receio de 
roptura no fornecimento russo, num 
“consenso esmagador” após novas 
excepções.

“Nesta fase trata-se de um acor-
do político, pelo que não houve uma 
votação formal. No entanto, houve 
um consenso esmagador e apenas 
um Estado-membro expressou a sua 
oposição”, informaram fontes diplo-

máticas.
O acordo político foi alcançado no 

Conselho extraordinário de Energia, 
em Bruxelas, no qual os 27 chegaram 
a um compromisso em torno da pro-
posta apresentada pela Comissão Eu-
ropeia com vista à redução de 15% do 
consumo do gás até à primavera, mas 
já com novas excepções para abran-
ger a “situação geográfica ou física” 
dos países.

Em comunicado, entretanto di-
vulgado, a presidência checa do Con-
selho da UE dá conta de que, “num 

esforço para aumentar a segurança 
do aprovisionamento energético da 
UE, os Estados-membros chegaram 
ontem a um acordo político sobre 
uma redução voluntária da procura 
de gás natural em 15% este inverno”, 
estando também prevista a “possibi-
lidade de desencadear um ‘alerta da 
União’ sobre a segurança do aprovi-
sionamento, caso em que a redução 
da procura de gás se tornaria obriga-
tória”.

De acordo com a estrutura que 
junta os países, da iniciativa fazem 

agora parte “algumas isenções e pos-
sibilidades de solicitar uma derroga-
ção ao objectivo obrigatório de re-
dução, a fim de reflectir as situações 
particulares dos Estados-membros e 
assegurar que as reduções de gás se-
jam eficazes para aumentar a segu-
rança do aprovisionamento na UE”.

À entrada para a reunião, o minis-
tro Duarte Cordeiro congratulou-se 
por ser a mais recente proposta de re-
gulamento, considerando já dar res-
posta “a algumas das questões levan-
tadas por Portugal e outros países”.

a província do Niassa, prevê 
aumentar, este ano, a comer-
cialização agrícola em cinco 
por cento com maior desta-
que para cereais, legumes, 
hortícolas, raízes, tubérculos 
e oleaginosas, o que equivale 
a sair das 732 mil toneladas 
na campanha 2021 para 769 
mil toneladas este ano.

Dados partilhados por 
Elina Judite Massengele, 
Governadora da província, 
quando do lançamento da 
campanha de comercializa-
ção agrícola em Mandimba, 

indicam que é expectativa 
do Governo que cada inter-
veniente na cadeia de valor 
da comercialização agrícola, 
se envolva nas tarefas espe-
cíficas, como a operaciona-
lização dos mecanismos de 
acesso ao financiamento da 
campanha e estabelecimen-
to de parcerias público-pri-
vadas, a promoção de feiras 
agrícolas periódicas, a reabi-
litação, expansão e moderni-
zação das infra-estruturas da 
rede comercial e de criação 
de emprego.

A governante assegurou 
que a sua equipa “irá traba-
lhar no sentido de assegurar 
que a fixação do preço dos 
produtos seja feita tendo em 
conta os custos de produção 
incorridos pelas partes, refe-
rindo-se produtor e compra-
dor, assim como, que hajam 
entidades que assegurem a 
execução de estudos para que 
os produtores possam ter as 
balizas indicativas sobre que 
preços a praticar, de modo a 
contemplar o lucro como re-
compensa do seu trabalho.

De referir que a Comer-
cialização agrícola constitui 
um passo na materialização 
do Plano Quinquenal do Go-
verno 2020-2024, que defi-
ne como um dos objectivos 
estratégicos, a promoção da 
cadeia de valor dos produtos 
primários nacionais, assegu-
rando a integração do con-
teúdo local, a dinamização 
da comercialização agrícola e 
garantia do escoamento dos 
excedentes agrícolas das zo-
nas de produção para as zo-
nas de consumo.
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Dividendos do mel utilizados
na construção de infra-estruturas sociais

E
m Sussundenga, um dis-
trito considerado celeiro 
da província de Manica, 
uma Pequena e Média 
Empresa (PME) moçam-

bicana está a contribuir para a 
melhoria das condições de vida 
de aproximadamente mil api-
cultores. 

Trata-se da Mozambique 
Honey Company (MHC), uma 
empresa que no período de pico 
da Covid-19, em 2020, regis-
tou o mais elevado volume de 
vendas: “Dada a maior procura 
nessa altura, as vendas atin-
giram cerca de 26 toneladas 
de mel. Pensamos que o facto 
deveu-se à pandemia, uma vez 
que as pessoas usavam o mel 
como um dos principais ele-
mentos do cocktail geralmente 
utilizado para atenuar os sin-
tomas desta doença”, referiu 
Anifa Osman, gestora da MHC.

Refira-se que o mel natural 
é rico em sais minerais e pos-
sui, entre outras, propriedades  
antissépticas, antioxidantes, 
antibacterianas e anti-inflama-
tórias. 

NEGÓCIO JUSTO 
E INCLUSIVO
Antes da criação da MHC, 

a produção do mel já era uma 
prática tradicional das comu-
nidades do distrito de Sus-
sundenga. “Nessa altura, o 
processo de comercialização 
era meramente informal. Foi 
a Eco-Micaia, como sócia na 
MHC, que se responsabilizou 
pela introdução, naquela re-
gião, de uma produção orien-
tada para o desenvolvimento de 
um negócio justo e inclusivo, 
por via da constituição de uma 
sociedade com os apicultores 
locais”, lembrou Anifa Osman.

Para viabilizar o funciona-
mento da sociedade, a MHC 
recomendou a criação de uma 
associação de apicultores de 
Sussundenga, através da qual 
os produtores se poderiam fazer 
representar na MHC, que está a 
estudar formas de facilitar a ca-
pacitação desta associação para 
permitir a transferência para ela 
de uma percentagem das suas 
acções.

“Com base no contrato que 
a MHC tem com a Fundação 
Micaia, os apicultores têm be-
neficiado de formação, mate-

riais e equipamentos e até de 
infra-estruturas ligadas ao for-
talecimento da cadeia apícola 
para facilitar a profissionaliza-
ção das suas actividades. Em 
contrapartida, vendem o mel 
exclusivamente à Mozambique 
Honey Company”, contou Ani-
fa Osman.

CERTIFICAÇÃO 
ORGÂNICA
A MHC emprega oito tra-

balhadores em regime normal. 
Porém, em momentos de maior 
demanda, a empresa é levada a 
fazer novas contratações da for-
ça de trabalho em regime even-
tual. Mantém ainda um víncu-
lo contratual com cerca de mil 
apicultores em Sussundenga.

Um dos principais desa-
fios que a MHC enfrenta para 
conseguir a certificação or-
gânica, conforme enfatizou a 
gestora, diz respeito ao difícil 
e oneroso processo que deve 
ser seguido para a sua obten-
ção: “Sabemos que o nosso 
mel é, na prática, orgânico, 
mas queremos ter a respectiva 
certificação, o que não é nada 
barato”, disse. 

Estes custos teriam que ser 
assumidos pelo mercado, en-
carecendo o produto, algo que 
a empresa pretende a todo o 
custo evitar. Outro constran-

Governo) e internacionais, para 
fornecer colmeias convencio-
nais e modernas aos apicultores 
que são fixadas numa base com 
um metro de altura: “Assim, já 
não podem fazer queimadas sob 
o risco de destruir as colmeias 
que são uma importante fonte 
de renda”. 

PENETRAÇÃO 
NO MERCADO 
SUL-AFRICANO
Para o presente ano (2022), 

esta PME perspectiva comer-
cializar aproximadamente 40 
toneladas de mel. O alcance 
deste objectivo, segundo Anifa 
Osman, depende das condições 
climatéricas. Por exemplo, o ci-
clone Idai, em 2019, derrubou 
muitas árvores e destruiu mui-
tos apiários. Como resultado, a 
produção nas campanhas sub-
sequentes foi afectada. Embora 
o Governo e parceiros tenham 
investido num processo de re-
posição das colmeias, em 2021, 
tivemos chuvas e ventos fortes 
na altura da floração das prin-
cipais plantas melíferas. Isso 
também afectou a produção. 
“Este ano, caso haja um consi-
derável excedente de produção 
do mel, vamos exportá-lo para 
o mercado sul-africano, onde já 
identificamos clientes interes-
sados”, frisou.  

Para o efeito, a empresa, 
através da Fundação Micaia, 
está a fornecer o material ne-
cessário, bem como a capacitar 
os apicultores por forma a dotá-
-los de técnicas e condições 
indispensáveis que permitam 
o incremento da produção e, 
consequentemente, a obtenção 
de excedente, para a exporta-
ção.

Criada em 2011, pelo ho-
landês Andre Vonk, a MHC foi 
reestruturada, dois anos de-
pois, passando a ser gerida pela 
Eco-Micaia, uma empresa de 
carácter social que se dedica ao 
estabelecimento de empresas 
inclusivas e à geração de opor-
tunidades de mercado para  os 
produtores nelas envolvidos. 
Actualmente, esta empresa gere 
a cadeia de valor do mel (MHC) 
e do malambe (Baobab Products 
Mozambique), além de um cen-
tro turístico em Dombe, Ndzou 
Camp, na província de Manica. 

gimento centra-se na difi-
culdade de acesso a insumos 
básicos. Por exemplo, para 
obter embalagens de qualida-
de é necessário importar, com 
todos os custos alfandegários 
que a operação implica.

No que tange à qualida-
de do mel de Sussundenga,  
Osman explicou que, inicial-
mente, a MHC comprava mel 
processado na comunidade. 
Para garantir melhor con-
trolo de qualidade, passou a 
adquirir o produto em favos, 
processando-o, desta forma 
em condições em que todos 
os aspectos de higiene e qua-
lidade estão sob controlo da 
empresa.

Após a aquisição, o mel 
é transportado para o centro 
de processamento. Na unida-
de fabril, é filtrado, durante 
uma semana, com recurso a 
redes específicas para o efeito 
e depositado em pipas de 80 
litros. Devido à sua densidade 
é, posteriormente derretido 
naturalmente com recurso à 
energia solar, para facilitar a 
sua embalagem em frascos di-
ferentes de acordo com o tipo 
de produto. 

A MHC comercializa o seu 
mel em todas as províncias, 
com a excepção de Cabo Del-

gado, através de uma rede de 
distribuidores.

COMBATE ÀS 
QUEIMADAS
Num outro desenvolvimen-

to, Anifa Osman explicou que 
em vários pontos da província 
tem sido comum as populações 
recorrerem às queimadas para 
proceder à caça e consequen-
temente, acabam provocan-
do queimadas descontroladas. 
Neste contexto, a apicultura 
contribui para a redução de 
queimadas porque o apicultor já 
tem noção de que as queimadas 
descontroladas afectam o seu 
negócio, pois, o fogo pode atin-
gir as suas colmeias e fazer com 
que eles percam uma boa fonte 
de rendimento. 

Em Sussundenga, como em 
outras partes do país, era igual-
mente frequente os apiculto-
res usarem cascas de árvores 
para construir colmeias, con-
tribuindo, deste modo, para a 
degradação florestal e perda da 
diversidade biológica que tanto 
contribui para o bem-estar das 
comunidades.

Para reverter esta prática, 
a MHC tem trabalhado em es-
treita ligação com a sua parcei-
ra, a Fundação Micaia, que tem 
conseguido financiamentos de 
doadores nacionais (incluindo o 
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