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PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

País aposta na modernização 
dos serviços portuários

Aprovada nova 
tarifa de “chapa”

Ex-agente da PRM
detido por roubo

O 
PRESIDENTE da Re-
pública considera que 
os silos e armazéns de 
cereais que o Governo 
tem instalado em zonas 

de produção agrícola no país vão 
induzir o desenvolvimento nas 
zonas rurais, pois promoverão o 
surgimento de actividades como 
o agro-processamento, trans-
porte e o comércio. 

Filipe Nyusi falava ontem em 
Milange, província da Zambézia, 
momentos depois de inaugurar 
o complexo de silos e armazéns
ampliados e modernizados na 
vila municipal de Milange, na 
província da Zambézia. A infra-
-estrutura tem capacidade de
armazenar vinte mil toneladas
anuais. 

Considerou que o armaze-
namento de produtos agrícolas, 
sobretudo cereais, é de extrema 
importância para a viabilização 
da cadeia de valor de comer-
cialização agrária. Para ele, os 
pequenos e médios produtores 
obtêm bons resultados na acti-
vidade agrícola, mas a produção 
deteriora-se devido a múltiplos 
factores, como chuva, humidade 
e altas temperaturas, o que não 
compensa os esforços empreen-
didos durante a campanha.

Nyusi referiu também que o 
armazenamento é crucial para 
a preservação da qualidade dos 
produtos e facilita a sua distri-
buição para os centros de con-
sumo em todos os momentos. 
“Armazenamento e conservação 
de qualidade podem incentivar o 
agro-processamento e permitir a 
disponibilidade e previsibilidade 
no mercado, contribuindo deste 

O TRIBUNAL de Apelação da 
África do Sul indeferiu o recurso 
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) no caso de extradição 
de Manuel Chang para os Estados 
Unidos da América (EUA), sou-
be o “Notícias” de fonte judicial 
moçambicana.

A decisão do tribunal sul-
-africano abre espaço para que o
antigo ministro das Finanças seja 
entregue às autoridades norte-a-
mericanas.

A fonte do “Notícias” afir-
mou que a parte moçambicana 
foi comunicada ontem da deli-
beração do tribunal do país vizi-
nho.

Manuel Chang foi detido em 
Dezembro de 2018 no Aeropor-
to Internacional de Joanesbur-
go, África do Sul, a caminho de 
Dubai. A detenção aconteceu 
no âmbito de um mandado de 
captura emitido pela justiça nor-
te-americana, que acusa o ex-
-ministro das Finanças de envol-
vimento em crimes financeiros
relacionados com as dívidas não
declaradas.

PR efectua visita
de trabalho a Tete

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, cumpre 
hoje e amanhã uma visita de trabalho à província da 
Tete. Neste primeiro dia, o Chefe do Estado escala a 
localidade de Cateme, distrito de Moatize, onde irá 
dirigir a cerimónia de entrega de títulos de Direito de 
Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) e inaugurar 
o edifício dos Serviços de Salvação Pública de Tete.
Amanhã, Nyusi vai inaugurar a unidade de abate e
processamento Canefood, na capital provincial.

Verónica Macamo 
na cimeira do MARP

A MINISTRA dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Verónica Macamo, participa 
hoje, a partir de Maputo, na Cimeira Virtual 
Extraordinária de Chefes de Estado e de Go-
verno dos países-membros do Mecanismo 
Africano de Revisão de Pares (MARP), em 
representação do Presidente da República, 
Filipe Nyusi.

AFIRMA NYUSI EM MILANGE

Silos vão promover 
desenvolvimento rural

EXTRADIÇÃO DE MANUEL CHANG

Tribunal sul-africano 
indefere recurso da PGR

A PGR solicitava a ex-
tradição de Chang para 
Moçambique, onde foi 

aberto contra ele um pro-
cesso autónomo relaciona-
do com este caso.

O FUTURO dos 12 réus impli-
cados no desvio de cerca de 113 
milhões de meticais na Direc-
ção Nacional do Trabalho Mi-
gratório (DTM) será conhecido 
hoje, quando o Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo proferir a 
respectiva sentença.

O caso, cujos factos se de-
ram de 2014 a 2017, envolve 
a antiga ministra do Trabalho 
Maria Helena Taipo e os co-
-arguidos Anastácio Zita, José
Monjane, Pedro Taimo, Sidó-
nio dos Anjos, Carlos Manuel,
Hermenegildo Nhatave, Bal-
tazar Mungoi, Elsa Maria Elias
Jonas (falecida), Alfredo Lucas,
Desheng Zhang, Dalila Lalgy e
Issufo Massona.

O Ministério Público (MP) 
acusa Helena Taipo de, na sua 
qualidade de ministra do Tra-
balho, ter autorizado, em 2014, 
uma série de actos adminis-
trativos com consequências 
financeiras sem sustento legal.

Os restantes co-arguidos 
são indiciados de prática de 
crimes de peculato, abuso de 
confiança, participação econó-
mica em negócio, falsificação 
de documentos e falsificação 
por uso ilícito de instrumentos 
legítimos.

O MP pediu a condenação 

RESTAURAÇÃO DE MANGAL 

Moçambique perto de alcançar a meta

de realizar uma activa advocacia 
para reforçar a governação do 
ecossistema, com conservação 
e gestão sustentável, bem como 
consciencialização das comuni-

dades. 
As cerimónias centrais da 

celebração da efeméride tiveram 
lugar no distrito municipal Ka-
Tembe, onde, na ocasião, foram 

DESVIO DE 113 MILHÕES NA DTM

Futuro dos 12 réus 
conhecido hoje

efectiva e a aplicação da pena 
máxima aos co-réus implica-
dos no caso, por alegadamente 
ter ficado provado, nas sessões 
de discussão e julgamento, que 
eles praticaram vários actos, 
entre os quais a dissimulação 
de contratos, falsificação de 
contratos e transferências de 
somas elevadas da Direcção 
para Agência de Recrutamen-
to de Mineiros (THEBA) com o 
fim de lesar o Estado moçam-
bicano.

O pedido foi formulado pelo 
representante do MP, Armando 

Parruque, na sessão reservada 
à apresentação das alegações 
finais. Na ocasião, a defesa so-
licitou a absolvição dos seus 
constituintes, alegadamente 
por não ter sido provado o seu 
envolvimento nos crimes de 
que são acusados.

A juíza da 10.ª Secção Cri-
minal do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, Evandra 
Uamusse, que julgou o caso, 
marcou para esta manhã a de-
cisão sobre quem será conde-
nado ou absolvido no desvio do 
dinheiro na DTM.

Lídia Cardoso e António Gaspar plantam mudas de mangal 

plantadas 252 mudas de mangal 
com apoio da União Europeia 
(UE), comunidade local e orga-
nizações que trabalham em prol 
da conservação ambiental. 

António Gaspar, embaixa-
dor da UE, lembrou que os man-
gais são aliados para o combate 
às mudanças climáticas, absor-
ção do dióxido de carbono, além 
de servirem de berçário para a 
reprodução de várias espécies 
marinhas. 

“Moçambique é um dos 
países de África com maior área 
de hectares de mangal. A União 
Europeia vai continuar a apoiar 
os esforços do país para a pro-
tecção do ecossistema, através 
de diversas iniciativas que pro-
movam a sua protecção”, disse. 

PELO menos 4507 hectares de 
florestas de mangal já foram 
recuperados, colocando o país 
perto de alcançar a meta de res-
tauração dos cinco mil hectares 
deste ecossistema.  

A área restaurada corres-
ponde a 90,15 por cento da taxa 
de realização, significando que 
até ao final do ano o país tem a 
missão de recuperar 9,85 por 
cento da floresta de  mangal. 

A informação foi partilhada 
ontem, na cidade de Maputo, 
pela ministra do Mar, Águas, 
Interiores e Pescas, Lídia Car-
doso, na cerimónia da celebra-
ção do Dia Internacional para a 
Conservação do Ecossistema de 
Mangal, que se assinalou na ter-
ça-feira, 26 de Julho.

A governante observou que 
este sucesso não deve significar 
relaxamento das acções de con-
servação da biodiversidade ma-
rinha e costeira empreendidas 
pelo Governo, comunidades, 
associações e pessoas voluntá-
rias.  

“Quando faltam cinco me-
ses para o fim do compromisso 
assumido perante as Nações 
Unidas, podemos afirmar, ca-
tegoricamente, que estamos no 
bom caminho”, sublinhou. 

Segundo Lídia Cardoso, o 
Dia Internacional para a Con-
servação do Ecossistema de 
Mangal, instituído pelas Nações 
Unidas em 2015, leva à reflexão 
sobre o crescente desenvolvi-
mento costeiro e a necessidade 

Presidente da República percorrendo complexo de silos e armazéns em Milange

modo para a redução drástica de 
perdas pós-colheitas, resposta à 
procura entre as épocas e aplica-
ção do melhor preço na comer-
cialização”, sublinhou o Presi-
dente Nyusi.

Explicou que o Executivo 
está a valorizar o que foi cons-
truído há muito tempo e en-
frentou dificuldades para o seu 
correcto funcionamento devido 
a dificuldades de gestão, sendo 
que na nova abordagem o Gover-
no firmou contratos de parceiras 
público-privadas para rentabili-
zar os silos e os armazéns.

Nesta perspectiva, o comple-
xo de silos e armazéns de Milange 
será gerido por uma empresa de-
nominada MOZGRAIN, Lda, que 
ganhou o concurso para o efeito. 

A este respeito, o estadis-
ta moçambicano recomendou 
à MOZGRAIN, Lda a promover 
campanhas de explicação aos 
produtores para perceberem a 
importância da infra-estrutura 
ontem inaugurada. 

Dados actualizados pelo Pre-
sidente da República indicam 
que a produção nacional este ano 
é de 14.807.586 toneladas. Deste 
volume, a província da Zambézia 
contribui com 8.903.474 tone-
ladas. Neste sentido, há motivos 
para que o distrito de Milange 
tenha um complexo de silos e 
armazéns, por se situar num cor-
redor que dá acesso aos países do 
hinterland.

Presente na ocasião, o gover-
nador da Zambézia, Pio Matos, 
afirmou que a infra-estrutura 
poderá também melhorar a se-
gurança alimentar e travar a saída 
desregrada de produtos do país.
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A VOZ DO CIDADÃO

JOVENS de Nipepe estão es-
perançados que a conclusão 
da instalação do projecto 
de exploração de grafite, no 
distrito, venha a abrir opor-
tunidades de emprego, co-
brindo uma lacuna de que se 
ressentem quando concluem 
o nível secundário.

Norte Serafim, estudan-
te da 12.ª classe, disse que a 
empresa DH Mining, prepo-
nente do projecto de grafite 
de Nipepe, deve privilegiar 
o recrutamento de jovens 
locais para o preenchimento 
de vagas reservadas ao pes-
soal não qualificado, como 
forma de proporcionar opor-
tunidades para contribuírem 
para o desenvolvimento so-

A ELECTRIFICAÇÃO das se-
des do posto administrativo 
de Gomba e localidade de Ma-
tondovela, distrito de Mecula,  
poderá arrancar antes do final 
do ano em curso, no âmbito do 
projecto “Energia para Todos”, 
com a instalação de duas mi-
ni-centrais fotovoltaicas, com 
capacidade para gerar cerca de 
60 Quilowatts de energia cada.

Victor Raul, delegado pro-
vincial do Fundo de Energia 
(FUNAE), disse que os sistemas 
deverão garantir energia para 
cerca de quatrocentas famílias.

O projecto de electrificação 
de Gomba e Matondovela, re-
giões que distam  cerca de 150 e 
90 quilómetros da sede distrital 
de Mecula, respectivamente, 
devia ter iniciado em meados 
do ano passado, mas a degra-
dação das condições de segu-
rança na região por causa do 
terrorismo, adiaram o arranque 
dos trabalhos.

Está prevista a construção 
de instalações apropriadas para 
a montagem das duas mini-
-centrais fotovoltaicas, tendo 
sido lançado o respectivo con-
curso público para o apura-

A 
ACTIVIDADE de mo-
to-táxi, na cidade de 
Lichinga, que  antes 
era reservada a jo-
vens desempregados 

e com dificuldades de acesso 
ao mercado formal de traba-
lho atrai, nos últimos tempos, 
funcionários e agentes do Es-
tado, que assim fazem para 
ajudar a suprir as despesas,  
em razão do elevado custo de 
vida. 

A cidade de Lichinga con-
ta, deste modo, com um nú-
mero considerável de moto-
-táxi, organizados em praças.

Ângelo Salvador, afecto ao 
Comando Provincial da Polí-
cia da República de Moçambi-
que, abordado pelo “Notícias” 
numa destas praças, disse que 
abraçou a actividade porque a 
mesma tem potencial de pro-
duzir receita.

“O valor que colecto re-
força o salário, na qualidade 
de funcionário do Estado”, 

O JOVEM deve procurar respos-
tas aos desafios do quotidiano, 
abraçando iniciativas que per-
mitam o desenvolvimento da 
província, em particular, e do 
país, em geral. 

Para o efeito, segundo o se-
cretário de Estado na província 
do Niassa, Dinis Vilanculo, que 
falava, semana passada, em Li-
chinga, na oitava gala provincial 
“Jovem Criativo”, o jovem  deve 
apostar na elaboração e legali-
zação de projectos que podem 
ajudar na superação das suas 

dificuldades. Na ocasião foram 
anunciados os 15 jovens que vão 
representar a província na Gala 
Nacional Jovem Criativo nas ca-
tegorias de empreendedorismo, 
criação artística e inovação tec-
nológica, que terá lugar no pró-
ximo mês, na cidade de Maputo.

Pediu aos jovens para saírem 
da zona de conforto, deixando 
de lamentar e engajarem-se, 
cada vez mais, no desenvolvi-
mento da província. 

“O conformismo pode le-
var os jovens a não consegui-

rem encontrar alternativas para 
encarar a vida. Temos que sair 
da sombra e correr atrás dos 
acontecimentos e uma das for-
mas é  mostrar a criatividade”, 
ajuntou.

Vilanculo pediu para que os 
jovens apostem na exploração 
das potencialidades que a pro-
víncia detém nos domínios de 
agricultura, florestas e minera-
ção, através de pequenos negó-
cios. Encorajou, por outro lado, 
aos jovens para empreenderem 
e inovarem, garantindo que o 

governo vai continuar a prover 
recursos financeiros e materiais 
para dinamizar projectos ten-
dentes a assegurar o enquadra-
mento de jovens nas áreas onde 
demonstram habilidades.

O júri do “Jovem Criativo” 
recebeu 43 candidaturas de 
concorrentes de 15 distritos do 
Niassa, tendo apurado 15, que 
vão representar a província na 
gala nacional.

 O distrito de Marrupa foi 
excluído por atraso na apresen-
tação de projectos.

A OCORRÊNCIA de um número, cada 
vez maior, de conflitos de terra, opon-
do singulares e empresas, bem como a 
emissão de títulos de Direito do Uso e 
Aproveitamento de Terra (DUAT) para 
mais de um titular, inquietam as autori-
dades governamentais na província.

A inquietação foi manifestada pelo 
secretário de Estado, Dinis Vilanculo, no 
treinamento de membros das organiza-
ções da sociedade civil e líderes comuni-
tários dos distritos de Cuamba, Lichinga, 
Majune, Mecanhelas, Nipepe e Sanga 
sobre resolução de conflitos, mediação e 
diálogo, “lobby” e advocacia no âmbito 
da exploração dos recursos naturais.

No referido treinamento, que teve 
lugar na cidade de Lichinga, o chefe do 
Conselho dos Serviços de Representação 
do Estado salientou que outra situação 
que não deixa sossegado o órgão que 

dirige está relacionada com a venda de 
determinada parcela de terra, por indiví-
duos de má-fé, para mais de uma pessoa 
com o intuito de obter proveitos finan-
ceiros, situação que igualmente origina 
conflitos.

Niassa acolheu a fase-piloto do trei-
namento de membros das organizações 
da sociedade civil e líderes comunitários, 
promovido pelo Instituto Moçambicano 
para a Democracia (IMD). 

Vilanculos louvou a iniciativa tendo 
apelado ao IMD no sentido de promo-
ver réplicas nos distritos que não foram 
abrangidos nesta fase.

Apontou que nos dezasseis distritos 
do Niassa há ocorrência de minerais e 
outros recursos naturais, cuja exploração 
por nacionais e estrangeiros pode gerar 
conflitos.

Um estudo do Banco Mundial, pu-

blicado em 2005, refere que 65 por cento 
da população vive no meio rural. Mesmo 
com a rápida urbanização, a subsistência 
e o bem-estar da maioria continuará a 
depender do acesso à terra, água, produ-
tos florestais, pesca, mineração, e outros 
recursos naturais. 

“Por essa razão, o governo continua-
rá a contar com o forte contributo das 
organizações não- governamentais na-
cionais e estrangeiras e da sociedade civil 
locais, visando a resolução de conflitos 
relacionados com a exploração de recur-
sos naturais”, sublinhou.

A abundância de recursos naturais 
no Niassa coloca vários desafios às au-
toridades governamentais locais e co-
munidades, sobretudo na definição de 
estratégias conducentes à sua exploração 
sustentável para suprir as necessidades 
presentes e futuras.

Nipepe clama por emprego

Norte Serafim

Suzete Manecas

Mavuto Sumane

Osvaldo Magalhães

cial e económico do Niassa, 
em particular, e do país, em 
geral.

Suzete Manecas disse, 
por seu turno, que estuda 
com afinco para concluir, 
com sucesso, o nível secun-
dário a fim de concorrer à 
vaga de emprego, numa das 
áreas de trabalho deste gran-
de empreendimento, cuja 
implantação iniciou este ano.

“Julgo que as autoridades 
governamentais devem mo-
nitorar o processo de contra-
tação de mão-de-obra não 
qualificada, no projecto de 
grafite de Nipepe, pois será 
uma das formas de assegurar 
que os locais tenham empre-
go e contribuam com os seus 

conhecimentos no  desenvol-
vimento da sua própria na-
ção”, acrescentou.

Esta seria, segundo Ma-
vuto Sumane, uma forma que 
o governo encontraria para a 
inclusão dos locais nas opor-
tunidades de emprego e ga-
rantir que não resvalem para a 
frustração e desvio comporta-
mental.

“O investidor, de capitais 
chineses, pode inclusive atri-
buir bolsas de estudo para os 
jovens baseados em Nipepe, 
visando a sua formação, em 
diferentes áreas de conheci-
mento necessárias ao projec-
to, nas instituições de ensino 
superior públicas ou privadas, 
dentro do país bem como no 

estrangeiro”, acrescentou.
Osvaldo Magalhães con-

cluiu a 12.ª classe na Escola 
Secundária de Cuamba, no 
ano passado, tendo regressa-
do a Nipepe, sua terra natal, 
na esperança de conquistar 
uma oportunidade de traba-
lho no projecto de extração de 
grafite ou noutras empresas 
que vierem a ser constituídas 
para prestação de serviços ao 
grande empreendimento da 
DH Mining. 

“Estou muito motivado 
em lutar por uma oportuni-
dade de emprego em Nipepe, 
onde já  despontam algumas 
iniciativas individuais, sobre-
tudo na hotelaria”, disse o en-
trevistado.

EM LICHINGA

Funcionários “fintam” 
elevado custo de vida

ganhar algum dinheiro para 
ajudar nas despesas, mas per-
cebeu que também é possível 
investir com os ganhos do 
moto-taxi.

Para além da motorizada 
com que começou a activida-
de, comprou mais três, entre 
novas e usadas, passando a 
contar com quatro, desde o 
início deste ano, que produ-
zem cerca de 32 mil meticais, 
estando a construir uma nova 
casa, para melhorar a qualida-
de de vida da família, na ex-
pectativa de concluir no pró-
ximo ano. 

Lopes Manuel, também 
afecto ao Comando provincial 
da PRM, na praça de moto-tá-
xi, faz quatro anos, disse que 
consegue garantir comida em 
casa e também pagar propi-
nas na Universidade Rovuma 
onde está a estudar.

“Antes tinha muitas difi-
culdades para pagar as propi-
nas, porque o que restava não 
supria a metade das despesas 
com a alimentação e estudos 
dos meus filhos”, apontou. 

Indicou que projecta rea-

bilitar a sua casa, visto que o 
material usado  é de péssima 
qualidade e não oferece segu-
rança contra possíveis incur-
sões dos amigos do alheio. 

Sílvio Mazula, do Serviço 
Distrital de Educação, Juven-
tude e Tecnologia de Lichin-
ga, moto-taxista há sete anos, 
ingressou, recentemente, 
na Função Pública, mas não 
abandonou a actividade de 
transportador, a qual se dedi-
ca nos tempos livres.

“Faço o horário normal de 
trabalho na Função Pública e 
depois transporto pessoas até 
às 20.00 horas, desde que não 
esteja a chover ou a fazer mui-
to frio. Assim consigo comprar 
pão para o pequeno almoço e 
poupo algum dinheiro”, disse. 

“Fazer moto-táxi é rentá-
vel e a situação económica do 
país exige que tenhamos uma 
actividade secundária, para 
garantir um padrão de vida 
aceitável”, sublinhou o entre-
vistado que está a construir a 
sua casa, no bairro de Nama-
cula, arredores da cidade de 
Lichinga.

Djon Assamo, que lec-
ciona na Escola Primária 23 
de Setembro, na cidade de 
Lichinga,  reconheceu que 
o moto-táxi é benéfico, não 
obstante os riscos envolvidos, 
devido à criminalidade. 

A cidade de Lichinga, ape-
sar do seu rápido crescimento, 
ainda não introduziu os trans-
portes semicolectivos de pas-
sageiros vulgo “chapa 100”, o 
que abre espaço para a prolife-
ração dos moto-taxistas.

Entretanto, o director do 
Serviço Provincial de Justiça 
e Trabalho, Vasco Ncole, dis-
se ao “Notícias” que todas as 
iniciativas que visam mitigar 
os efeitos da subida do custo 
de vida ou contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida 
são bem-vindas, desde que 
sejam desenvolvidas de forma 
sustentável e observem a le-
gislação.

“Os profissionais devem 
procurar esclarecimento so-
bre possíveis choques com a 
legislação laboral e garantir 
que não comprometam o seu 
desempenho”, frisou.

Ângelo Salvador- agente da PRM Sílvio Mazula

Jovem deve ser proactivo 
para superar necessidades

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Aumento de conflitos 
inquieta autoridades

Electrificação de Gomba
e Matondovela inicia este ano

segurança provocada pelo ter-
rorismo.

Espera-se que a redução 
dos níveis de alguns rios, a par-
tir dos próximos dias, venha a 
facilitar o transporte.

O delegado provincial do 
Fundo de Energia  disse noutro 
desenvolvimento que a insti-
tuição vai iniciar, brevemen-
te, a aquisição dos materiais, 
nomeadamente postes e cabos 
eléctricos, para electrificar os 
postos administrativos de Na-
cumua, Muluco e localidade de 
Chiúta, nos distritos de Metari-
ca, Nipepe e Mecanhelas, res-
pectivamente. 

 Inicialmente o projecto, 
com base em energia fotovol-
taica, seria desenvolvido por 
um outro provedor nacional de 
energia mas, nos últimos dias, 
surgem indicações que o mes-
mo será implementado pela 
sua instituição. 

Apontou que a instituição 
poderá intervir na electrifica-
ção através da energia da rede 
nacional, dos postos adminis-
trativos de Muaquia e Melu-
luca, nos distritos de Majune e 
Lago, respectivamente.

mento do empreiteiro.
“Os equipamentos indis-

pensáveis para produção de 
energia eléctrica, através de 
painéis solares, já foram adqui-
ridos e encontram-se na posse 
do empreiteiro. Adquirimos, 
igualmente, postes e cabos 
para fazer a rede de distribui-
ção de energia eléctrica para o 
consumidor, a partir da mini-
-central” , frisou.

Entretanto, o transporte 
dos equipamentos e materiais 
destinados à implantação da 
mini-central fotovoltaica e da 

rede de distribuição de energia 
eléctrica, para Gomba e Ma-
tondovela, a partir de Lichinga, 
está a enfrentar dificuldades 
devido ao mau estado das vias 
de acesso.

Com efeito, as estradas que 
ligam a sede distrital de Me-
cula e as regiões de Gomba e 
Matondovela, no interior das 
áreas de conservação da Re-
serva Especial do Niassa, não 
são mantidas há cerca de cinco 
anos, devido a vários factores 
com destaque para a escassez 
de recursos financeiros e a in-

Painéis serão usados para electrificar mais povoados no Niassa

disse.
Apontou que quando 

abraçou a actividade de trans-
portador tinha em mente 
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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

A 
ASSEMBLEIA Mu-
nicipal de Maputo 
aprovou, ontem, a 
resolução que agra-
va em sete meticais 

a tarifa dos transportes se-
micolectivos de passagei-
ros, medida justificada pela 
constante subida dos custos 
de combustível.

Entretanto, a entrada em 
vigor das novas taxas só de-
verá acontecer depois de o 
Governo encontrar meca-
nismos de subvencionar os 
transportados. O Ministério 
dos Transportes e Comunica-
ções (MTC) está a subsidiar os 
transportadores, tendo sido 
disponibilizados cerca de 113 
milhões de meticais. 

Nas rotas cuja distância 
é igual ou inferior a 10 qui-
lómetros serão cobrados 19 
meticais, contra os actuais 
12, e nos percursos abaixo de 
20 quilómetros, os passagei-
ros deverão desembolsar  22 
contra 15 meticais.

A resolução sobre as no-
vas tarifas foi apresentada, 
ontem, durante a XVI sessão 
ordinária da Assembleia Mu-
nicipal, tendo sido aprovada 
pela maioria dos membros 
constituídos pela bancada da 
Frelimo. 

Entretanto, a Resistên-
cia Nacional de Moçambique 
(Renamo) e o Movimento 
Democrático de Moçambi-
que (MDM) votaram contra 
o despacho por não acredita-
rem na eficácia dos mecanis-
mos propostos pelo Governo.

MAIS de 160 vendedores do 
Mercado de Peixe, na cida-
de de Maputo, manifesta-
ram-se, ontem, exigindo 
indemnizações por terem 
sido transferidos do Mer-
cado A Luta Continua para 
o actual ponto de vendas há 
sete anos.

A construção de um 
empreendimento no anti-
go mercado agravou o de-
sespero dos comerciantes, 
aliada às altas taxas de “ar-
rendamento” das bancas, 
barracas, sistema de frio e 
até de sanitários do Merca-
do de Peixe.

Ademais, souberam que 
os vendedores que perma-
neceram no antigo posto de 
trabalho foram compensa-
dos para saírem do local.

“Nós também queremos 
os nossos direitos, pois o 
mercado foi-nos atribuí-
do pelo chefe da localidade 
da Costa do Sol. Não é justo 
que uns se beneficiem e ou-

tros saiam prejudicados”, 
iniciou Catarina Munguam-
be, uma das manifestantes.

Maria Massango, outra 
manifestante, disse que vá-
rios documentos foram en-
viados às autoridades, mas, 
em vez de respostas, só re-
ceberam promessas.

“O que nos inquieta é 
ver surgir no nosso espaço 
uma obra privada, enquan-
to aqui estamos a alugar as 
bancas a 900, as barracas 
a oito mil, o uso da casa de 
banho custa 150 meticais 
por mês e o gelo mil meti-
cais por dia. O negócio está 
insustentável e o pior é que 
quando não conseguimos 
pagar a renda confiscam o 
peixe e aplicam-nos mul-
ta”, reclamou.

Entretanto, o vereador 
do Desenvolvimento da 
Economia Local, Danúbio 
Lado, apontou que o mu-
nicípio, em parceria com o 
Governo japonês, construiu 

o Mercado de Peixe para dar 
melhores condições para 
o exercício da actividade, 
como um sistema de frio, 
higiene, entre outros.

Acrescentou que o pro-
cesso de transferência dos 
vendedores sempre foi cla-
ro e nunca houve promessa 
de indemnizações. No en-
tender de Danúbio Lado, as 
taxas aplicadas são susten-
táveis para os vendedores 
por estarem num mercado 
de especialidade.

Refira-se que a Polícia da 
República de Moçambique 
esteve no local para impe-
dir que os grevistas fossem 
ao antigo mercado, ora em 
obras, manifestarem-se.

A manifestação acabou 
criando congestionamen-
to na avenida Marginal no 
sentido Chiango-Merca-
do de Peixe, porque mui-
tos automobilistas curiosos 
abrandavam a marcha para 
assistir ao cenário.

O MUNICÍPIO da Matola acaba de ini-
ciar uma campanha que vai culminar 
com o encerramento de estabeleci-
mentos de venda de bebidas alcoólicas 
localizados nas proximidades das esco-
las, para prevenir o seu consumo pelos 
estudantes.

A medida, levada a cabo pelas auto-
ridades municipais,  vem responder ao 
aumento do consumo de drogas e álcool 
nas imediações das escolas.

Com efeito, os proprietários de 
barracas localizadas num raio de 500 
metros das escolas devem abandonar 
a venda de bebidas alcoólicas em dez 
dias, uma decisão que visa garantir o 
cumprimento do previsto no decreto 
54/2013, de 7 de Outubro.

Findo o prazo estabelecido, que vai 
até ao dia 6 de Agosto, o Conselho Mu-
nicipal da Matola irá levar a cabo uma 
campanha de desmantelamento e de-

sactivação de todos os esconderijos e 
consequente responsabilização crimi-
nal.

“As drogas e o álcool são males so-
ciais que destroem a juventude da nossa 
autarquia, pelo que convidamos todas 
as forças vivas da sociedade para que 
possamos enfrentar e erradicar estes 
males, de modo a proteger as gerações 
vindouras”, lê-se num comunicado 
emitido pelo Conselho Municipal.

Aprovada nova 
tarifa de “chapa”

Espera-se que o instru-
mento aprovado entre vigor 
15 dias após a sua publica-
ção no Boletim da Repúbli-
ca. O Conselho Municipal de 
Maputo (CMM) refere que 
vai articular com o Governo 
central o subsídio directo ao 
passageiro que se comprovar 
ser elegível no  valor de sete 
meticais. 

“O munícipe vai con-
tinuar a pagar 12 meticais. 
Quando a plataforma estiver 
pronta, passará a desem-
bolsar 19 meticais, sete dos 
quais subvencionados pelo 
Governo que  poderão ser 
transferidos directamente ao 
passageiro através do cartão 
Famba ou outras carteiras 

móveis”, explicou o vereador 
para a área de Mobilidade, 
Transporte e Trânsito, José 
Nichols.

Acrescentou que os 
munícipes podem registar-
-se e receber o cartão Famba 
em todos os terminais, pa-
ragens principais e  cabines  
da Agência Metropolitana de 
Transporte (AMT) para ter 
direito ao subsídio.

“Pretende-se que a me-
dida entre em vigor o mais 
breve possível por forma a 
que possamos garantir con-
dições financeiras de o Go-
verno operar o subsídio. Te-
mos garantias de fundos para 
o efeito nos próximos seis 
meses”, contou. 

Aprovadas novas tarifas do transporte de passageiros

VENDA DE ÁLCOOL

MERCADO DE PEIXE

Matola fecha barracas 
nas imediações das escolas

Vendedores exigem 
compensações
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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)

6638

O FUNDO Monetário Internacional 
(FMI) manteve, esta semana, a pre-
visão de crescimento para a África sub-
sahariana nos 3,8% este ano e 4% em 
2023, salientando que as perspectivas 
por país mantêm-se “inalteradas ou 
positivas”.
“As perspectivas de evolução dos 
países no Médio Oriente e Ásia Cen-
tral e na África subsahariana continu-
am, em média, inalteradas ou positi-
vas, reflectindo os efeitos dos elevados 
preços dos combustíveis fósseis e dos 
metais para alguns países exportadores 
de matérias-primas”, lê-se na actual-
ização do relatório sobre as Perspecti-
vas Económicas Mundiais, divulgado 

terça-feira, em Washington.
Para as duas maiores economias da 
África subsahariana, a Nigéria e a África 
do Sul, o FMI mantém o crescimen-
to da Nigéria em 3,4% este ano e sobe 
uma décima na estimativa de expansão 
económica no próximo ano, agora de 
3,2%, ao passo que para a África do Sul, 
a previsão melhora de 1,9% para 2,3% 
este ano e mantém nos 1,4% para 2023.
Numa actualização muito dominada 
pelos efeitos da invasão da Ucrânia pela 
Rússia, o FMI alerta que “os países de 
baixo rendimento, cujas populações 
já estavam a passar por uma grave má 
nutrição e mortalidade em excesso an-
tes da guerra, especialmente na Áfri-

ca subsahariana, tiveram um impacto 
particularmente severo”.
Na altura da divulgação das Perspecti-
vas para a África subsahariana, no final 
de Abril, o conselheiro do Departa-
mento Africano do FMI, Alex Segura, 
disse em entrevista à Lusa, que o im-
pacto da guerra na Ucrânia era “mui-
to negativo e muito grave em África”, 
devido às vulnerabilidades já exis-
tentes.
“O impacto em África da guerra na 
Ucrânia é muito negativo, é muito 
grave, porque os países de baixo ren-
dimento já tinham mecanismos mais 
limitados para lutar contra a pandemia 
de Covid-19, e tiveram um choque 

importante, com mecanismos muito 
menos desenvolvidos do que os países 
avançados para gerir a pandemia”.
Agora, continuou o conselheiro do de-
partamento africano, “chegam numa 
situação de grande vulnerabilidade, e a 
preocupação principal do FMI é o au-
mento dos preços dos combustíveis e 
dos produtos alimentares”, algo que se 
veio a verificar de forma muito signifi-
cativa desde então.
A Ucrânia e a Rússia são dois dos 
principais produtores de cereais, no-
meadamente trigo, que é a base da al-
imentação em vários países africanos, 
nomeadamente do norte do conti-
nente.

O BANCO Africano de Desenvolvi-
mento (BAD) vai desembolsar mais 5,6 
milhões de dólares para Moçambique 
promover a segurança alimentar e re-
siliência em pontos afectados pelos ci-
clones Idai e Kenneth, em 2019, anun-
ciou ontem a instituição.

“Este financiamento adicional é 
concedido ao abrigo do Mecanismo 
Africano de Produção Alimentar de 
Emergência do Banco, com o objectivo 
de construir a resiliência dos sistemas 

alimentares de Moçambique em res-
posta à actual crise alimentar global, 
agravada pela guerra na Ucrânia”, in-
dica o BAD em nota distribuída à co-
municação social.

Segundo o Banco, o valor ajudará a 
fornecer sementes, fertilizantes e ser-
viços de extensão certificados adapta-
dos ao clima, reforçando a capacidade 
de produção dos agricultores e apoian-
do a definição de estratégias de fortale-
cimento de instituições nacionais com 

equipamento de laboratório.
“O financiamento adicional visa 

a produção de milho, feijão de soja e 
sésamo. O Banco espera igualmente 
um financiamento complementar de 5 
milhões de dólares  da Agência Norte-
-Americana para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) e 2 milhões de 
dólares do Fundo Nórdico de Desen-
volvimento”, refere-se ainda no do-
cumento.

Em 2019, o BAD aprovou um apoio 

de 47 milhões de dólares para ajudar 
Moçambique a restaurar meios de sub-
sistência e reconstruir infraestruturas 
devastadas pelos ciclones Idai e Ken-
neth.

O ciclone Idai atingiu o centro do 
país em Março de 2019, provocando 
mais de 600 mortos.

Poucos meses depois, em Abril do 
mesmo ano, Moçambique voltou a ser 
afectado por um ciclone (o Kenneth), 
que matou 45 pessoas no norte do país.

A EMPRESA Agri-Maçaroca, em Vilankulo, pro-
víncia de Inhambane, abandonou a produção de 
tomate, por falta de mercado.

Até ao ano passado a empresa produzia cer-
ca de 20 mil toneladas de tomate, mas devido a 
dificuldades de colocação no mercado mais de 
metade desta produção se deteriorava após a co-
lheita.

O proprietário da Agri-Maçaroca, Hen Van, é 
citado pela Rádio Moçambique a afirmar que os 
prejuízos decorrentes da situação atingiam mais 
de dez milhões de meticais.

 Indicou que apesar de abandonar a produção 
de tomate a empresa, que emprega mais de 300 
trabalhadores, entre permanentes e sazonais, 
aposta no cultivo de milho, batata-reno, feijão-
-manteiga e banana, numa área de mais de mil 
hectares. 

O tomate faz parte do grupo de hortícolas que 
são mais comercializados no mercado nacional, 
onde também pode se incluir a cebola, batata-
-reno e o repolho. 

Aliás, há indicadores que apontam que do 
grupo dessas hortícolas mais comercializadas o 

tomate e a cebola ocupam o primeiro lugar.
Tradicionalmente os mercados de referência 

da região sul do país são abastecidos por hortíco-
las proveniente de produção local, vindos na sua 
maioria dos distritos das províncias de Maputo e 
Gaza.

No caso particular do tomate e cebola, em 
períodos de escassez, ou seja, nos meses de maior 
procura, que geralmente ocorrem nos meses de 
Fevereiro, Março, Abril até Maio, aqueles mer-
cados são reforçados de mercadoria importadas 
pelos operadores formais e informais da vizinha 
África do Sul.

O histórico do comportamento do preço 
mensal do tomate nesta região sul indica que no 
período dos meses de Julho a Setembro regista-se 
uma maior oferta deste produto nos mercados 
formais e informais, o que por sua vez provoca 
o fenómeno da redução significativa do preço e 
consequente prejuízos para os produtores. 

Outro facto que impacta negativamente para 
os produtores do tomate é a falta de unidades de 
processamento, o que permitiria a sua conserva-
ção para períodos de escassez.

ONZE Pequenas e Médias Em-
presas (PME) que operam na 
província de Cabo Delgado 
receberam esta semana a cer-
tificação ISO 9001, no quadro 
de um programa promovido 
pela TotalEnergies EP Mozam-
bique LNG, operadora da Área 
1 da bacia do Rovuma, em par-
ceria com o Instituto Nacional 
de Normalização e Qualidade 
(INNOQ). 

As empresas certificadas 
operam em diversos secto-
res de actividade, incluindo a 
prestação de serviços, constru-
ção civil, serviços eléctricos, 
produção, aprovisionamento 
e corretores sob medida. Todas 
elas deverão beneficiar ainda 

M
OÇAMBIQUE está a 
impulsionar a mo-
dernização dos ser-
viços nos três prin-
cipais portos do país, 

designadamente Nacala, Beira 
e Maputo. O facto está a contri-
buir para a melhoria do trans-
porte marítimo internacional. 

Falando terça-feira últi-
ma, em Maputo, na Reunião 
Anual do Comité Executivo 
da Federação Internacional 
dos Trabalhadores do Sector 
dos Transportes, Pesca e Tu-
rismo em África, a Ministra do 
Trabalho e Segurança Social, 
Margarida Talapa, apontou, 
a título ilustrativo, que como 
resultado das actividades de-
senvolvidas já atracam nestes 
portos navios com cerca de 
300 metros de comprimento.

Defendeu que a entrada 
destes navios foi graças ao tra-
balho de modernização, prin-
cipalmente no Porto de Ma-
puto, que incluiu a dragagem 
do canal de acesso e do cais de 
acostagem.

Margarida Talapa justifi-
cou ainda que para responder 
à demanda do transporte de 
pessoas e bens estão em curso 
acções tendentes a melhoria 
do transporte ferroviário li-
gando Moçambique à África 
do Sul, Eswatini, Zimbabwe e 

TRANSPORTES, PESCA E TURISMO

País aposta na modernização
dos serviços portuários

Melhoramento dos portos permite que atraquem navios com cerca de 300 metros de comprimento

Malawi.
“Ainda neste âmbito, foi 

assinado recentemente um 
acordo entre Moçambique e a 
África do Sul, que vai permitir 
a circulação de comboios de 
carga da empresa Portos e Ca-
minhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM) e da congénere sul-
-africana, a Transnet Freight 
Rail (TFR), em cada um dos 

países”, disse.
Clarificou que para o trans-

porte rodoviário está em curso 
uma campanha para a melho-
ria das estradas nacionais, as-
sim como as que ligam ao hin-
terland, estas últimas em fase 
terminal, com a conclusão da 
Estrada Nacional Número Seis 
(EN6) ligando o Porto da Beira 
ao vizinho Zimbabwe.

Para satisfazer a demanda 
pelo transporte aéreo, Mo-
çambique abriu o espaço para 
o licenciamento de compa-
nhias estrangeiras, o que tem 
contribuído para uma maior 
satisfação dos utentes desta 
via de transporte no país.

“Importa destacarmos que 
no que tange aos sectores de 
transporte, pesca e turismo 

BAD desembolsa fundo
para segurança alimentar

Empresa abandona produção
de tomate por falta de mercado

Total apoia certificação de PME em Cabo Delgado
sustentável do país, em geral, 
e de Cabo Delgado, em parti-
cular”.  “Apesar de o projecto 
Mozambique LNG continuar 
em força maior, portanto, com 
as operações suspensas, con-
tinua a investir em acções de 
conteúdo local para o desen-
volvimento socioeconómico 
em Mocímboa da Praia e Pal-
ma, que já permitiram a cria-
ção de mais de 1300 empregos 
permanentes”, disse.

Rabilloud acrescentou 
que “em estreita coordenação 
com o Governo de Moçambi-
que e outras partes interessa-
das vamos continuar a inves-
tir na promoção do conteúdo 
local”.

de um acompanhamento de 
dois anos para a renovação dos 
certificados.

Durante a cerimónia, que 
teve lugar na cidade de Pemba, 
a TotalEnergies também apre-
sentou um estudo de mercado 
realizado pela Deloitte e que 
mapeia a realidade económica 
de Cabo Delgado, para além 
de avaliar as competências da 
província em matéria de for-
necimento de bens e serviços.

O estudo procede igual-
mente ao mapeamento dos 
diversos programas de apoio 
ao desenvolvimento socioe-
conómico da província bem 
como das respectivas fontes de 
financiamento de modo a per-

mitir um melhor alinhamento 
entre os programas e evitar a 
duplicação de esforços.

Este estudo de mercado, 
feito no âmbito da revisão do 
Plano de Conteúdo Local do 
Projecto Mozambique LNG, 
permitiu identificar os três 
sectores críticos que podem 
estimular o mercado local e 
todas as cadeias de valor, no-
meadamente construção civil, 
transportes e logística, e servi-
ços gerais.

Nocif Magaia, director pro-
vincial da Indústria e Comércio 
de Cabo Delgado, que saudou a 
certificação das empresas, afir-
mou que o estudo de mercado 
apresentado “responde ao de-

sígnio de fortalecer a integra-
ção e crescimento das indús-
trias locais e de todo o sector 
privado emergente na cadeia 
de valor dos megaprojectos, 
com base no conteúdo local, 
privilegiando as pequenas e 
médias empresas moçambica-
nas”.

Por seu turno, Maxime Ra-
billoud, representante da To-
talEnergies em Moçambique, 
afirmou que “a realização deste 
estudo de mercado e a certifi-
cação de empresas nacionais 
são um testemunho do nosso 
compromisso em contribuir 
para promover o conteúdo lo-
cal e, por conseguinte, contri-
buir para o desenvolvimento 

FMI mantém previsão de crescimento para África

Moçambique goza de uma lo-
calização privilegiada, posto 
que tem uma extensa costa 
oceânica, um interior consti-
tuído por planícies e monta-
nhas com elevado potencial 
turístico”, disse. 

A pesca industrial e artesa-
nal estão igualmente em fran-
co crescimento e a produção 
pesqueira nacional é estável, 
estando criadas as condições 
para o abastecimento ao mer-
cado interno assim como para 
a exportação, sendo a Europa, 
Ásia e a vizinha África do Sul 
destinos actuais e mais visto-
sos do pescado moçambicano.

“Apesar dos aspectos aci-
ma arrolados, que consubs-
tanciam o alavancar da eco-
nomia nacional, o certo é que 
o desenvolvimento portuário, 
marítimo e ferroviário traz 
consigo novos desafios”, su-
blinhou. 

A título de exemplo, no 
campo marítimo e portuário, 
devido à ausência de inspec-
tores internacionais alguns 
armadores desonestos aban-
donam, por vezes, os seus 
navios e pessoal em territó-
rio nacional, apesar do árduo 
trabalho que tem sido levado 
a cabo pelo Instituto Nacio-
nal da Marinha (INAMAR) no 
controlo destas situações.
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CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Conselho Municipal de Maputo convida 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, Fornecimen-

to 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

Agente do SERNIC
nega agressão a réus

JULGAMENTO DE TENTATIVA DE RAPTO

U
M agente do Servi-
ço Nacional de In-
vestigação Criminal 
em Sofala (SERNIC) 
refutou, na terça-

-feira, durante a segunda 
audição do julgamento por 
tentativa de rapto de um 
empresário indiano, a acu-
sação de ter agredido fisica-
mente os três réus durante a 
instrução preparatória com 
o objectivo de forçar a ob-
tenção de provas.

Na semana passada, no 
início do julgamento do 
caso na 6.ª Secção do Tri-
bunal Judicial da Província 
de Sofala (TJPS), os réus 
negaram que estivessem 

a preparar qualquer rapto 
e acusaram os agentes do 
SERNIC de os terem agredi-
do para forçarem a obten-
ção de provas.

Nas suas declarações, o 
agente contou que, no âm-
bito do trabalho operativo e 
preventivo associado a cri-
mes de rapto e assaltos com 
recurso a arma de fogo, no 
final do ano passado, to-
mou-se conhecimento da 
existência de um grupo 
com antecedentes crimi-
nais que pretendia raptar 
um cidadão na Beira.

“Depois da informação, 
iniciámos o acompanha-
mento investigativo e daí 

foi possível interceptar uma 
chamada de M. Chico de-
pois de sabermos que já ha-
via um mandado para a sua 
captura”, lembrou.

Recordou ainda que 
gravou as declarações de 
M. Chico e este não sofreu 
qualquer tortura porque 
falou espontaneamente. O 
conteúdo da gravação foi 
exibido durante a audição 
e ouviu-se M. Chico a falar 
de um rapto e que o grupo 
iria ganhar 20 milhões de 
meticais. 

O agente afirmou ainda 
que, depois da detenção de 
M. Chico, foi possível igual-
mente prender M. Ayob que 

tem antecedentes nesse tipo 
legal de crime. “M. Chico 
tinha como missão recru-
tar outros indivíduos para 
fazerem parte do grupo. 
Assim, chamou um jovem 
de nome Xadreque que, se-
gundo informações, perdeu 
a vida e um terceiro réu no 
processo identificado como 
A. Francisco. Durante as in-
vestigações, encontrámos 
uma mensagem no celular 
de M. Chico enviada por M. 
Ayob a partir do telefone 
de A. Francisco”, relatou o 
agente do SERNIC.

O declarante afirmou 
que não tem quaisquer dú-
vidas de haver ligação entre 
os três e que pretendiam 
protagonizar o rapto.

Recordou, igualmente, 
que o SERNIC tomou co-
nhecimento que um outro 
indivíduo de nome G. Ma-
chamba, que também está 
detido e responde num ou-
tro processo, é proprietário 
de uma arma do tipo AK47 
que seria usada no rapto.  

Entretanto, foi ainda 
exibido durante o segun-
do dia de audição um ví-
deo do momento em que 
os réus eram apresentados 
à imprensa pelo SERNIC e 
um deles confessava que o 
grupo pretendia raptar um 
cidadão na Beira.

A próxima audição está 
marcada para 2 de Agos-
to com a presença de mais 
dois agentes do SERNIC e 
do cidadão G. Machamba. 

Recomenda-se a criação 
de mais cadeias abertas
O GOVERNADOR de Sofala, Lou-
renço Bulha, desafiou o Serviço 
Nacional Penitenciário (SERNAP) a 
criar mais centros abertos no posto 
administrativo de Nhangau, na ci-
dade da Beira, com vista a descon-
gestionar o Estabelecimento Peni-
tenciário Central, que se apresenta 
superlotado.

Bulha lançou o desafio no con-
texto do 47.º aniversário desta ins-
tituição que se celebrou ontem sob 
o lema “SERNAP Pela Protecção da 
Sociedade e Humanização do Siste-
ma Penitenciário”.

De acordo com o governante, 
os centros abertos poderiam servir 
para alojar os presidiários em prisão 
preventiva e reclusos que não sejam 
cadastrados perigosos.

“Nós estamos satisfeitos com o 
trabalho penitenciário visto que, 
nos últimos tempos, não temos re-
cebido muitos relatos de fuga de re-
clusos. Isto é um sinal de que estão 
mais organizados”, elogiou Bulha.

Enalteceu, igualmente, o esfor-
ço empreendido pelo SERNAP que, 
mesmo perante inúmeras dificul-
dades, tem sabido transformá-las 
em desafios que culminam com a 
transformação dos reclusos em ci-
dadãos úteis à sociedade.

Ainda assim, defendeu que, para 
lograr outros sucessos na sua mis-
são, o SERNAP deve apostar na me-
lhoria da articulação e colaboração 
com outras instituições de admi-
nistração da justiça, organizações 
da sociedade civil, confissões reli-

giosas e outros com as quais possa 
investir igualmente na reinserção 
social dos reclusos.

A este propósito, reconheceu 
que no exercício de implementa-
ção da componente dos direitos 
humanos e justiça social o guarda 
penitenciário tem um papel funda-
mental incentivando as actividades 
produtivas, formação técnico-pro-
fissional que, de certa forma, con-
tribuem para a reabilitação do re-
cluso.

Entretanto, encorajou o sector a 
criar mais parcerias para a contínua 
formação do recluso e consequente 
acompanhamento após a sua sol-
tura de modo a assegurar que não 
volte a enveredar por práticas cri-
minosas.  

Cadeia Central com 740 reclusos a mais

POR sua vez, a directora do 
Estabelecimento Penitenciá-
rio Provincial de Sofala, Ja-
cinta Tambalica, confirmou a 
superlotação do Estabeleci-
mento Penitenciário Central 

revelando que alberga um to-
tal de 801 presidiários contra 
os 50 que é a sua capacidade 
máxima. Já o centro aberto de 
Savane tem um total de 538 
reclusos.

Estabelecimento Penitenciário Central da Beira

Jacinta Tambalica defen-
deu, entretanto, que, para 
reverter o cenário, o sector 
está a mobilizar recursos para 
a ampliação e construção de 
novos estabelecimentos para 
descongestionar as celas exis-
tentes.

Mesmo assim, ressalvou 
que, apesar da superlotação, 
a segurança dos reclusos está 
garantida, pelo que não há re-
gisto de situações alarmantes 
nos estabelecimentos peni-
tenciários.

Num outro desenvolvi-
mento, a directora do Esta-
belecimento Penitenciário 
Provincial de Sofala revelou 
que o SERNAP tem estado 
a massificar o seu trabalho 

junto dos órgãos de admi-
nistração da justiça na cele-
ridade processual, concessão 
de liberdade condicional, 
regularização de sentença 
preventiva expirada, entre 
outras medidas.

Relativamente às activi-
dades de reabilitação, Jacinta 
Tambalica afirmou que a sua 
instituição tem apostado na 
formação técnico-profissio-
nal em matérias de agrope-
cuária, serralharia e alfaiata-
ria.

No entanto, um dos desa-
fios que o sector tem enfren-
tado nos últimos tempos é a 
identificação de parceiros que 
possam apoiar as áreas de for-
mação técnico-profissional.
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O 
GOVERNO vai 
apoiar, nos próximos 
anos, intervenções 
de grande impac-
to para aumentar 

o acesso a infra-estruturas 
urbanas e serviços básicos, 
melhorar o acesso a terra ur-
bana e habitação condigna 
nas províncias de Nampula e 
Cabo Delgado.

A taxa de crescimento da 
população urbana no Norte 
país, superior à média nacio-
nal de 3,85 por cento, serviu 
como justificativa para o pro-
jecto de desenvolvimento ur-
bano lançado há dias na cida-
de portuária de Nacala.

Trata-se do Projecto de 
Desenvolvimento Urbano 
do Norte de Moçambique 
(PDUNM), orçado em 100 
milhões de dólares co-finan-
ciados pelo Governo e Banco 
Mundial, a ser implementa-
do no período compreendido 
entre 2022 e 2026.

O projecto foi apresenta-
do pelo Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) 
do Fundo do Fomento para 
Habitação, Armindo Mun-
guambe, no lançamento do 
PDUNM, evento que foi diri-
gido pelo Ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos, Carlos Mesquita.

“Moçambique tem um 
crescimento urbano acelera-
do e acima da média dos paí-

EM NAMPULA E CABO DELGADO

Intervenções reforçam 
acesso aos serviços básicos

ses da África Subsahariana e 
da média total dos países em 
desenvolvimento. Esse cres-
cimento, sem precedentes 
da população urbana no Nor-
te, ultrapassou a capacidade 
dos municípios de expandir 
infra-estruturas urbanas e 
serviços básicos”, referiu Ar-
mindo Munguambe.

Além disso, cerca de 80 
por cento da população ur-
bana constrói suas próprias 
casas em assentamentos in-
formais peri-urbanos não 
planeados e em zonas pro-
pensas a inundações”, infor-
mou.

O objectivo final do pro-

jecto, disse a fonte, é me-
lhorar a habitação, acesso a 
infra-estruturas urbanas e 
serviços municipais nas ci-
dades de Nampula e Nacala, 
ambas na província de Nam-
pula, Pemba e Montepuez, na 
vizinha Cabo Delgado.

Na cidade de Nampu-
la o projecto será desenvol-
vido nos bairros periféricos 
de Muatala e Muhaivire, em 
Nacala em Ontupaia e Mata-
phué.

Já na cidade de Pemba, 
capital de Cabo Delgado, fo-
ram escolhidos os bairros de 
Chuíba e Mathate, e em Mon-
tepuez os bairros de Nacate, 

Napai e Pitimbine.
“A iniciativa vai apoiar o 

melhoramento de casas pre-
cárias nos bairros peri-urba-
nos seleccionados, através de 
fundações e “kits” de pavi-
mentos, alvenaria, cobertu-
ra, portas e janelas, casas de 
banho com fossas sépticas e 
reservatórios de água, o que 
resultará na melhoria dos pa-
drões de habitação e resilien-
tes aos eventos climáticos”, 
explicou. 

O governador da pro-
víncia de Nampula, Ma-
nuel Rodrigues, considera 
esta intervenção oportuna 
e imprescindível, pois nes-

ta parcela do território na-
cional persistem problemas 
de ordenamento territorial, 
acentuada erosão de solos e 
doenças de origem hídrica, 
particularmente malária e 
diarreias.

“A título de exemplo, esta 
cidade de Nacala apresenta 
uma densidade populacional 
que atinge os cerca de 1074 
habitantes/km² (13 vezes 
mais da média provincial), 
enquanto da capital Nampula 
ronda nos aproximadamente 
de 700 habitantes/km², ou 
seja, cerca de 9 vezes mais 
que a média provincial”.

Por seu turno, o governa-
dor da província de Cabo Del-
gado, Valigy Tauabo, entende 
que este projecto relança a 
esperança de um crescimen-
to urbano acelerado, ordena-
do e resiliente, num contexto 
do desafio das mudanças cli-
máticas e terrorismo.

“As cidades de Monte-
puez e Pemba são a primeira 
e a segunda mais infra-es-
truturadas e mais populosas 
a nível da província de Cabo 
Delgado, 114.271 e 235.245 
habitantes, respectivamente. 
Devido aos ataques terro-
ristas estas duas cidades au-
mentaram expressivamente 
o número da população, com 
a presença de famílias deslo-
cadas vindas dos distritos do 
norte e do centro”, afirmou.

AS autoridades da Saúde anunciaram, on-
tem, 89 recuperados da Covid-19, no mesmo 
período em que 32 acusaram positivo para a 
doença, sem registo de novo óbito.

O Ministério da Saúde (MISAU) refere, na 
sua actualização diária da pandemia, que os 
recuperados foram registados em Sofala, com 
37 episódios, seguida de Inhambane (23), 
Nampula (23) e os restantes  na província de 
Maputo.

Os infectados resultaram da testagem de 
705 amostras, o que corresponde a uma posi-
tividade de 4,54 por cento e uma taxa cumu-
lativa de 16,8. Assim, o país contabiliza 304 

casos activos. 
O documento aponta que não houve re-

gisto de alta hospitalar e um doente teve que 
ser internado, elevando para 12 o número de 
pacientes que seguem sob cuidados médicos, 
a maioria dos quais na província do Niassa.

Mantém-se em 2215 o cumulativo de ví-
timas mortais. No mesmo intervalo, 4802 
pessoas tomaram a primeira e segunda va-
cinas contra a Covid-19 e um cumulativo de 
541.963 receberam a dose de reforço.

Até ontem 14.603.058 milhões de pessoas 
estavam completamente vacinadas e a cober-
tura vacinal estava fixada em 96 por cento.

País regista 89 
curados da Covid-19

A MINISTRA da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Re-
ligiosos, Helena Kida, deplo-
rou, ontem, o envolvimento 
dos agentes penitenciários nos 
casos de evasões de internos 
em alguns estabelecimentos 
de reclusão no país.

Falando ontem, em Ma-
puto, por ocasião dos 47 anos 
do Serviço Nacional Peniten-
ciário, celebrado sob o lema 
“SERNAP: Pela Protecção da 
Sociedade e Humanização do 
Sistema Penitenciário”, a go-
vernante disse que estes actos, 
em determinados momentos, 
praticados devido à falta de 
sentido de missão na obser-
vação de algumas medidas de 
vigilância e segurança, aca-
bam por manchar o prestígio 
da instituição.

“Mina, igualmente, o tra-
balho e os esforços desenvol-
vidos no âmbito da reabili-
tação e reinserção social do 
cidadão privado de liberdade, 
fere a ética e a deontologia 
profissional, pondo em causa 
as boas práticas empreendi-
das pela maioria dos agentes 
honestos e íntegros, que de 
noite e de dia dedicam todas 
suas energias e capacidades 
para manter a tranquilidade, 

47 ANOS DO SERNAP

Kida deplora envolvimento de
guardas prisionais nas evasões

com zelo e abnegação, sobre-
tudo, com a perícia exigida na 
resposta as vulnerabilidades 
que se apresentam ao sistema 
penitenciário” , exortou. 

Salientou que o país preci-
sa de uma guarda penitenciá-
ria com elevada auto-estima, 
comprometida e tecnicamen-
te preparada para enfrentar 
os desafios da vigilância e se-
gurança penitenciaria, bem 
como a reabilitação e reinser-
ção social do cidadão privado 
de liberdade. 

“Por isso, o encorajamen-
to é no sentido de o SERNAP 
potenciar-se, cada vez mais, 
edificando bases para o uso da 
ciência e de equipamentos e 
tecnologias modernas para es-
clarecer as diversas situações 
de segurança que poem em 
causa o nosso sistema”, afir-
mou a ministra.

Acrescentou que a postura 
do SERNAP, certamente, ins-
pirará maior confiança, cre-
dibilidade e maior segurança 
a sociedade e ao cidadão, in-
cluindo no relacionamen-
to com outras instituições, 
criando um ambiente propício 
para que este possa contribuir 
no desenvolvimento sustentá-
vel do país.

vigilância e segurança nos es-
tabelecimentos penitenciá-
rios”,disse.

Instou ao sector para in-
vestir no desenvolvimento e 
na valorização do capital hu-
mano, aprimorando sempre 
a estratégia de prevenção e 
consolidação dos mecanismos 
de vigilância e segurança pe-

nitenciaria.
Contudo, a ministra reco-

nhece a complexidade da mis-
são mas, também, frisa que, 
ao longo destes 47 anos, de-
senvolveram-se recursos hu-
manos valiosos e robustos que 
estão à altura de responder aos 
desafios que vos são impostos.

“Neste sentido, exorto-

-vos a incutirem e capitalizem 
o patriotismo no seio dos fun-
cionários e agentes da guarda 
penitenciária. Devemos con-
tinuar a municiar os novos 
membros da guarda peniten-
ciária em conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes de saber 
ser e estar. Estes valores vão 
permitir cumprir a sua missão 

O CONFINAMENTO verificado em dois anos 
da pandemia da Covid-19, onde as pessoas fi-
caram mais concentradas nas redes sociais, foi 
aproveitado pelos traficantes para interagirem e 
aliciar muitas pessoas para as malhas do tráfico.

É assim que, durante o período da pande-
mia, foram registados 20 casos de tráfico de 
seres humanos, sendo 14 dentro do país e as 
restantes para o estrangeiro. Os casos envolve-
ram 82 vítimas, na sua maioria moçambicanas, 
grande parte resgatadas e devolvidas ao conví-
vio familiar, enquanto outras continuam por ser 
identificadas pelo Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal e o Ministério Público.

A informação foi revelada, há dias, em Ma-
puto, pela Procuradora-Geral-Adjunta, Ama-
bélia Chuquela, no lançamento da semana alu-
siva ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de 
Pessoas, que se assinala no próximo dia 30, sob 
o lema “Uso e Abuso da Tecnologia, no Tráfico 
de Pessoas”.

De acordo com a magistrada, as medidas 
de restrição para travar a propagação do vírus 
fizeram com que as pessoas, especialmente as 
crianças e jovens, ficassem muito mais tempo 
com a atenção centrada nos computadores e 
telefones celulares, principalmente às redes so-
ciais. 

Por essa razão, conforme explica, as pessoas 
foram fornecendo mais oportunidades aos tra-
ficantes que seguem as tendências online, o que 
se afigurou bastante para que, de forma sofisti-
cada e rápida, as vítimas fossem aliciadas.

“Ou seja, durante os dois anos de pandemia 
as vítimas foram recrutadas para redes de tráfico 
no ciberespaço”, disse.

Chuquela convida aos provedores de serviço 
de internet, incluindo as empresas de telefonia 
móvel, para colaborarem na melhoria das res-
postas operacionais ao tráfico de pessoas com 
recurso às tecnologias. 

Para o efeito, devem auxiliar os órgãos de 
investigação e prossecução penal, na utilização 
de ferramentas tecnológicas na condução de 
investigações e operações eficientes e legais em 
dispositivos digitais e no ciberespaço, incluindo 
através da utilização de ferramentas e operações 
forenses digitais.

“Contamos com todos para a melhoria dos 
padrões de segurança no ciberespaço, nos ser-
viços e produtos digitais que as crianças e os 
jovens tem acesso, bem como proporcionar 
educação preventiva adequadas e buscar formas 
para reduzir os riscos de recrutamento e explo-
ração de crianças e jovens através da internet” 
- exortou.

USANDO REDES SOCIAIS

Criminosos aproveitaram-se 
da doença para fazer vítimas

Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral-Adjunta

O TRIBUNAL de Magistrados 
de Belfast, na África do Sul, 
condenou dois moçambica-
nos envolvidos num caso de 
tráfico de 39 pessoas, no país, 
incluindo nove crianças me-
nores de cinco anos, anuncia-
ram, terça-feira, as autorida-
des sul-africanas.

“Os dois irmãos foram 
considerados culpados e con-
denados por violação da lei de 
imigração. Foram condena-
dos a três meses de prisão ou 
pagamento de multa de 5 mil 
randes (18 mil meticais) cada 
um”, refere em comunicado 
a unidade de investigação cri-
minal da Polícia sul-africana.

No comunicado refere-se 
que os dois moçambicanos, 
que foram detidos em Junho 
numa fazenda agrícola em 
Dullstroom, na província de 
Mpumalanga, que faz frontei-
ra com Moçambique, decidi-
ram abandonar o seu pedido 
de fiança por tráfico de pes-
soas, acrescentando que “en-

contram-se detidos a cumprir 
pena na prisão”.

De acordo com a Polícia 
sul-africana, os co-acusados 
no caso de alegado tráfico de 
pessoas de Moçambique - 
dois sul-africanos, pai e filho, 
compareceram na segunda-
-feira perante o tribunal de 
Belfast, tendo o magistrado 
adiado o caso para 27 de Julho 
para nova audiência de fiança.

Os dois sul-africanos en-
contram-se detidos desde o 
início de Julho por “violação 
da lei de tráfico de pessoas, 
participação ou conspiração 
no tráfico de pessoas”, segun-
do as autoridades sul-africa-
nas.

Segundo a porta-voz Di-
neo Lucy Sekgotodi, citada no 
comunicado a que a Lusa teve 
acesso, os homens “foram 
presos em 3 de Julho de 2022 
por tráfico de pessoas no caso 
em que 39 vítimas, incluindo 
sete mulheres, nove crian-
ças menores de 5 anos e 23 

homens maiores de 18 anos, 
que foram resgatados de uma 
fazenda agrícola em Dulls-
troom”, referiu.

A porta-voz da unidade 
policial de investigação crimi-
nal sul-africana salientou que 
a quadrilha recrutava as suas 
vítimas em Moçambique com 
a promessa de “melhor em-
prego” na África do Sul, para 
onde eram transportadas ile-
galmente por via terrestre.

“As vítimas foram trans-
portadas de Moçambique para 
a fronteira, onde tiveram de 
sair de táxi e atravessar a fron-
teira ilegalmente pelo rio para 
a África do Sul e depois levadas 
no táxi para Lydenburg. O fi-
lho do proprietário da quinta e 
um traficante encontraram-se 
alegadamente com o taxista, 
a quem pagaram em dinhei-
ro em troca das vítimas, que 
foram levadas para a fazen-
da para trabalho”, adiantou a 
porta-voz policial sul-africa-
na. (LUSA)

NA ÁFRICA DO SUL

Moçambicanos condenados 
por tráfico de pessoas

A POLÍCIA da República de Moçam-
bique (PRM) mantém activas as suas 
linhas operativas com vista a procurar 
identificar e prender os mandantes 
dos oito casos de raptos ocorridos nos 
primeiros seis meses deste ano.

A garantia foi dada esta sema-
na pelo Comandante-Geral da PRM, 
Bernardino Rafael, para quem o su-

cesso do esclarecimento destes casos 
depende, sobremaneira, da colabora-
ção de todos os segmentos da socie-
dade.

“Os cidadãos devem fornecer in-
formações que nos possam conduzir 
aos que almejam enriquecer a custa 
da privação da liberdade dos outros. 
Algumas vítimas já foram resgatas e 

outras continuamos a seguir as pistas 
disponíveis para poder~mos chegar 
aos cativeiros para resgatar as pessoas 
e responsabilizar os mandantes”, ex-
plicou o Comandante-Geral.

Refira-se que duas vítimas de 
sequestros continuam nas mãos de 
raptores, no país. Esta semana, foi 
restituída a liberdade ao empresário 

Ibrahimo Patel, sequestrado na posta 
de sua residência, na cidade do Chi-
moio, em Manica.

Na semana passada, a Polícia em 
coordenação com o Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC) 
abortou uma tentativa de rapto, no 
município da Matola, província de 
Maputo.

PRM no encalço dos mandantes dos raptos
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Cerimónia de passagem à reserva de agentes da PRM

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

SUB-PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA-MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 
A Sub-Procuradoria-Geral da 
República-Maputo, nos termos do 

art.° 45 do Regulamento de Con-

tratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 

8 de Março convida pessoas singu-

lares ou colectivas, nacionais ou es-

trangeiras, interessadas e elegíveis a 

apresentarem propostas seladas para 

o seguinte concurso:

• Concurso Público 40/UGEA/SP-
GRM/2022 para aquisição de 2 

viaturas do tipo mini-bus, garan-

tia bancária é exigível no valor de 

89.000,700MT, entrega das propos-

tas às 9.00 horas e abertura das 

mesmas às 9.15 horas do dia 18 
de Agosto de 2022.

Concorrentes interessados poderão 

obter mais informações, exam-

inar os Documentos do Concur-

so ou adquirí-los na Secretaria 

da Sub-Procuradoria-Geral da 
República-Maputo, Av. 25 de Setem-

bro, n.º 1026 - Edifício do Palácio da 
Justiça, 7º Andar, Telefone: 21322261 

- Cidade de Maputo, pela importância 

não restituível de 1000,00MT (mil 
meticais), durante as horas normais 

de expediente.

O período de validade das propostas é 

de 90 dias, a contar da data de abertu-

ra das mesmas. 

As propostas juntamente com a re-

spectiva garantia bancária deverão 

ser entregues no endereço acima in-

dicado, na presença dos concorrentes 

que desejarem comparecer.

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

Av. Vladimir Lénine nº 121, Tel: Geral- (+258) 21303303/4; DAF: (+258) 21 490946 , Fax.(+258) 21 304297;

Web-site: pgr.gov.mz - E-mail: pgr@pgr.gov.mz
6634

6637

Ex-agente da PRM 
detido por roubo

U
M ex-agente da Po-
lícia encontra-se 
detido pelo Servi-
ço Nacional de In-
vestigação Crimi-

nal (SERNIC), na cidade de 
Nampula, indiciado no roubo 
e venda de diversos móveis 
e electrodomésticos na re-
sidência dos seus próprios 

pais, no bairro suburbano de 
Muatala.

A porta-voz do SERNIC, 
em Nampula, Enita Tsinine, 
que apresentou o indivíduo, 

Ex-polícia é agora acusado de roubo

MAIS de 70 oficiais da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), entre superintendentes 
principais e da Polícia afectos ao Comando 
provincial em Nampula, passaram à reserva 
de efectividade na terça-feira, no quadro do 
rejuvenescimento da corporação.

O comandante da PRM em Nampula, An-
tónio Bachir, que dirigiu a cerimónia, alertou 
para o facto de os reservistas não estarem a ser 
desligados definitivamente da Polícia mas sim 
dados outras funções de disciplina que vão 
realizar em qualquer lugar onde estiverem.

No entanto, referiu que a etapa para qual 
passaram agora os oficiais requer uma res-
ponsabilidade acrescida, tendo em conta que 
com a sua experiência devem dar apoio aos 
mais novos, formando-os em todas vertentes 
de forma a garantirem o combate ao crime or-
ganizado, principalmente aos terroristas que 
actuam em Cabo Delgado.

Por isso, Bachir exigiu aos reservistas a 

serem vigilantes nos bairros onde residem, 
contribuindo dessa forma, no combate efi-
caz contra qualquer tipo de crime, garantindo 
também a manutenção da ordem, segurança e 
tranquilidade públicas.   

Por seu turno, os reservistas asseguraram 
que passaram à disponibilidade por efectivi-
dade com missão cumprida e sempre estarão 
disponíveis para dar apoio no que for neces-
sário, sobretudo em circunstâncias de ameaça 
ao país. Contudo, pediram ao Comando pro-
vincial da PRM que dê maior apoio na criação 
de melhores condições de saúde para os seus 
colegas que neste momento padecem de di-
versas doenças.

Por outro lado, os reservistas apelaram à 
corporação para que também se esforce e com 
meios disponíveis no combate aos crimes ci-
bernéticos que tendem a crescer nos últimos 
tempos no país, em particular na província de 
Nampula.

Mais oficiais da PRM 
passam à reserva

Empresa avícola queixa-se de contrabando
A EMPRESA Novos Horizontes, maior 
produtora e distribuidora de ovos na re-
gião Norte do país, e baseada na cidade 
de Nampula, queixa-se da persistência 
de problemas relacionados com o contra-
bando daquele produto introduzido no 
país através de Mandimba, na província 
do Niassa e Milange, na Zambézia. 

A preocupação foi manifestada pela 
directora de operações daquela empre-
sa, Luísa Serra, ao secretário de Estado 
na província de Nampula, Mety Gondola, 
que visitou recentemente aquela unidade 
industrial. 

Ela explicou que a empresa está preo-
cupada com a situação porque fragiliza a 

sua actividade que se pretende também 
lucrativa, uma vez que os ovos ficam 
abaixo dos custos de produção e a empre-
sa não consegue fazer face a esses custos.

Entretanto, Mety Gondola assegurou 
que o governo vai averiguar e trabalhar 
com vista a combater esse contrabando, 
coordenando as acções com as autorida-

des governamentais daquelas províncias 
vizinhas, por forma a contribuir para o 
aumento da produção e distribuição dos 
ovos ao nível da região Norte do país.

“O governo está ciente de que a res-
ponsabilidade dele é que não haja con-
trabando, descaminho e competição in-
justa, por isso a luta contra estes males é 

constante, e há necessidade de envolver 
vários órgãos a trabalhar no assunto”, 
disse.

Outros dados recolhidos pela nossa 
Reportagem referem que actualmente 
a Novos Horizontes produz por semana 
400 ovos destinados ao abastecimento 
da região Norte do país e a província da 

Zambézia.
As autoridades governamentais têm 

vindo a trabalhar com aquela empresa li-
gada a esta cadeia de valor de produção 
de frango e ovos para que disponibilize 
pintos a preços acessíveis às famílias para 
criação e reprodução com vista à melho-
ria da dieta alimentar da população.

disse que a detenção do in-
diciado foi possível mercê da 
denúncia feita pelo seu pró-
prio progenitor, que se sente 
prejudicado com o compor-
tamento indigno do seu filho. 

Conforme Tsinine, a in-
vestigação feita pela institui-
ção concluiu que o indivíduo, 
cuja identidade não revelou, 
era agente da Polícia da Re-
pública de Moçambique e que 
teria se escapulido do Centro 
Penitenciário de Marracue-
ne, na província de Maputo, 
onde se encontrava a cumprir 
uma pena por crime de cor-
rupção desde 2020.

“Ele fugiu da cadeia em 
Setembro de 2020, para ale-
gadamente conseguir sus-
tentar a sua família e achou 
que devia furtar os bens dos 
seus pais que depois vendia 
no mercado local”, explicou. 

De acordo com o SERNIC, 
alguns dos bens roubados, 
concretamente congelado-
res, sofás, armários e bases de 
camas, foram recuperados, 
enquanto decorrem investi-
gações para a localização de 
outros.
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Conselho de Serviços de 
Representação do Estado 

na Cidade de Maputo
Serviços de Justiça e 

Trabalho
Quarto Cartório Notarial 

de Maputo
Rua João Carlos Raposo Beirão,                   

nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE DAUTO 

CASSIMO FAQUIRA

Certifico, para efeitos 
de publicação, que por 
escritura pública de trinta 
de Maio de dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas 
setenta e cinco verso a 
folhas setenta e seis, do livro 
de notas para escrituras 
diversas número duzentos 
e noventa e quatro “C”, deste 
Quarto Cartório Notarial, 
perante mim, ERMELINDA 
JOÃO MONDLANE MATINE, 
Conservadora e Notária 
Superior, em exercício 
no referido Cartório 
Notarial, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito 
de DAUTO CASSIMO 
FAQUIRA, de cinquenta 
e dois anos de idade, no 
estado de viúvo, natural de 
Homoíne, nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência no Bairro de 
Mussumbuluco, Matola-
cidade de Maputo, sem ter 
deixado testamento com 
disposição da sua última 
vontade.
Mais certifico pela operada 
escritura pública, que 
deixou como única e 
universal herdeira, sua mãe 
AUAGE DAUTO CASSAMO, 
viúva, natural da Maxixe, 
residente em Homoíne 
e de nacionalidade 
moçambicana.
Que não deixou outras 
pessoas que por lei com 
ela possam concorrer à 
sucessão da herança e 
que dela fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 25 de Julho de 
dois mil e vinte e dois

O Conservador e Notário 
Técnico

(Ilegível)
6659 6659 6652 279

República de moçambique

Conselho De Serviços de 
Representação do Estado 

na Cidade De Maputo
Serviços de Justiça e 

Trabalho
Quarto Cartório Notarial 

de Maputo
Rua João Carlos Raposo Beirão,                          

n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE LÚCIA 

AUGUSTA SIMÕES

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
pública de trinta de Maio de 
dois mil e vinte e dois, lavrada 
de folhas setenta e três verso 
a folhas setenta e quatro 
verso, do livro de notas 
para escrituras diversas 
número duzentos e noventa 
e quatro “C”, deste Quarto 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, ERMELINDA 
JOÃO MONDLANE MATINE, 
Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no 
referido Cartório Notarial, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de LÚCIA AUGUSTA 
SIMÕES, de cinquenta anos 
de idade, no estado de casada 
com Daúdo Cassimo Faquirá 
sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos, natural 
de Maputo, nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência no Bairro de 
Chamanculo, nesta cidade 
de Maputo, sem ter deixado 
testamento com disposição 
de sua última vontade.
Mais certifico pela operada 
escritura pública que deixou 
como única e universal 
herdeira, sua filha MAURA 
SOFIA DA CONCEIÇÃO 
MIRANDA, solteira, maior, 
natural de Maputo e 
residente em Maputo, e de 
nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras 
pessoas que por lei com ela 
possam concorrer à sucessão 
da herança e que dela fazem 
parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 25 de Julho de 
dois mil e vinte e dois

O Conservador e Notário 
Técnico

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte (20) dias, 

contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos do executado SAMUEL 

JÚLIO SITOE, residente no Bairro do 

Boquisso, Posto Administrativo de 
Ressano Garcia, para, no prazo de dez 

(10) dias, posteriores àquele dos éditos 
reclamarem, querendo, o pagamento 
dos seus créditos pelo produto dos 
bens móveis, constituídos por diverso 
mobiliário e de electrodomésticos, 
penhorados, sobre que tenham garantia 
real, nos Autos de Execução Ordinária 

nº 107/21-W, movidos pelo exequente 
SOCREMO MICROBANCO, SA.

Maputo, aos 23 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE ZUMBU

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Maio, comunica-se que o objecto 
dos concursos indicados na tabela abaixo foi adjudicada à empresa que igualmente 
se indica:

Nº do concurso Objecto Modalidade
Empresa 

Adjudicada
Valor (MT)

Concurso nº 1
Material de consumo para 

escritório-Lote I
Concurso por 

Cotação
PAPELARIA 
NHÚNGUÈ

350,000.00

Concurso nº 1
Material de consumo para 

escritório-Lote II
Concurso por 

Cotação
CANHIMBE 
COMERCIAL

350,000.00

Concurso º 2
Material para manutenção e 

reparação de bens móveis
Concurso por 

Cotação
THE NEW MILLANO 

GROUP, LDA
350,000.00

Concurso nº 3 Material de limpeza e higiene   
Concurso por 

Cotação
THE NEW MILLANO 

GROUP, LDA
350,000.00

Concurso nº 4 Géneros alimentícios
Concurso por 

Cotação
CASA ANGEL 350,000.00

Concurso nº 5 Fardamento e calçado
Concurso por 

Cotação
REPROGRAFIA 

YUBRU
350.000.00

Concurso nº 6 Fornecimento de refeições
Concurso por 

Cotação
TROPICAL 
ZUMBU-2

350.000.00

Concurso nº 7 Serviços gráficos
concurso por 

Cotação
REPROGRAFIA 

YUBRU
350.000.00

Concurso nº 8 Transporte e carga
Concurso por 

Cotação
MEGA COMERCIAL 350.000.00

Concurso nº 9
Manutenção e reparação de bens 

imóveis

Concurso por 
Cotação

KHOMATEC, LDA 350.000,.00

Concurso nº 10
Outras- maquinarias e 

equipamentos
Concurso por 

Cotação
CONSULTING 

SERVIÇOS
216.000.00

Zumbu, Julho de 2022
A  U G E A

O
S membros da Co-
missão do Plano e 
Orçamento da As-
sembleia da Repú-
blica estão satisfeitos 

com o desempenho do Con-
selho Executivo Provincial do 
Niassa.

Este sentimento foi mani-
festado na cidade de Lichinga 
pelo deputado António Ni-
quice, presidente desta Co-
missão, que manteve encon-
tros com os representantes do 
Executivo provincial, no âm-
bito da fiscalização da acção 
governativa.

A satisfação surge em vir-
tude dos índices financeiros 
alcançados no primeiro se-
mestre deste ano, nomeada-

mente uma produção global 
de 39,9 mil milhões de meti-
cais, contra 48,4 mil milhões 
alcançados em igual período 
de 2021.

A Comissão do Plano e Or-
çamento está na província de 
Niassa para aferir a execução e 
o cumprimento do Plano Eco-
nómico e Social e Orçamento 
do Estado (PESOE) referente 
ao segundo semestre do 2021 
e primeiro semestre do 2022.  

“Constatámos, com satis-
fação, os esforços de melhoria 
das condições de vida da po-
pulação”, disse Niquice.

Encorajou o Executivo do 
Niassa a continuar a traba-
lhar para colocar a província 
na rota do desenvolvimento, 

mesmo perante adversidades 
de vária ordem.

Na ocasião, a governadora 
Elina Judite Massengele refe-
riu-se à necessidade de capi-
talizar a captação dos recursos 
internos, olhando para o fun-
cionamento e investimentos. 
A ideia, disse, é garantir o 
cumprimento integral do pla-
no provincial, numa altura em 
que as receitas do Estado co-
nheceram incremento de 11,2 
pontos percentuais, alcan-
çando 406,5 milhões de me-
ticais, contra 365,08 milhões 
em igual período de 2021.

Em termos de peso na es-
trutura da produção global, os 
sectores da agricultura, pro-
dução animal, caça e florestas 

NIASSA

Deputados fiscalizam
actividades do Executivo

CRIMES CONTRA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Magistrados capacitados
para o combate cerrado

CERCA de trinta magistra-
dos de todas as províncias 
do país, entre judiciais e do 
Ministério Público, estão a 
ser capacitados em matérias 
de liberdade de expressão, 
acesso à informação e segu-
rança dos jornalistas.

A iniciativa, que decorre 
na cidade de Maputo, é do 
Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária (CFJJ) e visa for-
talecer o aparelho judiciário 
para combater todas as for-
mas de violação de direitos, 
deveres e liberdades de ex-
pressão e de imprensa, bem 
como a responsabilização ci-
vil e criminal dos respectivos 
infractores.

Falando na abertura do 
curso, que vai até amanhã, a 

directora do CFJJ, Elisa Boe-
rekamp, defendeu actuação 
conjunta dos órgãos e insti-
tuições da Administração da 
Justiça, mormente o poder 
judicial, o Ministério Público 
e o Serviço de Investigação 
Criminal (SERNIC), de modo 
a reduzir a impunidade dos 
crimes ligados a esta matéria.

Disse que, além de serem 
direitos, deveres e liberdades 
consagrados na Constituição 
da República, as liberdades 
de expressão e de imprensa e 
o acesso à informação cons-
tituem meios e instrumentos 
importantes na luta contra a 
pobreza, fortalecimento da 
democracia, boa governa-
ção, unidade nacional e da 
consciência patriótica.

“De Outubro de 2021 a 
Janeiro de 2022, registaram-
-se no país 50 mil casos de 
burlas e fraudes nas teleco-
municações. Deste número, 
20 mil são casos de burla, 
613 ameaças a pessoas, 44 
ataques cibernéticos e ou-
tros crimes”, apontou Boe-
rekamp, citando dados do 
Instituto Nacional das Co-
municações de Moçambique 
(INCM).

A magistrada mostrou-
-se ainda preocupada com a 
incidência deste tipo de cri-
mes no país, indicando que, 
nos últimos anos, há cada 
vez mais evidências devido 
à escalada de violência e do 
número de ataques a jorna-
listas e outros trabalhadores 

continuam a ser os que mais 
se destacam, com 83,3 pontos 
percentuais, seguindo-se o 
comércio e serviços com 8,3 e 
pescas com 7,1 por cento.

Quanto às despesas cor-
rentes e de capital, a governa-
dora do Niassa disse que, dos 
858.4 milhões de meticais da 
dotação orçamental actuali-
zada, 669.4 milhões de servi-
ram para as despesas de fun-
cionamento, dos quais foram 
executados 261,4 milhões de 
meticais; 189 milhões de me-
ticais foram canalizados para 
as despesas de investimento 
interno, enquanto do externo 
foram aplicados 61.9 milhões 
de meticais.

Na ocasião, Massengele 
enumerou um conjunto de 
desafios com os quais a sua 
província ainda se debate, 
destacando, por exemplo, 
a necessidade de promoção 
desta região do país como 
destino turístico de referência 
nacional e internacional.

A comitiva parlamentar 
que trabalha na província do 
Niassa integra, além do pre-
sidente António Niquice, os 
deputados Cernilde Amélia 
Muchanga, Carlos Manuel, 
Marquita Alexandre Luforte 
Jaime, Sábado Chombe, Mus-
tagibo Atimo Bachir e Fernan-
do Bismarque Ali.

Além dos encontros de 
trabalho com os governantes, 
empresários e agentes econó-
micos, o grupo vai escalar os 
distritos de Muembe e Chim-
bonila, a fim de interagir com 
os governos locais e visitar 
empreendimentos económi-
cos.

da comunicação social.
“Os ataques verificam-

-se também contra cida-
dãos, que se defrontam com 
incidentes que afectam sua 
capacidade de exercer a li-
berdade de expressão”, 
acrescentou, explicando 
depois que “tais inciden-
tes se expressam através de 
ameaças de interposição de 
processos judiciais, deten-
ções, prisão, recusa de aces-
so e ausência de investigação 
e de punição dos crimes que 
têm sido cometidos”.

A directora do Centro de 
Formação Jurídica e Judi-
ciária pediu às instituições 
de comunicação social para 
colaborarem com as autori-
dades da justiça, com acções 
que assegurem que as acu-
sações sejam procedentes e 
dêem lugar ao julgamento 
dos responsáveis por ataques 
a jornalistas.

Em termos de educação 
cívica para a cidadania, de-
fendeu o engajamento das 
organizações da sociedade 
civil na sensibilização, espe-
cialmente sobre prevenção e 
aumento da cultura de tole-
rância à manifestação pací-
fica e ao pensamento diver-
gente.

“O CFJJ reitera o com-
promisso de, no quadro de 
projectos e acções conjun-
tas, fortalecer as capacida-
des dos órgãos de Adminis-
tração da Justiça e dos seus 
profissionais no combate 
aos crimes contra a liberda-
de de expressão, liberdade 
de imprensa, segurança de 
jornalistas e acesso à infor-
mação”, garantiu Elisa Boe-
rekamp.

Este é o primeiro curso sobre esta matéria a ser organizado pelo CFJJ
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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)

AVISO

6637

6624

A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa Alemã que oferece serviços, a nível 

mundial, na área da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Inter-

nacional (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 Mozambique”.

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, refugia-

dos e membros da população de acolhimento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades selec-

cionadas no norte de Moçambique.

A componente da vaga em anúncio engloba quatro actividades principais (1) Análise de mercado laboral (2) 

Apoio a Educação Técnica e Vocacional formal (3) Apoio a Educação Técnica e Vocacional não-formal (4) 

Actividades de apoio à Educação Técnica e Vocacional.

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar um (1) Assessor para Treinamento Vocacional e 
Mercado Laboral (m/f), para  Nampula, em Moçambique

Descrição de tarefas
O/A Assessor/a será responsável:

• Pela implementação desta componente em estreita colaboração com o líder técnico internacional e a 

componente ACNUR do projeto;

• Apoiará a implementação do projecto, juntamente com os assessores nacionais e internacionais; 

• Participará da formulação de planos de acção do projeto e ajudará a sincronizar a planificação com o 
sistema orçamental;

• Analisará as necessidades e objetivos dos parceiros no contexto do sector de TVET em Moçambique.

• Fará revisão e análise de planos específicos do país e do sector, documentos de política, dados socio-

econômicos, relatórios e outras informações relevantes;

• Apoiará a concepção, implementação e avaliação das atividades do projeto relacionadas às atividades 

da componente

• Irá elaborar ToRs e orientará consultorias; 

• Irá conceitualizar, planificar e conduzir treinamentos e workshops;
• Será responsável pela documentação de eventos de treinamento, seminários, fora, reuniões de equipas 

e outras actividades do projecto; 

• Construirá e irá manter parcerias com parceiros-chave internacionais e partes-interessadas locais;  

• Implementará todos aspectos operacionais respeitantes ao tema treinamento vocacional e mercado 

laboral; 

• Processará aspectos técnicos e aperfeiçoará a área de responsabilidade de acordo com os padrões de 

qualidade especificados; 
• Manterá bom fluxo de comunicação e informação entre todas instituições envolvidas e contrapartes e 

a  GIZ;

• Coordenará e assistirá na preparação e condução de outras actividades requeridas na implementação 

do projecto;

• Consultará regularmente com a direcção do projecto em relação a todas actividades da componente. 

Qualificações e requisitos profissionais 
• Grau de mestrado (ou equivalente) em Economia, Ciências Sociais ou pedagógicas ou áreas afim rela-

cionadas com os objectivos do projecto, com enfoque na área relevante.

• Pelo menos 3 anos de experiência profissional em educação vocacional e treinamento envolvendo o 
desenvolvimento, leccionamento e gestão de programas de TVET e políticas,  em posição comparável. 

• Capacidade comprovada no desenho, implementação, monitoria e avaliação de actividades de educa-

ção e treinamento;  

• Experiência no trabalho em legislação, regulamentação e sistemas de TVET constitui vantagem;  

• Bons conhecimentos de TICs na óptica do utilizador (software relacionado) e aplicativos (por exemplo 

MS Office);
• Forte competência de gestão e organização; 

• Fluência em Português, e conhecimentos avançados de Inglês. O conhecimento da língua Alemã é uma 

vantagem;  

• Disponibilidade em progredir mediante necessidade definida pelas tarefas a desempenhar. As medidas 
correspondentes são acordadas com a direcção do projecto.  

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se candidatar, 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:  16 de Agosto de 2022 

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV devem estar num único ficheiro inclu-

indo 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 igualdade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de 

trabalho.

A 
PRESIDENTE da As-
sembleia da Repúbli-
ca (PAR), Esperança 
Bias, manteve ontem, 
em Nova Deli, Índia, 

conversações frutíferas com 
o seu homólogo indiano, Om 
Biria, que constituem prova 
inequívoca da vontade política 
comum de ver as relações en-
tre Moçambique e Índia apro-
fundadas, particularmente no 
domínio parlamentar.

Falando no final da visi-
ta oficial àquele país asiático, 
feita a convite de Om Biria, 
Esperança Bias afirmou que as 
partes passaram em revista a 
situação política, económica e 
social nos dois países. 

Na mesma ocasião, iden-

tificaram áreas em que os dois 
parlamentos podem partilhar 
experiências em matérias de 
representação, legislação e fis-
calização, três eixos da activi-
dade parlamentar.

“E como parlamentares, 
devemos jogar um papel im-
portante na procura de solu-
ções, não só para o incremen-
to das relações de cooperação 
económica, como também 
para o alcance do nosso desi-
derato comum de prosperida-
de e bem-estar dos nossos dois 
povos”, disse Bias.

Durante o encontro, a pre-
sidente da Assembleia da Re-
pública destacou a presença 
da Índia em vários sectores em 
Moçambique, designadamente 

defesa e ordem pública, educa-
ção, saúde, agricultura, recur-
sos minerais e energia.

Agradeceu ainda o apoio 
que a Índia concedeu a Mo-
çambique para que fosse elei-
to membro não-permanente 
do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.

Por seu turno, Om Biria, 
que é presidente da Câmara 
Baixa do Parlamento india-
no, afirmou que a visita da sua 
homóloga moçambicana abre 
nova era para o reforço e apro-
fundamento dos valores e ami-
zade bilaterais.

“Este tipo de visitas reforça 
cada vez mais as relações entre 
os países, porque são debatidos 
assuntos de índole económi-

co, político, social e cultural”, 
frisou. Falando sobre o memo-
rando de cooperação assinado 
com Moçambique, Biria disse 
que este instrumento será se-
guido e actualizado para o bem 
dos dois povos e países.

Ainda na manhã de ontem, 
a presidente da Assembleia da 
República visitou o memorial 
Raj Ghat, o local onde se en-
contram depositadas as cinzas 
de Mahatma Gandhi.

À tarde, depois do ban-
quete oferecido pelo seu ho-
mólogo Om Biria, Esperança 
Bias foi recebida no Parlamento 
indiano pelo vice-presidente 
da República e presidente da 
Câmara Alta do Parlamento da 
Índia, Venkaiah Naidu.

A ASSEMBLEIA Provincial de 
Gaza congratulou ontem o 
Chefe do Estado, Filipe Nyusi, 
pela nomeação de Raúl Do-
mingos, presidente do Partido 
para a Paz, Democracia e De-
senvolvimento (PDD), como 
Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário Junto da San-
ta Sé, no Vaticano, em Roma, 

Itália. Segundo José Tsambe, 
presidente da Assembleia Pro-
vincial de Gaza, este acto re-
força a abordagem inclusiva do 
Presidente da República na sua 
governação, segundo a qual “as 
boas ideias não têm cores parti-
dárias, e é exemplo inequívoco 
do seu compromisso pela paz 
e reconciliação nacional”, afir-

NO DOMÍNIO PARLAMENTAR

Moçambique e Índia 
aprofundam relações

 Presidente da AR e delegação no memorial Raj Ghat

COMO EMBAIXADOR JUNTO DA SANTA SÉ

NA CIDADE CUAMBA

Gaza felicita nomeação
de Raúl Domingos

Ossufo Momade destaca 
melhorias das vias de acesso

O Chefe do Estado nomeou Raúl Domingos para embaixador de Moçambique junto 
da Santa Sé

mou.
Considerou que a indicação 

de elementos de outras forças 
políticas ou segmentos da so-
ciedade é mais uma evidência 
de que os moçambicanos de-
vem continuar a juntar esforços 
para o desenvolvimento do seu 
país, sem olhar para a prove-
niência ou filiação partidária.

O dirigente destacou ainda, 
no seu discurso de abertura da 
IX Sessão Ordinária, o trabalho 
feito pela diplomacia moçam-
bicana, que culminou com a 
recente eleição de Moçambique 
a membro não-permanente do 
Conselho de Segurança da Na-
ções Unidas. Para ele, o acto vai 
colocar o país como referência 
inquestionável no concerto das 
nações.

Entretanto, lamenta o facto 
de os acidentes de viação con-
tinuarem a derramar sangue nas 
estradas nacionais, envolvendo 
maioritariamente transportes 
colectivos de passageiros. “Bas-
ta de sangue nas estradas! Con-
duzamos com prudência e de 

forma defensiva”, apelou.
Por sua vez, antes da or-

dem do dia, a Frelimo no órgão, 
através do seu chefe da banca-
da, Castigo Matavele, saudou 
a população de Gaza pelo seu 
espírito de cidadania e civismo 
ao não aderir às manifestações 
violentas convocadas há dias 
por indivíduos desconhecidos 
para, alegadamente, reivindicar 
o alto custo de vida no país.

“Encorajamos que conti-
nuem a transmitir esse exem-
plo de uma população pacífica, 
assim como a massificarem a 
produção e produtividade como 
forma de contornar o actual 
custo de vida”, disse.

A IX Sessão Ordinária da 
Assembleia Provincial vai, entre 
outras matérias, debater e apro-
var o relatório de execução do 
programa anual de actividades e 
orçamento do primeiro semes-
tre de 2022, a proposta do plano 
e orçamento de 2023 dos órgãos 
de governação descentralizada 
provincial.

O PRESIDENTE da Renamo, Ossufo Moma-
de, congratula os avanços registados na me-
lhoria e construção de vias de acesso na ci-
dade de Cuamba, província do Niassa, o que  
facilita a circulação de pessoas e bens.

Ossufo Momade fez esta apreciação num 
comício popular que orientou na cidade de 
Cuamba, sob gestão da Renamo, onde juntou 
membros e simpatizantes desta formação 
política. “Há quatro anos, quando passáva-
mos da cidade de Cuamba, era só poeira, mas 
hoje temos estradas em boas condições”, 
disse Ossufo Momade, incentivando o Exe-

cutivo local a prosseguir com projectos para 
o bem-estar dos munícipes daquela parcela 
do país, bem como da província.  

Num outro desenvolvimento, o presi-
dente da Renamo falou do elevado custo de 
vida, criticando a subida dos preços dos pro-
dutos alimentares de primeira necessidade. 

Para Ossufo Momade, esta situação é 
preocupante, pois “sufoca” aqueles cidadãos 
que não têm condições para sustentar as suas 
famílias, daí que pede que haja soluções rápi-
das e sustentáveis.

Quanto à atribuição histórica de 8758 

meticais como salário mínimo base na Fun-
ção Pública, Ossufo Momade disse que, face à 
situação, este valor poderá não ser suficiente 
para garantir a subsistência das famílias mo-
çambicanas. Depois do Niassa, o presidente 
da Renamo segue para as províncias de Cabo 
Delgado e Nampula. Além de interagir com 
os membros e simpatizantes do seu partido, 
vai aferir o nível organizacional da máquina 
partidária nas vilas e cidades municipais, 
tendo em conta os desafios eleitorais que se 
avizinham, nomeadamente as eleições au-
tárquicas do próximo ano e gerais de 2024.
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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

6580

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 PropostasLimite 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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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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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
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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
6642
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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.
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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.

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. 

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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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.

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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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
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO

ANÚNCIO
Cerimónia de Lançamento do Programa de Regularização Fundiária                            
e de Reordenamento (Planos de Pormenor) de 20 Bairros da Cidade de Maputo

O Município de Maputo está a implementar o Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) 

em apoio às principais prioridades do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM-2019-2023), 

visando combater a pobreza e promover um crescimento inclusivo. O projecto visa melhorar a 

infra-estruturas urbanas e fortalecer a capacidade institucional para um desenvolvimento urbano 

sustentável da Cidade de Maputo, por um período de 5 anos (Março de 2021 a Abril de 2026), 

com financiamento do Banco Mundial/IDA (U$ 100 milhões). O projecto inclui 5 componentes, 
nomeadamente: (i) Melhoria dos Assentamentos Informais, (ii) Revitalização do Centro da Cidade de 
Maputo, (iii) Crescimento Urbano Sustentável, (iv) Implementação do Projecto e Apoio Institucional e 
(v) Resposta à Emergências e Contingências. 

Como parte das actividades da Componente 1 está prevista a Elaboração de Planos de Pormenor 
e Implementação de Programa de Regularização Fundiária em 20 Bairros Informais seleccionados 
da cidade de Maputo, a fim de melhorar a segurança da posse da terra para as famílias sem títulos 
de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT). Os 20 bairros abrangidos pela iniciativa estão 
divididos pelos seguintes distritos municipais:

1. Distrito Municipal Nlhamankulu:   Aeroporto “A”, Aeroporto “B”, Chamanculo “A”, Chamanculo 
“B” e “D”, Malanga, Minkadjuíne, Munhuana, Unidade 7 e 
Xipamanine;

2. Distrito Municipal KaMaxakeni:      Mafalala, Maxaquene “A” e Urbanização;

3. Distrito Municipal KaMavota:          FPLM, Mavalane “A” e Mavalane “B”;

4. Distrito Municipal KaMubukwana: Inhagóia “A”, Inhagóia “B”, Luís Cabral e Nsalene.

Neste âmbito, será realizado no dia 5 de Agosto, sexta-feira, o lançamento oficial do Programa de 
Regularização Fundiária e de Reordenamento dos Bairros. A cerimónia terá lugar no Bairro Luís Ca-

bral, “Campinho” (em frente a Secretaria do bairro), das 8.30 às 10.30 horas. 

Participe e Contribua para o Reordenamento do seu Bairro

Maputo, aos 27 de Julho de 2022
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Seguramente connos co.

www.ga.co.mz

•
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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.

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 a sua implementação.

Pretende-se, até 30 Agosto de 2022, contratar uma empreitada com alvará não inferior a 
VI classe para executar uma obra de adaptação dos escritórios do GMNK,  com a previsão do 
início dos serviços imediatamente após a adjudicação e assinatura do contrato.

Se é elegível e está interessado a concorrer para a empreitada em apreço, é convidado a 

submeter a sua proposta (Técnica e Financeira) em Português, em envelopes separados, 
fechados e lacrados, colocados num único envelope externo, com a designação e número 
do presente Concurso, “Contratação de Empreitada para Obras de Adaptação dos 
Escritórios do Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda 
Nkuwa.” Concurso n.º 11/GMNK/ 2022, conforme os documentos do Concurso. 

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

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

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK)

Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, Edifício JAT IV, 7.º Andar, Maputo
Telefone: (+258)21 42 3873

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

Os documentos do concurso, em português, poderão ser adquiridos pelas firmas interessadas, 
contra o pagamento de 30.000,00MT (trinta mil meticais), valor não reembolsável, a ser 

depositado no Banco de Moçambique, conforme os detalhes:
Designação da Conta: GMNK-PROJECTO HID. MPHANDA-NKUWA
Banco Beneficiário: STANDARD BANK
Swift Code: SBICMZMX
N.º de Conta: 1088899191003 

Moeda: Metical (MZM)
NIB: 000301080889919100368

O comprovativo do depósito deverá ser apresentado no acto de levantamento dos Documentos 
do Concurso em formato electrónico (USB flesh).

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

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

concorrentes e / ou dos seus representantes que desejarem comparecer ao acto; 

Com os melhores cumprimentos,

Maputo, aos 26 de Julho de 2022

GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA

DIRECÇÃO GERAL

ANÚNCIO DE CONCURSO
Contratação de Empreitada para Obras de Adaptação dos Escritórios do Gabinete de Implementação do Projecto 

Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, sito em Maputo, Rua dos Desportistas, JAT V-3, N.º 918, 1.º andar

 Concurso Público N.º 11/GMNK/ 2022
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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 Concessão Mineira número 10517C para 
Minerais Associados, Pedras Preciosas e Pedras Semi-Preciosas, no distrito de Milange, na 
província da Zambézia, a favor da requerente HARD CRUST, LIMITADA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -16   20   0,00 35   31   0,00

2 -16   20   0,00 35   38  30,00

3 -16   23  20,00 35   38  30,00

4 -16   23  20,00 35   31   0,00

Maputo, aos 15/1/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 92

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

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa Alemã que oferece serviços, a nível 
mundial, na área da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Inter-
nacional (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 Mozambique”.

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, refugia-
dos e membros da população de acolhimento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades selec-
cionadas no norte de Moçambique.

A componente da vaga em anúncio engloba quatro actividades principais (1) Desenvolvimento de capacid-
ades (2) Medidas de pequena dimensão (3) Apoio a estruturas comunitárias e (4) Medidas de apoio psico-
social.

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar um (1) Assessor para apoio psico-social e coesão social (m/f),
 para  Nampula, em Moçambique

Descrição de tarefas
O/A Assessor/a será responsável:
• Pela implementação desta componente em estreita colaboração com o líder técnico internacional e a 

componente ACNUR do projeto;
• Apoiará a implementação do projecto, juntamente com os assessores nacionais e internacionais; 
• Providenciará apoio estratégico e analítico a funcionários do governo, sociedade civil, incluindo redes de 

mulheres e jovens, e com a liderança política e cívica mais ampla;
• Orientará a análise regular de conflitos, inclusive sobre a dinâmica actual do conflito;
• Apoiará o desenho de abordagens de qualidade para prevenção de conflitos e coesão social, dentro de 

programas integrados baseados na comunidade;
• Apoiará a concepção, implementação e avaliação das actividades do projeto relacionadas às atividades 

da componente;
• Elaborará ToRs e orientará consultorias; 
• Irá conceitualizar, planificar e conduzir treinamentos e workshops;
• Será responsável pela documentação de eventos de treinamento, seminários, fora, reuniões de equipas 

e outras actividades do projecto; 
• Construirá e irá manter parcerias com parceiros-chave internacionais e partes-interessadas locais;  
• Implementará todos aspectos operacionais respeitantes ao tema apoio Psico-Social e Coesão Social;  
• Processará aspectos técnicos e aperfeiçoará a área de responsabilidade de acordo com os padrões de 

qualidade especificados; 
• Manterá bom fluxo de comunicação e informação entre todas instituições envolvidas e contrapartes e 

a  GIZ;
• Coordenará e assistirá na preparação e conduções de outras actividades requeridas na implementação 

do projecto;
• Consultará regularmente com a direcção do projecto em relação a todas actividades da componente. 

Qualificações e requisitos profissionais 
• Grau de mestrado em psicologia clínica ou educacional ou área relacionada aos objetivos do projecto, 

com enfoque na área relevante;
• Treinamentos e certificação em Apoio Psico-social seriam uma vantagem;
• Formação em abordagem terapêutica será igualmente uma mais valia;
• Pelo menos 3 anos de experiência profissional no desenvolvimento, promoção e gestão de programas 

de apoio psico-social e  políticas de coesão social em uma posição comparável;
• Experiência na condução e redação de análises de conflitos sensíveis ao gênero;
• Capacidade comprovada para conceber, implementar, monitorar e avaliar as actividades do projecto de 

prevenção de conflitos/construção da paz/coesão social;
• Experiência em representar, influenciar e compartilhar as boas práticas com organizações parceiras e 

partes interessadas internas;
• Bons conhecimentos de TICs na óptica do utilizador (software relacionado) e aplicativos (por exemplo 

MS Office);
• Forte competência de gestão e organização; 
• Disponibilidade para deslocações a nível nacional;  
• Fluência em Português, e conhecimentos avançados de Inglês. O conhecimento da língua Alemã é uma 

vantagem;  
• Disponibilidade em progredir mediante necessidade definida pelas tarefas a desempenhar. As medidas 

correspondentes são acordadas com a direcção do projecto. 

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se candidatar, 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:  16 de Agosto de 2022 

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV devem estar num único ficheiro inclu-
indo 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 igualdade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de 
trabalho.

A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa Alemã que oferece serviços, a nível 
mundial, na área da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.

O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) incumbiu à Agência Alemã para Cooperação Inter-
nacional (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 Mozambique”.

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, refugia-
dos e membros da população de acolhimento, especialmente mulheres e jovens, em comunidades selec-
cionadas no norte de Moçambique.

A componente da vaga em anúncio engloba três actividades principais (1) Acesso à geração temporária de 
renda (Dinheiro por Trabalho), (2) Apoio ao empreendedorismo, (3) Diálogo sobre emprego.

ANÚNCIO DE VAGA

A GIZ está a recrutar um (1) Assessor para promoção de geração de renda (m/f),
 para  Nampula, em Moçambique

Descrição de tarefas
O/A Assessor/a será responsável:
• Pela implementação desta componente em estreita colaboração com o líder técnico internacional e a 

componente ACNUR do projeto;
• Apoiará a implementação do projecto, juntamente com os assessores nacionais e internacionais; 
• Participará da formulação de planos de acção do projeto e ajudará a sincronizar a planificação com o 

sistema orçamental;
• Apoiará a concepção, implementação e avaliação de programas de geração de renda para famílias e 

outras atividades do projeto;
• Realizará pesquisa e desenho da geração de renda familiar, do grupo de geração de rendimento ajusta-

dos à situação real da área do projecto;
• Fará levantamento para o estabelecimento de novos grupos de trabalho de geração de renda na área 

do projeto; realizará todos os procedimentos para estabelecer novos grupos de trabalho e cooperativas;
• Promoverá e desenvolverá operações com colaboração de parceiros locais para a geração de renda na 

área do projecto;
• Apoiará grupos de gestão de renda, cooperativas a se constituírem e na planificação de negócios;
• Apoiará ativamente grupos de gestão de renda, agregados familiares e outros beneficiários imple-

mentando atividades oportuna e eficazmente;
• Acompanhará e supervisionará continuamente as atividades do projeto, nomeadamente: dinheiro-pelo-

trabalho, desenvolvimento do empreendedorismo e actividades de gestão de renda, a fim de cumprir os 
seus objetivos dentro do quadro lógico, do orçamento e do prazo alocado

• Garantirá que os princípios de género e proteção são integrados ao longo da planificação, implementa-
ção e relatório de projetos;

• Elaborará ToRs e orientará consultorias; 
• Irá conceitualizar, planificar e conduzir treinamentos e workshops;
• Será responsável pela documentação de eventos de treinamento, seminários, fora, reuniões de equipas 

e outras actividades do projecto; 
• Construirá e irá manter parcerias com parceiros-chave internacionais e partes-interessadas locais;  
• Implementará todos aspectos operacionais respeitantes ao tema de geração de renda.  
• Processará aspectos técnicos e aperfeiçoará a área de responsabilidade de acordo com os padrões de 

qualidade especificados; 
• Manterá bom fluxo de comunicação e informação entre todas instituições envolvidas e contrapartes e 

a  GIZ;
• Coordenará e assistirá na preparação e condução de outras actividades requeridas na implementação 

do projecto;
• Consultará regularmente com a direcção do projecto em relação a todas actividades da componente. 

Qualificações e requisitos profissionais 
• Grau de mestrado (ou equivalente) em Economia, Finanças, Ciências Sociais ou áreas afim; 
• Pelo menos 3 anos de experiência profissional em posição similar em actividades de promoção da ge-

ração de renda; 
• Capacidade comprovada no desenho, implementação, monitoria e avaliação de actividades de educa-

ção e treinamento;  
• Experiência no trabalho com acções de dinheiro-pelo-trabalho constitui vantagem;  
• Bons conhecimentos de TICs na óptica do utilizador (software relacionado) e aplicativos (por exemplo 

MS Office);
• Forte competência de gestão e organização; 
• Disponibilidade para deslocações a nível nacional;  
• Fluência em Português, e conhecimentos avançados de Inglês. O conhecimento da língua Alemã é uma 

vantagem;  
• Disponibilidade em progredir mediante necessidade definida pelas tarefas a desempenhar. As medidas 

correspondentes são acordadas com a direcção do projecto. 

Candidatura e prazos
Todos interessados qualificados são fortemente encorajados a se candidatar, 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:  16 de Agosto de 2022 

Nota importante: Esta é uma posição nacional. A candidatura e o CV devem estar num único ficheiro inclu-
indo 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 igualdade de oportunidades e a diversidade de perspectivas no local de 
trabalho.
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AVISO

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 50 da Lei n.º 10/2013, de 11 de Abril 

(Lei da Concorrência), torna-se público que a Autoridade Reguladora da Concorrência (“ARC”) 

recebeu no dia 20/7/2022, uma notificação de uma operação de concentração de empresas, 
apresentada ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 24 do referido diploma legal. 

2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição pela K202176454107 (South 

Africa) Proprietary Limited, de 100% do capital social da Enviroserv Holdings  Proprietary 

Limited que por sua vez detém 60% do capital social da Enviroserv Waste Management 

(Moçambique), Limitada.

3. As actividades das empresas envolvidas são as seguintes: 

•	K2021764541 (South Africa) Proprietary Limited - empresa sul-africana, recentemente 

constituída para efeitos da Transacção Projectada, é controlada pela Suez, SA, que actua 

no sector de abastecimento de água à municípios e à indústria, no sector dos resíduos 

não perigosos, no sector do abastecimento de água inteligente e, de forma geral, na gestão 
sustentável de recursos. 

•	Enviroserv Africa Proprietary Limited – empresa alvo da Transacção, não desenvolve 
qualquer actividade em Moçambique, mas detém 60% das acções da Enviroserv Waste 
Management (Moçambique), Lda, uma empresa moçambicana que presta serviços de gestão 
de resíduos perigosos e não perigosos no território nacional. 

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa, deverão ser remetidas à 
Autoridade Reguladora da Concorrência, no prazo de 15 dias, contados a partir da data da 

publicação do presente Aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 50 da Lei supracitada, indicando a 
referência Ccent. n.º 09/2022 – K2021764541/Enviroserv, para o seguinte endereço: Av. 
25 de Setembro, n.º 1502, 2º Andar, Maputo – Moçambique.

5. As observações acima referidas deverão identificar o interessado e indicar o respectivo endereço 
postal, e-mail e n.º de telefone. Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de uma 
versão não confidencial, bem como da respectiva fundamentação do seu carácter confidencial, 
sob pena de serem tornadas públicas.

Maputo, aos 28 de Julho de 2022
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES

a 30 de Junho de 2022
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Demonstrações Financeiras intercalares a 30 de Junho de 2022

anexo à circular nº 3/sHc/2007

moDelo iii

Balanço - contas individuais (activo)

( Valores expressos em milhares)

rubricas  
notas / Quadros 

anexos

                                                       Junho 2022       

Valor antes de provisões, im-
paridade e amoritzações

Provisões, 
imparidade e 
amortizações

Valor líquido Junho 2021

             

  activo          

             

10 + 3300
Caixa e disponibilidades em bancos 

centrais
  682,820 - 682,820 334,036

             

11 + 3301
Disponibilidades em outras institu-

ições de crédito
  93,504 - 93,504 288,857

             

153 (1) + 158 (1) + 16 
Activos financeiros detidos para 

negociação
  - - - - 

             

153 (1) + 158 (1) + 17
Outros activos financeiros ao justo 

valor através de resultados
  - - - - 

             

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 53888 (1) 
Activos financeiros disponíveis para 

venda

  878,831 - 878,831 421,540

         

             

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 

5210 (1) - 5300

Aplicações em instituições de 

crédito

  100,274 - 100,274 378,424

         

         

         

             

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 3310 (1) + 34000 + 34008 - 3510 - 

3518 - 35210 - 35211 - 5210 (1) - 53010 - 53018 
Crédito a Clientes

  4,246,943 242,873 4,00      4,070 2,767,566

         

         

         

         

             

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 

5210 (1) - 5303

Investimentos detidos até à maturi-

dade

  - - - - 

         

         

         

             

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 

5210 (1) - 5308 (1)
Activos com acordo de recompra 

  - - - - 

         

         

         

             

21 Derivados de cobertura   - - - - 

             

25 - 3580
Activos não correntes detidos para 

venda
  - - - - 

             

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento   - - - - 

             

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis   408,399 183,250 225,149 128,592

             

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis   149,902 33,329 116,573 127,803

             

24 - 357 
Investimentos em filiais, associadas 

e empreendimentos conjuntos
  6,328 - 6,328 6,328

             

300 Activos por impostos correntes   - - - - 

             

301 Activos por impostos diferidos   27,064 - 27,064 39,745

             

12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 

3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 

54 (1) (3)

Outros Activos

  267,623 - 267,623 177,186

         

         

         

         

         

             

  total de activos   6,861,686 459,452 6,402,234 4,670,075
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES a 30 de Junho de 2022

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III (PASSIVO)

Balanço - Contas Individuais (Passivo)

( Valores expressos em milhares)

Rubricas  Notas / Quadros anexos Junho 2022 Junho 2021

     

 Passivo    

     

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)
Recursos de bancos centrais

 - - 

   

     

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação  - - 

     

43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados  - - 

     

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de outras instituições de crédito

 250,116 - 

   

     

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311

Recursos de clientes e outros empréstimos

 4,777,326 3,385,685

   

   

     

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  + 5211 (1) + 5312
Responsabilidades representadas por títulos

 590,752 831,683

   

     

44 Derivados de cobertura  - - 

     

45 Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas  - - 

     

47 Provisões  - - 

     

490 Passivos por impostos correntes  6,751 (12,393)

   

491 Passivos por impostos diferidos  9,300 8,917

     

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de capital  - - 

     

480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Outros passivos subordinados  - - 

     

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 

5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)

Outros passivos

 293,754 187,711

   

   

   

     

 Total de Passivo  5,927,998 4,401,603

     

 Capital    

     

55 Capital  570,360 570,360

     

602 Prémios de emissão  146,922 1,791

     

57 Outros instrumentos de capital  - - 

     

- 56 (Acções próprias)  - - 

     

58 + 59 Reservas de reavaliação  16,794 17,809

     

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados  (316,113) (293,658)

     

64 Resultado do exercício  56,273 (27,830)

     

- 63 (Dividendos antecipados)  - - 

     

     

 Total de Capital  474,236 268,471

     

 Total de Passivo + Capital  6,402,234 4,670,075
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Demonstrações Financeiras intercalares a 30 de Junho de 2022

anexo à circular nº 3/sHc/2007

moDelo iV

Demonstração de resultados - contas individuais

( Valores expressos em milhares)

rubricas  
notas / Quadros 

anexos
Junho 2022 Junho 2021

         

79 + 80 Juros e rendimentos similares   794,912 528,520

         

66 + 67 Juros e encargos similares   (395,169) (283,304)

         

  margem financeira   399,743 245,216

         

82 Rendimentos de instrumentos de capital   - - 

         

81 Rendimentos com serviços e comissões   5,663 4,831

         

68 Encargos com serviços e comissões   (529) (792)

         

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 

838 + 83900 + 83910

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através 

de resultados

  - - 

 

     

     

         

- 694 + 834 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda   - - 

         

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial   (1,019) 3,634

         

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos

     

  - - 

     

         

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 

836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848
Outros resultados de exploração

  (790) (763)

     

     

     

     

     

         

  Produto bancário   403,068 252,126

         

70 Custos com pessoal   (77,231) (84,849)

         

71 Gastos gerais administrativos   (208,863) (171,478)

         

77 Amortizações do exercício   (16,802) (18,546)

         

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações   - - 

         

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7631 

+ 765 + 766 - 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 

8731 - 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões 

e recuperações

  (18,354) (18,458)

     

     

     

     
     

         

768 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida de reversões e recupera-

ções
  - - 

         

  resultados antes de impostos   81,817 (41,205)

         

  Impostos   - - 

         

65    Correntes   (26,165) 13,375

         

74 - 86    Diferidos   621 - 

         

640 resultados após impostos   56,273 (27,830)

         

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
   Do qual: Resultado líquido após impostos de operações 

descontinuadas
  - - 
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Demonstrações Financeiras intercalares a 30 de Junho de 2022

DemonstraçÃo De alterações no caPital PrÓPrio            

Para o PerioDo FinDo em 30 De JUnHo De 2022            

          (Valores expressos em Meticais)

 
capital social Prémio de emissão reserva legal reserva de reavaliação outras reservas resultado líquido do exercício total de capital próprio

 

               

               

saldos em 01 de Janeiro de 2021 570 359 584 1 791 130 25 205 754 17 809 093 58 960 576 (379 949 637) 294 176 500 

Resultado líquido do exercício   - - - - 37 615 400 37 615 400 

Realização da reserva de revalorização - - - (1 015 024) - 1 015 024 - 

Premio de emissão - 86 170 503 - - - - 86 170 503 

Transferência de outras reservas  -    58,960,576  -    -    (58,960,576)  -   - 

saldos em 31 de Dezembro de 2021  570,359,584  146,922,209  25,205,754  16,794,069  -    (341,319,213)  417,962,403 

               

           

saldos em 01 de Janeiro de 2022 570 359 584 146 922 209 25 205 754 16 794 069 - (341 319 213) 417 962 403 

             

Resultado líquido do exercício - - - - - 56 273 482 56 273 482 

               

saldos em 30 de Junho de 2022  570,359,584  146,922,209  25,205,754  16,794,069  -    (285,045,730)  474,235,885 

Prémio de emissão

O prémio de emissão representa os montantes pagos pelos accionistas, sobre o valor nominal das suas 

acções.

Lucros/(perdas) acumulados

As perdas acumuladas são o rendimento reconhecido antecipado líquido das despesas da entidade mais 

o lucro do ano corrente atribuído aos accionistas, menos os dividendos pagos.

Nos termos do artigo 63º da Lei 15/99 de 19 de Novembro (conforme alterada), o microbanco deve afectar 

anualmente, a uma reserva legal, não menos de 15% dos seus lucros após impostos, até que a reserva seja 

igual ao montante do capital. A reserva não pode ser distribuída, mas pode ser utilizada para recuperar 

perdas ou para aumentar o capital. Não foi feita qualquer transferência para a reserva legal durante o ano, 

uma vez que o microbanco ainda tem um saldo de prejuizos acumulados. A transferência para a reserva 

legal será retomada quando os prejuizos acumulados tiverem sido cobertos.

Outras reservas

As outras reservas referem-se a subscrição  de capital pelos accionistas para o aumento de capital do mi-

crobanco por conversão de empréstimo de accionistas em patrimonio liquido.

Junho-2022 Junho-2021

22 224 020              20 426 094              

31 262 000              31 262 000              

86 898 337              37 100 820              

140 384 357            88 788 914              

15 360 807              15 119 708              

6 929 213 12 772 633              

22 290 020              27 892 341              

Credores e outros recursos 
Sector público administrativo 
Provisão de Impostos
Outros credores

Custos a pagar
Encargos com o pessoal Outros 

encargos a pagar

Outras contas de regularização
Compensação de valores 74 291 086              36 134 296              

74 291 086              36 134 296              

236 965 463            152 815 551            

Outros credores incluem valores devidos a fornecedores locais por serviços locais, contas a pagar entre 

empresas e provisões. Os fornecedores foram posteriormente pagos no período seguinte. Outras contas 

a pagar incluem valores devidos a fornecedores em relação ao curso normal da atividade, em relação a 

despesas como custos administrativos, aquisições de imobilizado e outros. As outras contas suspensas 

referem-se à compensação de saldos de cartões, saldos interbancários e depósitos não alocados.

Junho-2022 Junho-2021
Juros e rendimentos similares
Juros de crédito a clientes 790 481 564         518 860 995         

Juros de disponibilidades e aplicações em 

instituições de crédito
4 430 436             9 659 005             

794 912 000         528 519 999         

Juros e encargos similares
Juros de recursos de clientes (339 274 705)        (186 933 451)        

Juros de títulos de dívida (55 381 866)          (100 999 422)        

Juros de empréstimos 3 255 705             4 641 857             

Outros juros e encargos similares (3 768 134)            (13 338) 

(395 169 000)        (283 304 354)        

399 743 000         245 215 645         

Junho-2022 Junho-2021

Rendimentos de serviços e comissões
Por taxas de serviços 2 004 962         1 469 302         

Por operações de concessão de crédito - (706) 

Por transacções com cartões 1 842 468         2 540 444 

Por serviços prestados 1 815 708         822 192            

5 663 138         4 831 232         

Encargos com serviços e comissões
(529 351)          (792 321)           Outros encargos com serviços e comissões 

(529 351)          (792 321)           

5 133 787         4 038 911         

	

Junho-2022 Junho-2021
Outros ganhos operacionais
Doações -                           (17 082)                    

Outros ganhos operacionais 1 136 127                1 139 772                

1 136 126                1 122 690                

Outros gastos operacionais
Impostos indirectos 1 152 238                1 169 055                

Multas e penalidades 1 730 977                116 514                   

Outros gastos operacionais 309 596                   600 206                   

3 192 810                1 885 775                

Os outros ganhos operacionais referem-se a receitas provenientes do abate de activos tangíveis durante 

o ano. Os outros gastos referem-se a várias despesas pagas durante o semestre.

	
Junho-2022 Junho-2021

Remunerações 68 331 161              71 270 946              

Encargos sociais obrigatórios 3 048 887                2 695 338                

Outros custos com o pessoal 5 850 952                10 882 342              

77 231 000              84 848 626              

O número médio de colaboradores do Banco em Junho de 2022 foi de 174 (2021 Junho: 163 colabora-

dores). Os outros custos com o pessoal incluem despesas relacionadas com indeminizações e assistência 

social.

Junho-2022 Junho-2021

Consultoria 47 972 418              35 830 622              

Rendas e alugueres 10 708 299              9 901 397 

Circuitos alugados 2 282 760 10 252 655              

Conservação e reparação 7 412 899 7 871 660 

Segurança 4 357 317 3 913 295 

Comunicações 8 622 734 6 240 564 

Deslocações e estadas 7 505 870 5 309 616 

Outros serviços especializados 25 483 674              31 108 953              

Energia e água 4 000 244 4 460 808 

Material de escritório 4 604 875 4 811 267 

Taxas e encargos bancários 2 673 165 5 065 218 

Seguros 14 226 645              8 416 683 

Combustíveis 1 221 416 1 565 211 

Licença de Software 60 491 691              28 070 172              

Formação 222 907 628 030 

Outros fornecimentos e serviços de terceiros 7 049 093 8 004 664 

208 863 007            171 477 816            

Os outros serviços especializados incluem custos relacionados com serviços de assessoria, serviços fiscais. 

As licenças de IT aumentaram à medida que o banco continuou a melhorar seus sistemas de IT, juntamente 

com as licenças necessárias para manutenção. O crescimento no número de clientes também exigiu a com-

pra de mais contas para o sistema de Core Banking, Temenos, resultando em aumento nas taxas de licença

Outras despesas operacionais incluem gastos com marketing, publicações, material de limpeza e transporte.
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Demonstração de Fluxos de caixa para o periodo findo em 30 de Junho de 2022

(Valores expressos em Meticais)

   

    Junho 2022 Dez 2021

Fluxo de caixa das actividades operacio-

nais

 

(Prejuizo)/ Lucro do período    56,273,482  37,615,400 
   

Itens que nao representam fluxos de 

caixa

 
 (304,284,111)  (466,902,129)

   Despesas de depreciação    16,801,987  35,890,591 

  Lucro/(Perda) na alienação de Activos 

Tangiveis

 
 1,266,761  120,862 

  Despesa (crédito) fiscal    26,165,441  7,030,672 

  Juros e rendimentos similares    (786,026,061)  (1,192,568,339)

  Juros e encargos similares    419,153,361  611,077,225 

  Taxas de imparidade de empréstimos    18,354,400  71,546,861 

Fluxo de caixa operacional antes das 

alterações nos activos e passivos opera-

cionais

 
          

(248,010,629)
      (429,286,728)

Alterações nos activos e passivos opera-

cionais

 

Recursos  de clientes    1,100,069,518  159,520,765 

Empréstimos e adiantamentos aos clien-

tes  
 (838,334,792)  (1,168,356,634)

(Diminuição) / Aumento de outros activos
 

 (20,836,353)  98,362,762 

Aplicações em Instituições Financeiras    (700,126,551)  73,010,480 

Depósitos dos bancos    250,115,602  24,515,968 

(Diminuição) / Aumento de outros pas-

sivos  
 104,762,418  (8,725,184)

Fluxo de caixa das actividades operacio-

nais  
 (352,360,787)  (1,250,958,572)

Juros recebidos    1,802,199,821  1,166,057,799 

Juros pagos    (429,439,629)  (605,864,704)

Imposto pago    (13,293,687)  (100,000)

Fluxo de caixa liquido das actividades 

operacionais

 
 1,007,105,718  (690,865,476)

   

Fluxo de caixa das actividades de finan-

ciamento

 

Pagamento de emprestimos    (89,549,413)  (126,430,128)

Pagamento de obrigações emitidas    176,463,833  (76,626,702)

Emprestimos obtidos    13,381,997  -   

Emissao de obrigações 
 

 80,000,000  295,000,000 

Pagamento por passivos por locação    -    (11,258,852)

Aumento de capital
 

 -    86,170,501 

Fluxo de caixa liquido das actividades de 

financiamento

 
 180,296,417  166,854,819 

   

Fluxo de caixa das actividades de inves-

timento

 

Recebimento por abates de activos tangi-

veis

 
 -    9,797,983 

Aquisição de titulos de divida    (979,104,610)  443,823,285 

Aquisição de activos tangiveis    10,671,707  (113,200,247)

Aquisição de activos intangíveis    -    (1,152,947)

Fluxo de caixa liquido das actividades de 

investimento

 
 (968,432,903)  339,268,074 

   

Variacoes liquidas em caixa e equiva-

lente de caixa

 
 218,969,232  (184,742,582)

Caixa e equivalentes de caixa no inicio 

do ano

 
 557,353,801  742,096,384 

Caixa e equivalentes de caixa no final do 

ano

 
 776,323,032  557,353,801 

Caixa e equivalentes de caixa no final do 

ano

 
 776,323,032  557,353,801 

Saldos em banco Central    530,447,694  356,840,458 

Saldos com outras instituicoes de credito    152,371,812  199,392,414 

Descoberto bancário    (250,115,602)  (24,515,968)

Saldos de caixa    93,503,526  25,636,898 

notas às demonstrações financeiras

do exercício findo em 30 de Junho de 2022

 1. informação geral

 MyBucks Mozambique, Mcb, S.A (MBC ou Microbanco), é um microbanco incorporado em Moçambique 

em 16 de Fevereiro de 2005, e licenciado pelo Banco de Moçambique. A MBC foi fundada pela Opportunity 

International (OI), uma organização internacional sediada nos Estados Unidos. Durante 2021, o microbanco 

foi adquirido pela Xtenda Financial Holdings Limited. O endereço da sede do microbanco é Av. 25 de 

Setembro, número 1821 Maputo, Moçambique. As principais actividades da MBC incluem a prestação de 

serviços de microfinanças, empréstimos a pequenas e médias empresas, bem como a actividade limitada 

resultante do investimento de numerário e gestão de liquidez. 

2. Bases da contabilidade

 (a) Declaração de conformidade

 Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais do Relato 

Financeiro (NIRF) e de acordo com as disposições do Aviso nº. 4 / GBM / 2007, de 30 de Março de 2007, do 

Banco de Moçambique.

 (b) Base de mensuração

 As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

 (c) Moeda funcional e de apresentação

 Estas demonstrações financeiras são apresentadas no Metical Moçambicano (MZN) que é a moeda funcio-

nal do microbanco e a moeda de apresentação. Todos os montantes foram arredondados para o Metical 

moçambicano mais próximo, excepto quando indicado em contrário.

 (d) Pressuposto de continuidade

 Os administradores são da opinião de que o microbanco será capaz de cumprir as suas obrigações a curto 

prazo com base nos fluxos de caixa previstos para o próximo exercício financeiro. Nesta base, os adminis-

tradores consideram apropriado preparar estas demonstrações financeiras numa base de continuidade. 

Esta base pressupõe que estarão disponíveis fundos para financiar operações futuras e que a realização 

de activos e a liquidação de passivos, obrigações contingentes e compromissos ocorrerão no decurso 

normal dos negócios.

 O pressuposto da continuidade é considerado apropriado para o microbanco e as demonstrações finan-

ceiras foram preparadas com base em políticas contabilísticas adequadas a uma microbanco em funcio-

namento. O microbanco cumpre as suas obrigações financeiras através dos seus recursos líquidos opera-

cionais e do apoio da Xtenda Financial Holdings Limited que é a empresa-mãe. Os Administradores estão 

convencidos de que, no momento da aprovação destas demonstrações financeiras, não havia qualquer 

preocupação significativa de que as partes relacionadas interrompessem a prestação de apoio financeiro. 

As dívidas comerciais e outras obrigações continuaram a ser liquidadas no decurso normal dos negócios. 

A administração é da opinião de que o microbanco será capaz de cumprir as suas obrigações de curto 

prazo com base nos fluxos de caixa previstos para o próximo exercício financeiro. Nesta base, os directores 

consideram apropriado preparar estas demonstrações financeiras numa base de continuidade.

 Em Dezembro de 2019 houve uma epidemia de um vírus, denominado Covid-19, na China. O surto do 

vírus foi subsequentemente declarado como uma pandemia global pela Organização Mundial de Saúde a 

11 de Março de 2020. Desde a declaração do surto como uma pandemia global, foram implementadas em 

todo o mundo restrições de viagem para travar a propagação do vírus. Esta pandemia poderia ter impacto 

no microbanco devido ao aumento da tensão sobre a liquidez no Governo (que deve ao microbanco uma 

quantia significativa de dinheiro), e o impacto geral sobre as empresas do sector privado. O Conselho re-

conheceu que a pandemia da COVID 19 tem um potencial de afectar as operações do negócio. A direcção 

formulou planos para assegurar que o negócio continue a funcionar num futuro próximo, que incluem:

•	 O Conselho considera que o negócio está protegido do impacto directo, uma vez que a estratégia do 

microbanco é emprestar às famílias que são empregadas pelo Governo e instituições relacionadas 

com o governo, pelo que não podem perder os seus empregos a curto prazo;

•	 Os custos operacionais serão acompanhados de perto, e serão tomadas as medidas apropriadas 

caso seja necessário tomar para assegurar que os custos sejam contidos;

•	 O microbanco continuará a procurar formas de diversificar as actuais exposições ao Governo;

•	 Durante o período em análise, os accionistas converteram alguns dos empréstimos em capital de 

modo a recapitalizar o negócio. Os administradores consideram que este apoio continuará a ser 

necessário e que o microbanco se encontra com reservas de capital negativas.

 3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos 

 A preparação das demonstrações financeiras do microbanco requer que a administração faça julgamentos, 

estimativas e pressupostos que afectam o montante reportado de rendimentos, despesas, activos e passivos, 

e as divulgações que os acompanham, bem como a divulgação de passivos contingentes. A incerteza acerca 

destes pressupostos e estimativas poderá resultar em resultados que exijam um ajustamento material à 

quantia escriturada de activos ou passivos afectados em períodos futuros. No processo de aplicação das 

políticas contabilísticas do microbanco, a Administração fez os seguintes juízos e pressupostos relativos 

ao futuro e outras fontes fundamentais de incerteza das estimativas à data do relato, que têm um risco 

significativo de causar um ajustamento material às quantias escrituradas de activos e passivos dentro do 

próximo exercício financeiro.

 As circunstâncias e pressupostos existentes sobre desenvolvimentos futuros podem mudar devido a cir-

cunstâncias fora do controlo do microbanco e reflectem-se nos pressupostos se e quando estes ocorrem. 

Os itens com efeito mais significativo sobre os montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras 

consolidadas com julgamento e/ou estimativas substanciais por parte da gestão são coligidos abaixo no 

que diz respeito a julgamentos/estimativas envolvidas.

 Perdas por imparidade em activos financeiros

 A mensuração de perdas por imparidade tanto nos termos da NIRF 9 em todas as categorias de activos 
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financeiros em âmbito requer julgamento, em particular, a estimativa do montante e do calendário dos 

futuros fluxos de caixa e valores colaterais ao determinar as perdas por imparidade e a avaliação de um au-

mento significativo do risco de crédito. Estas estimativas são motivadas por vários factores, cujas alterações 

podem resultar em diferentes níveis de licenças. Os cálculos das perdas de crédito esperadas do microbanco 

são resultados de modelos complexos com uma série de pressupostos subjacentes relativamente à escolha 

de inputs variáveis e suas interdependências. Os elementos dos modelos de perdas de crédito esperadas 

que são considerados julgamentos e estimativas contabilísticas incluem: 

•	 O modelo de classificação de crédito interno do microbanco, que atribui a Probabilidade de incum-

primento às classificações individuais;

•	 Os critérios do microbanco para avaliar se houve um aumento significativo do risco de crédito e, por-

tanto, as provisões para activos financeiros devem ser mensuradas com base nas perdas de crédito 

esperadas ao longo da vida e na avaliação qualitativa;

•	 Os activos financeiros devem ser mensurados com base nas perdas de crédito esperadas ao longo 

da vida e na avaliação qualitativa; 

•	 A segmentação dos activos financeiros quando a sua perda de crédito esperada é avaliada numa 

base colectiva; 

•	 Desenvolvimento de modelos de perda de crédito esperados, incluindo as várias fórmulas e a escolha 

dos inputs; 

•	 Determinação de associações entre cenários macroeconómicos e, inputs económicos, tais como níveis 

de desemprego e valores colaterais, e o efeito sobre a probabilidade de inadimplência, Exposição 

dado o incumprimento e Perda dado o incumprimento; 

•	 Selecção de cenários macroeconómicos prospectivos e suas ponderações de probabilidade, para 

derivar os contributos económicos para os modelos de perda de crédito esperados.

Tem sido política do microbanco rever regularmente os seus modelos no contexto da experiência real de 

perdas e ajustar quando necessário.

 Provisão para perdas de crédito esperadas de empréstimos e adiantamentos

 O microbanco utiliza uma matriz de provisões para calcular as perdas de crédito esperadas para emprés-

timos e adiantamentos. As taxas de provisão baseiam-se em dias vencidos para agrupamentos de vários 

segmentos de clientes com padrões de perdas semelhantes (ou seja, por geografia, tipo de produto, tipo 

de cliente e classificação, e cobertura por cartas de crédito e outras formas de seguro de crédito).

 A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de incumprimento históricas observadas no mi-

crobanco. O microbanco irá calibrar a matriz para ajustar a experiência histórica de perda de crédito com 

informação prospectiva. Por exemplo, se as condições económicas previstas (isto é, o produto interno 

bruto) se deteriorarem no próximo ano, o que pode levar a um aumento do número de incumprimentos 

no sector transformador, as taxas históricas de incumprimento são ajustadas. Em cada data de notificação, 

as taxas históricas de incumprimento observadas são actualizadas e as alterações nas estimativas previ-

sionais são analisadas.

A avaliação da correlação entre as taxas históricas de incumprimento observadas, as condições económicas 

previstas e as perdas de crédito esperadas é uma estimativa significativa. O montante das perdas de crédito 

esperadas é sensível a alterações das circunstâncias e das condições económicas previstas. A experiência 

histórica de perda de crédito do microbanco e a previsão das condições económicas podem também não 

ser representativas do incumprimento efectivo do cliente no futuro. Consulte a nota 2 (d).

 Pressuposto de continuidade

 A administração do microbanco fez uma avaliação da sua capacidade de continuar como uma preocu-

pação contínua e está satisfeita por ter os recursos para continuar em actividade num futuro previsível. 

Além disso, a direcção não está consciente de quaisquer incertezas materiais que possam gerar dúvidas 

significativas sobre a capacidade do microbanco de continuar em actividade. Por conseguinte, as demon-

strações financeiras continuam a ser preparadas na base da continuidade das actividades.

 Justo valor dos instrumentos financeiros

 O justo valor dos instrumentos financeiros é o preço que seria recebido para vender um activo ou pago 

para transferir um passivo numa transacção ordenada no mercado principal (ou mais vantajoso) na data 

de mensuração em condições correntes de mercado (ou seja, um preço de saída), independentemente de 

esse preço ser directamente observável ou estimado utilizando outra técnica de avaliação. Quando os justos 

valores dos activos e passivos financeiros registados na demonstração da posição financeira não podem 

ser derivados de mercados activos, são determinados utilizando uma variedade de técnicas de avaliação 

que incluem a utilização de modelos de avaliação. Os contributos para estes modelos são retirados de 

mercados observáveis sempre que possível, mas quando tal não é viável, é necessária uma estimativa para 

estabelecer os justos valores. Os julgamentos e estimativas incluem considerações de liquidez e entradas 

de modelos relacionados com itens como o risco de crédito (tanto próprio como de contraparte), ajusta-

mentos do valor do financiamento, correlação e volatilidade. 

 método da taxa de juro efectivo

 O método da taxa de juro efectivo do microbanco, como explicado, reconhece os rendimentos de juros 

utilizando uma taxa de rendimento que representa a melhor estimativa de uma taxa de rendimento con-

stante ao longo da vida comportamental esperada de empréstimos e depósitos e reconhece o efeito de 

taxas de juro potencialmente diferentes cobradas em várias fases e outras características do ciclo de vida 

do produto (incluindo pré-pagamentos e juros e encargos de penalização). Esta estimativa, por natureza, 

requer um elemento de julgamento relativamente ao comportamento esperado e ao ciclo de vida dos 

instrumentos, bem como alterações esperadas na taxa de base e outras receitas/despesas de taxas que 

são parte integrante do instrumento.

 activos por impostos diferidos

 Os activos por impostos diferidos são reconhecidos relativamente a prejuízos fiscais, na medida em que 

é provável que haja lucros tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais possam ser utilizados. 

Embora os prejuízos fiscais possam ser utilizados num período máximo de 5 anos, é necessário um julga-

mento para determinar o montante de activos por impostos diferidos que podem ser reconhecidos, com 

base no momento provável e no nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias futuras 

de planeamento fiscal.

3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos (continuação)

 Determinação do termo do contrato de locação com renovação e opções de rescisão (microbanco 
como locatário)

 O microbanco determina o prazo da locação como o prazo não cancelável do contrato, juntamente com 

quaisquer períodos cobertos por uma opção de prorrogação do contrato, se for razoavelmente certo o seu 

exercício, ou quaisquer períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato, se for razoavelmente 

certo o seu não exercício. O microbanco tem vários contratos de locação que incluem opções de pror-

rogação e rescisão. O microbanco aplica o juízo ao avaliar se é razoavelmente certo se deve ou não exercer 

a opção de renovar ou rescindir o contrato de locação. Ou seja, considera todos os factores relevantes 

que criam um incentivo económico para o exercício da renovação ou da rescisão. Após a data de início, 

o microbanco reavalia o prazo do contrato de locação se houver um evento ou mudança significativa 

nas circunstâncias que esteja sob o seu controlo que afecte a sua capacidade de exercer ou não a opção 

de renovação ou de rescisão (por exemplo, construção de melhoramentos significativos de locação ou 

personalização significativa do activo locado).

 estimativa da taxa de empréstimo incremental

 O microbanco não pode determinar prontamente a taxa de juro implícita no contrato de locação, por 

conseguinte, utiliza a sua taxa de juro de empréstimo incremental (“IBR”) para mensurar os passivos da 

locação. A taxa de empréstimo incremental é a taxa de juro que o Microbanco teria de pagar para contrair 

um empréstimo a prazo semelhante, e com uma garantia semelhante, os fundos necessários para obter 

um activo de valor semelhante ao direito de uso do activo num ambiente económico semelhante. A taxa 

de empréstimo incremental reflecte, portanto, o que o Microbanco “teria de pagar”, o que exige uma es-

timativa quando não existem taxas observáveis (tais como para filiais que não entram em transacções de 

financiamento) ou quando estas precisam de ser ajustadas para reflectir os termos e condições da locação 

(por exemplo, quando as locações não estão na moeda funcional da filial). O microbanco estima a taxa 

de empréstimo incremental utilizando inputs observáveis (tais como taxas de juro de mercado) quando 

disponíveis e é necessário fazer certos ajustamentos específicos da entidade (tais como a notação de 

crédito autónoma da subsidiária, ou para reflectir os termos e condições do contrato de locação).

Justo valor dos activos tangiveis de investimento

O microbanco estima o justo valor dos edifícios, utilizando as avaliações profissionais independentes re-

alizadas regularmente. Quando um activo é reavaliado, o valor contabilístico líquido é o valor reexpresso 

para o valor reavaliado do activo. Os aumentos das quantias escrituradas resultantes da reavaliação, 

incluindo as diferenças de conversão cambial, são reconhecidos em outros rendimentos abrangentes, 

a menos que compensem diminuições anteriores das quantias escrituradas do mesmo activo, caso em 

que são reconhecidos nos lucros ou prejuízos. As diminuições nas quantias escrituradas que compensam 

aumentos anteriores do mesmo activo são reconhecidas em outro rendimento integral.

4. Políticas contabilísticas significativas 

Apresenta-se abaixo um índice das políticas contabilísticas significativas cujos pormenores estão dis-

poníveis nas páginas que se seguem:

(a)  Activos Tangiveis

(b) Locações

(c) Activos intangíveis

 (d) Transacções em moeda estrangeira

 (e) Instrumentos financeiros

 (f ) Impostos

 (g) Imparidade

(h) Benefícios dos empregados

(i) Provisões e contingências

(j) Rédito

(k) Juros e rendimentos/despesas similares

(l) Outros rendimentos operacionais

(m) Custos dos empréstimos

 (a) activos tangiveis

(i) Reconhecimento e mensuração

Os activos tangives são inicialmente mensurados ao custo menos a depreciação acumulada e qualquer 

perda por imparidade acumulada. O custo inclui despesas que são directamente atribuíveis à aquisição 

do activo. 

Os activos fixos tangíveis de investimento são mensurados  ao custo de aquisição. Subsequentemente, 

a propriedade é mensurada pelo valor reavaliado enquanto o equipamento é registado pelo custo de 

aquisição (incluindo custos directamente atribuíveis à aquisição), menos depreciação acumulada e perdas 

por imparidade. Os custos de reparação, manutenção e outras despesas associadas à sua utilização são 

reconhecidos em despesas do exercício.

O custo dos activos auto-construídos inclui:

•	 O custo dos materiais e da mão-de-obra directa; 

•	 Quaisquer outros custos directamente atribuíveis a levar o bem a uma condição de funcionamento 

para o seu uso pretendido; 

•	 Quando o microbanco tem a obrigação de remover o activo ou restaurar o local, uma estimativa 
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dos custos de desmantelamento e remoção dos itens e restauração do local em que se encontram;

•	 Custos de empréstimos capitalizados; e 

•	 O software adquirido que é parte integrante da funcionalidade do equipamento relacionado é 

capitalizado como parte integrante desse equipamento. 

Os edifícios são reavaliados periodicamente de acordo com as Normas Internacionais do Relato Financeiro. O 

montante do excedente de revalorização é apresentado como uma reserva de revalorização e é incluído no 

capital próprio até à sua realização, fase em que é transferido directamente para os resultados transitados. 

No entanto, parte do excedente pode ser transferido à medida que o activo é utilizado pelo microbanco. 

Neste caso, o montante do excedente transferido será a diferença entre a depreciação baseada no valor 

contabilístico reavaliado do activo e a depreciação baseada no custo original do activo. As transferências 

do excedente de reavaliação para os lucros retidos não são efectuadas através de lucros ou perdas.

Quando partes de um item de propriedade e equipamento têm vidas úteis diferentes, são contabilizadas 

como itens separados (componentes principais) de Activos Tangiveis. 

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item de propriedade e equipamento são determinados 

comparando o produto da alienação com a quantia escriturada de Activos Tangiveis e é reconhecido líquido 

dentro de outros rendimentos/outras despesas nos lucros ou perdas.

(ii) Custos subsequentes

O custo de substituição de parte de um item de propriedade e equipamento é reconhecido na quantia 

escriturada do item se for provável que os futuros benefícios económicos incorporados na parte flu-

irão para o microbanco e o seu custo possa ser mensurado de forma fiável. O montante escriturado da 

parte substituída é desreconhecido. Os custos da manutenção diária de propriedade e equipamento 

são reconhecidos nos lucros ou prejuízos, conforme incorridos.

(iii) Depreciação

A depreciação é calculada sobre o montante depreciável, que é o custo do activo, ou outro montante 

substituto do custo, menos o seu valor residual. A depreciação é reconhecida nos lucros ou prejuízos 

numa base linear ao longo da vida útil esperada de cada parte de um item ou de um bem e equipa-

mento, uma vez que isto reflecte mais de perto o padrão esperado de consumo dos futuros benefícios 

económicos incorporados no activo.

As vidas úteis dos itens de propriedade e equipamento foram avaliadas da seguinte forma: 

Item Média de vida útil

Edifícios 50 anos 

Veículos automóveis 4 anos

Computador e outro equipamento 4 - 10 anos

Melhorias na locação duração da locação

O valor residual, a vida útil e o método de depreciação de cada activo são revistos no final de cada período 

abrangido pelo relatório. Se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a alteração é contabilizada 

como uma alteração na estimativa contabilística. 

A taxa de depreciação para cada período é reconhecida nos lucros ou prejuízos. 

Um item de propriedade e equipamento é desreconhecido aquando da sua eliminação ou quando não se 

esperam benefícios económicos futuros do seu uso continuado ou eliminação. O ganho ou perda resul-

tante do desreconhecimento de um item de propriedade e equipamento é incluído nos lucros ou perdas 

quando o item é desreconhecido. O ganho ou perda resultante do desreconhecimento de um item de 

propriedade e equipamento é determinado como a diferença entre o produto líquido da alienação, se 

houver, e o valor contabilístico do item.

(b) Locações

O microbanco avalia se um contrato é ou contém um contrato de locação, no início do contrato. O micro-

banco reconhece um direito de uso do activo e um passivo de locação correspondente em relação a todos 

os acordos de locação em que é o locatário, excepto no caso de locações de curto prazo (definidas como 

locações com um prazo de locação de 12 meses ou menos) e locações de activos de baixo valor. Para estas 

locações, o Microbanco reconhece os pagamentos de locação como uma despesa operacional numa base 

de linha recta durante o prazo da locação, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do 

padrão temporal em que os benefícios económicos dos activos locados são consumidos. 

 O passivo de locação é inicialmente mensurado pelo valor actual dos pagamentos da locação que não 

são pagos na data de início descontados, utilizando a taxa implícita no contrato de locação. Se esta taxa 

não puder ser prontamente determinada, o arrendatário utiliza a sua taxa de empréstimo incremental.

Os pagamentos de locação incluídos na mensuração do passivo da locação compreendem:

•	 Pagamentos fixos de locação (incluindo pagamentos fixos in-substance), menos quaisquer incen-

tivos de locação a receber;

•	 Pagamentos de locação variáveis que dependem de um índice ou taxa, inicialmente mensurados 

usando o índice ou taxa na data de início; 

•	 O montante esperado a ser pago pelo arrendatário sob garantias de valor residual;

•	 O preço de exercício das opções de compra, se o arrendatário tiver a certeza razoável de que irá 

exercer as opções; e

•	 Pagamentos de penalidades por rescisão do contrato de locação, se o prazo de locação reflectir o 

exercício de uma opção de rescisão do contrato.

O passivo de locação é apresentado como uma linha separada na demonstração da posição financeira. O 

passivo da locação é subsequentemente mensurado aumentando o montante escriturado para reflectir os 

juros sobre o passivo da locação (usando o método dos juros efectivos) e reduzindo o montante escriturado 

para reflectir os pagamentos da locação efectuados. 

O Microbanco remensura o passivo da locação (e faz um ajustamento correspondente ao respectivo direito 

de uso do activo), sempre que necessário:

•	 O prazo de locação foi alterado ou há um evento ou alteração significativa das circunstâncias que 

resulta numa mudança na avaliação do exercício de uma opção de compra, caso em que a respon-

sabilidade da locação é remensurada descontando os pagamentos de locação revistos utilizando 

uma taxa de desconto revista;

•	 Os pagamentos da locação mudam devido a alterações num índice ou taxa ou a uma alteração no 

pagamento esperado sob um valor residual garantido, caso em que a responsabilidade da locação 

é remensurada descontando os pagamentos revistos da locação usando uma taxa de desconto in-

alterada (a menos que a alteração dos pagamentos da locação se deva a uma alteração numa taxa 

de juro variável, caso em que é usada uma taxa de desconto revista); e

•	 Um contrato de locação é modificado e a modificação da locação não é contabilizada como uma 

locação separada, caso em que a responsabilidade da locação é remensurada com base no prazo 

da locação modificada, descontando os pagamentos revistos da locação utilizando uma taxa de 

desconto revista na data efectiva da modificação;

O direito de utilização dos activos compreende a mensuração inicial da correspondente obrigação de lo-

cação, os pagamentos de locação efectuados no dia de início ou antes dele, menos quaisquer incentivos 

de locação recebidos e quaisquer custos directos iniciais. São subsequentemente mensurados ao custo 

menos a depreciação acumulada e as perdas por imparidade.

Sempre que o microbanco incorre numa obrigação de custos para desmantelar e remover um activo locado, 

restaurar o local onde está localizado ou restaurar o activo subjacente à condição exigida pelos termos e 

condições da locação, é reconhecida e mensurada uma provisão ao abrigo da IAS 37. 

Na medida em que os custos estejam relacionados com um direito de uso do activo, os custos são incluí-

dos no direito de uso relacionado, a menos que esses custos sejam incorridos para produzir inventários.

O direito de uso dos activos é depreciado durante o período mais curto do contrato de locação e da vida 

útil do activo subjacente. Se um contrato de locação transferir a propriedade do activo subjacente ou o 

custo do activo do direito de utilização reflectir que o microbanco espera exercer uma opção de compra, 

o respectivo direito de utilização é depreciado ao longo da vida útil do activo subjacente. A depreciação 

começa na data de início do contrato de locação.

O direito de uso dos activos é apresentado como uma linha separada na demonstração da posição finan-

ceira. O microbanco aplica a NIC 36 para determinar se um direito de uso de um activo está em imparidade 

e contabiliza qualquer perda por imparidade identificada, tal como descrito na política “Activos Tangiveis”.

As rendas variáveis que não dependem de um índice ou taxa não estão incluídas na mensuração do pas-

sivo de locação e do direito de utilização do activo. Os pagamentos relacionados são reconhecidos como 

uma despesa no período em que o evento ou condição que desencadeia esses pagamentos ocorre e são 

incluídos em “Outras despesas” nos lucros ou prejuízos.

Como expediente prático, a NIRF 16 permite que o locatário não separe componentes que não sejam de 

locação e, em vez disso, contabilize qualquer componente de locação e componentes associados que não 

sejam de locação como um acordo único. O microbanco não tem utilizado este expediente prático. Para 

contratos que contenham uma componente de aluguer e uma ou mais componentes adicionais de alu-

guer ou não de aluguer, o microbanco atribui a contrapartida no contrato a cada componente de aluguer 

com base no preço autónomo relativo da componente de aluguer e no preço autónomo agregado das 

componentes de não locação.

(c) Activos intangíveis

Software

O software adquirido pelo microbanco é mensurado ao custo menos a amortização acumulada e quaisquer 

perdas por imparidade acumuladas. As despesas subsequentes com activos de software são capitalizadas 

apenas quando aumentam os benefícios económicos futuros do activo a que se referem. Todas as outras 

despesas são reconhecidas em lucros ou perdas, conforme incorridas. O software é amortizado linear-

mente nos lucros ou perdas ao longo da sua vida útil estimada, a partir da data em que está disponível 

para utilização. A vida útil estimada do software é de 4 a 10 anos. Os métodos de amortização, vidas úteis 

e valores residuais são revistos em cada data de relato e ajustados, se apropriado.

As despesas com software em curso são reconhecidas como um activo quando o microbanco é capaz de 

demonstrar a sua intenção e capacidade para completar o desenvolvimento e utilizar o software de uma 

forma que gere benefícios económicos futuros e possa medir de forma fiável os custos para completar 

o desenvolvimento. Os custos capitalizados do software de trabalho em curso incluem todos os custos 

directamente atribuíveis ao desenvolvimento do software e custos de empréstimos capitalizados e são 

amortizados ao longo da sua vida útil.

Um activo intangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios 

económicos futuros do seu uso continuado ou alienação. Qualquer ganho ou perda resultante do desre-

conhecimento, determinado como a diferença entre o produto líquido da alienação, se houver, e a quantia 

escriturada do item, é incluído nos lucros ou prejuízos quando o item é desreconhecido. O ganho ou perda 

decorrente do desreconhecimento de um item de propriedade e equipamento é determinado como a 

diferença entre o produto líquido da alienação, se houver, e a quantia escriturada do item. 

(d) Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional do microbanco 

às taxas de câmbio nas datas das transacções. Os activos e passivos monetários denominados em moedas 

estrangeiras na data do reporte são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio nessa data. O 

ganho ou perda em moeda estrangeira sobre itens monetários é a diferença entre o custo amortizado na 

moeda funcional no início do ano, ajustado para juros e pagamentos efectivos durante o ano, e o custo 

amortizado em moeda estrangeira convertido à taxa de câmbio no final do ano.

Os activos e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são mensurados pelo 

justo valor são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o justo valor foi 

determinado. Os itens não monetários numa moeda estrangeira que são mensurados em termos de custo 

histórico são convertidos utilizando a taxa de câmbio à data da transacção. No entanto, as diferenças de 

moeda estrangeira resultantes da retradução são reconhecidas nos lucros ou prejuízos.



PUBLICIDADEQuinta-feira, 28 de Julho de 2022 27

9

Demonstrações Financeiras intercalares a 30 de Junho de 2022

(e) instrumentos financeiros 

activos e passivos financeiros não derivados 

(i) reconhecimento e mensuração inicial

O microbanco reconhece inicialmente os empréstimos e os créditos na data da sua origem. Todos os 

outros activos financeiros (incluindo activos designados a justo valor através de lucros ou perdas) são 

reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a data em que o Microbanco se torna parte 

das disposições contratuais do instrumento. 

(ii) classificação

O microbanco classifica os activos financeiros não derivados nas seguintes categorias: empréstimos e 

contas a receber, saldos interbancários e montante devido pelas partes relacionadas.

Empréstimos e contas a receber

Empréstimos e créditos são activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados 

num mercado activo.  Tais activos são reconhecidos inicialmente pelo justo valor acrescido de quaisquer 

custos de transacção directamente atribuíveis.  Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e contas a 

receber são mensurados a custos amortizados utilizando o método dos juros efectivos; menos quaisquer 

perdas por imparidade. Os empréstimos e contas a receber compreendem caixa e equivalentes de caixa, 

e outras contas a receber.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e depósitos à ordem com vencimentos de 

três meses ou menos a partir da data de aquisição, e outros investimentos altamente líquidos que estão 

sujeitos a um risco insignificante de alterações no seu justo valor, e que são utilizados pelo microbanco na 

gestão dos seus compromissos a curto prazo.

Disponibilidades e Aplicações em Instituições Financeiras

Os saldos com os bancos incluem depósitos bancários e depósitos a prazo em instituições financeiras. Os 

investimentos são feitos com a intenção de os deter até ao vencimento e de recolher os fluxos de caixa 

contratuais. Os empréstimos e adiantamentos são inicialmente reconhecidos ao justo valor mais o custo 

directo de transacção incremental e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o 

método da taxa de juro efectiva. Consulte a nota 3.7 (vii) em relação à imparidade dos activos financeiros.

Instrumentos de dívida

Os instrumentos de dívida são os instrumentos que satisfazem a definição de um passivo financeiro na 

perspectiva do emissor, tais como empréstimos, obrigações governamentais e empresariais e contas a 

receber adquiridos a clientes. A mensuração subsequente dos instrumentos de dívida depende do mod-

elo de negócio do microbanco para gerir o activo e das características do fluxo de caixa do activo. Há três 

categorias de medição nas quais o microbanco classifica os seus instrumentos de dívida:

•	 custo amortizado: Os activos detidos para cobrança de fluxos de caixa contratuais quando esses 

fluxos de caixa representam apenas pagamentos de capital e juros são medidos ao custo amortizado. 

Os juros provenientes destes activos financeiros são incluídos nos rendimentos de juros utilizando 

o método da taxa de juro efectiva. Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento é 

reconhecido directamente nos lucros ou prejuízos e apresentado em outros rendimentos / (despe-

sas). As perdas por imparidade são apresentadas como uma rubrica separada na demonstração de 

lucros ou perdas.

•	 Justo valor através de rendimento integral: Os activos detidos para cobrança dos fluxos de caixa 

contratuais e para venda dos activos financeiros, em que os fluxos de caixa dos activos representam 

apenas pagamentos de capital e juros são mensurados ao Justo valor através de outros rendimentos 

integrais. O movimento do montante escriturado é tomado através de outro rendimento integral, 

excepto para o reconhecimento de ganhos ou perdas por imparidade, receitas de juros e ganhos e 

perdas cambiais que são reconhecidos nos lucros ou perdas. Quando o activo financeiro é desrecon-

hecido, o ganho ou perda acumulado anteriormente reconhecido em outro rendimento integral é 

reclassificado do capital próprio para os lucros ou prejuízos e reconhecido em outros rendimentos / 

(despesas). Os juros provenientes destes activos financeiros são incluídos nos rendimentos de juros 

utilizando o método da taxa de juro efectiva.  Os ganhos e perdas cambiais são apresentados em 

outros rendimentos / (despesas) e as despesas por imparidade são apresentadas separadamente 

na demonstração de resultados.

•	 Justo valor através de resultados: Os activos que não satisfazem os critérios de custo amortizado 

do Justo valor através de outro rendimento integral são mensurados pelo Justo valor através dos 

lucros ou perdas. Um ganho ou perda sobre um investimento em dívida que é subsequentemente 

mensurado pelo Justo valor através de lucros ou perdas é reconhecido em lucros ou perdas e apre-

sentado líquido dentro de outros rendimentos / (despesas) no período em que surge.

Instrumentos do capital próprio

Após o reconhecimento inicial, o microbanco pode optar por classificar irrevogavelmente os seus inves-

timentos de capital como instrumentos de capital próprio designados ao justo valor através de outros 

rendimentos integrais. Os ganhos e perdas sobre estes activos financeiros nunca são reciclados para lucros 

ou perdas. Os dividendos são reconhecidos como outros rendimentos na declaração de lucros ou perdas 

quando o direito de pagamento tiver sido estabelecido. Os instrumentos de capital próprio designados 

ao justo valor através de outros rendimentos abrangentes não estão sujeitos a avaliação de imparidade. O 

microbanco optou por classificar irrevogavelmente os seus investimentos de capital próprio não cotados 

nesta categoria.

Acções ordinárias e títulos de dívida

As acções ordinárias são classificadas como acções próprias. Os custos incrementais directamente atribuíveis 

à emissão de acções ordinárias são reconhecidos como uma dedução ao capital próprio, líquidos de 

quaisquer efeitos fiscais. O microbanco reconhece inicialmente os títulos de dívida emitidos e os passivos 

subordinados na data da sua origem. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos financeiros 

designados pelo justo valor através de lucros ou perdas) são reconhecidos inicialmente na data de nego-

ciação, data em que o microbanco se torna parte das disposições contratuais do instrumento.

instrumentos financeiros - reconhecimento inicial

Data do reconhecimento

Os activos e passivos financeiros, com excepção dos empréstimos e adiantamentos a clientes e saldos 

devidos a clientes, são inicialmente reconhecidos na data da transacção, ou seja, a data em que o micro-

banco se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Isto inclui transacções regulares, ou seja, 

compras ou vendas de activos financeiros que requerem a entrega de activos dentro do prazo geralmente 

estabelecido por regulamento ou convenção no mercado. Os empréstimos e adiantamentos aos clientes 

são reconhecidos quando os fundos são transferidos para as contas dos clientes. O microbanco reconhece 

os saldos devidos aos clientes quando os fundos são transferidos para o microbanco.

Mensuração inicial dos instrumentos financeiros

A classificação dos instrumentos financeiros no reconhecimento inicial depende dos seus termos contratuais 

e do modelo empresarial para a gestão dos instrumentos. Os instrumentos financeiros são inicialmente 

mensurados pelo seu justo valor, excepto no caso de activos e passivos financeiros registados pelo justo 

valor através de lucros ou perdas, os custos de transacção são adicionados ou subtraídos a este montante. 

As contas a receber são mensuradas ao preço da transacção. Quando o justo valor dos instrumentos finan-

ceiros no reconhecimento inicial difere do preço de transacção, as contas microbancárias para os lucros ou 

perdas do Dia 1, como descrito abaixo.

Dia 1 lucro ou perda

Quando o preço de transacção do instrumento difere do justo valor na origem e o justo valor se baseia 

numa técnica de avaliação utilizando apenas inputs observáveis nas transacções de mercado, o microbanco 

reconhece a diferença entre o preço de transacção e o justo valor no rendimento líquido das transacções. 

Nos casos em que o justo valor se baseia em modelos para os quais alguns dos inputs não são observáveis, 

a diferença entre o preço de transacção e o justo valor é diferida e só é reconhecida nos lucros ou prejuízos 

quando os inputs se tornam observáveis, ou quando o instrumento é desreconhecido.

Categorias de mensuração de activos e passivos financeiros

O microbanco classifica todos os seus activos financeiros com base no modelo de negócio para gerir os 

activos e os termos contratuais do activo, mensurados pelo segunte:

•	 Custo amortizado;

•	 Justo valor através de outro rendimento integral; e

•	 Justo valor através de lucros ou perdas

O microbanco classifica e mensura a sua carteira de derivados e de negociação ao Justo Valor através de 

Lucros ou Perdas. O Microbanco pode designar instrumentos financeiros ao Justo Valor Através de Lucros 

ou Perdas, se isso eliminar ou reduzir significativamente as inconsistências de medição ou reconhecimento. 

Os passivos financeiros, que não sejam compromissos de empréstimo e garantias financeiras, são medidos 

ao custo amortizado ou ao justo valor através de lucros ou perdas, quando são detidos para negociação e 

instrumentos derivados ou quando é aplicada a designação de justo valor.

Determinação do justo valor

Para mostrar como foram derivados os justos valores, os instrumentos financeiros são classificados com 

base numa hierarquia de técnicas de avaliação, conforme resumido abaixo:

•	 Instrumentos financeiros de nível 1 - Aqueles em que os inputs utilizados na avaliação são preços 

cotados não ajustados de mercados activos para activos ou passivos idênticos aos quais o microbanco 

tem acesso na data da mensuração. O Microbanco considera os mercados como activos apenas se 

existirem actividades comerciais suficientes no que respeita ao volume e liquidez dos activos ou 

passivos idênticos e quando existem cotações de preços vinculativas e exercitáveis disponíveis na 

data do balanço.

•	 Instrumentos financeiros de nível 2 - Aqueles em que os inputs que são utilizados para avaliação e 

são significativos, são derivados de dados de mercado directa ou indirectamente observáveis dis-

poníveis ao longo de todo o período de vida do instrumento. Tais inputs incluem preços cotados 

para activos ou passivos semelhantes em mercados activos, preços cotados para instrumentos idên-

ticos em mercados inactivos e inputs observáveis que não sejam preços cotados, tais como taxas 

de juro e curvas de rendimento, volatilidades implícitas, e spreads de crédito. Além disso, podem 

ser necessários ajustamentos para a condição ou localização do activo ou a medida em que este se 

relaciona com itens que são comparáveis ao instrumento avaliado. No entanto, se tais ajustamentos 

se basearem em inputs não observáveis que sejam significativos para toda a medição, o microbanco 

classificará os instrumentos como Nível 3.

•	  Instrumentos financeiros de nível 3 - Aqueles que incluem um ou mais inputs não observáveis que 

são significativos para a mensuração como um todo.

activos e passivos financeiros

Empréstimos e adiantamentos aos clientes, a custo amortizado

O microbanco mensura empréstimos e adiantamentos a clientes e outros investimentos financeiros a custo 

amortizado apenas se ambas as condições seguintes forem satisfeitas:

•	 O activo financeiro é detido dentro de um modelo de negócio com o objectivo de deter activos 

financeiros a fim de recolher fluxos de caixa contratuais, e

•	 Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa 

que são unicamente pagamentos de capital e juros (SPPI) sobre o montante do capital em dívida.

Os detalhes destas condições são descritos abaixo:

Avaliação do modelo de negócio

O microbanco determina o seu modelo de negócio ao nível que melhor reflecte a forma como gere grupos 

de activos financeiros para atingir o seu objectivo de negócio:
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•	 Os riscos que afectam o desempenho do modelo de negócio (e os activos financeiros detidos dentro 
desse modelo de negócio) e, em particular, a forma como esses riscos são geridos;

•	 Como os gestores da empresa são compensados (por exemplo, se a compensação se baseia no justo 
valor dos activos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais cobrados);

•	 A frequência, o valor e o momento esperado das vendas são também aspectos importantes da 
avaliação do microbanco.

A avaliação do modelo de negócio baseia-se em cenários razoavelmente esperados sem ter em conta 
cenários de “pior caso” ou de “de crise”. Se os fluxos de caixa após o reconhecimento inicial forem realizados 
de uma forma diferente das expectativas iniciais do microbanco, o microbanco não altera a classificação 
dos restantes activos financeiros detidos nesse modelo de negócio, mas incorpora essa informação ao 
avaliar os activos financeiros recém originados ou recém adquiridos no futuro.

O teste de pagamento único de capital e juros (SPPI) 

Como segunda fase do seu processo de classificação, o microbanco avalia os termos contratuais do activo 
financeiro para identificar se cumprem o teste dos Pagamentos Únicos de Capital e de Juros.

Para efeitos deste teste, “ Capital” é definido como o justo valor do activo financeiro no reconhecimento 
inicial e pode mudar ao longo da vida do activo financeiro (por exemplo, se houver reembolsos de capital 
ou amortização do prémio/desconto). Os elementos de juros mais significativos no âmbito de um acordo 
de empréstimo são tipicamente a consideração do valor do dinheiro no tempo e do risco de crédito. 

Para efectuar a avaliação de pagamentos únicos de capital e juros, o Microbanco aplica o julgamento e 
considera factores relevantes tais como a moeda em que o activo financeiro é denominado, e o período 
para o qual a taxa de juro é fixada.

Em contrapartida, os termos contratuais que introduzem mais do que a exposição mínima a riscos ou volati-
lidade nos fluxos de caixa contratuais que não estão relacionados com um acordo básico de empréstimo não 
dão origem a fluxos de caixa contratuais que são apenas pagamentos de capital e juros sobre o montante 
em dívida. Nesses casos, o activo financeiro deve ser mensurado ao justo valor através de lucros ou perdas.

Dívida emitida e outros fundos emprestados

Após a mensuração inicial, a dívida emitida e outros fundos emprestados são subsequentemente mensu-
rados ao custo amortizado. O custo amortizado é calculado tendo em conta qualquer desconto ou prémio 
sobre os fundos emitidos, e custos que são parte integrante da taxa de juro efectiva. Um instrumento 
financeiro composto que contém tanto uma componente de passivo como uma componente de capital 
próprio é separado na data de emissão.

Ao atribuir o montante inicial escriturado de um instrumento financeiro composto aos componentes de 
capital próprio e passivo, o componente de capital próprio é atribuído como o montante residual após 
dedução de todo o justo valor do instrumento, o montante determinado separadamente para o compo-
nente de passivo. O valor de quaisquer características de derivados (tais como uma opção de compra) 
incorporadas no instrumento financeiro composto, que não o componente de capital próprio (tal como 
uma opção de conversão de capital próprio), é incluído no componente do passivo. Uma vez que o mi-
crobanco tenha determinado a divisão entre capital próprio e passivo, avalia ainda se o componente do 
passivo tem derivados embutidos que devem ser contabilizados separadamente.

reclassificação dos activos e passivos financeiros

O Microbanco não reclassifica os seus activos financeiros após o seu reconhecimento inicial, excepto nas 
circunstâncias excepcionais em que o Microbanco adquire, aliena, ou põe termo a uma linha de negócio. 
Os passivos financeiros nunca são reclassificados.

Desreconhecimento devido a modificação substancial dos termos e condições

O Microbanco desreconhece um activo financeiro, tal como um empréstimo a um cliente, quando os termos 
e condições foram renegociados na medida em que, substancialmente, se torna um novo empréstimo, 
com a diferença reconhecida como um ganho ou perda de desreconhecimento, na medida em que uma 
perda de imparidade ainda não tenha sido registada. Os novos empréstimos reconhecidos são classificados 
como Fase 1 para efeitos de medição da perda de crédito esperada, a menos que o novo empréstimo seja 
considerado como adquirido ou originado com imparidade de crédito.

Ao avaliar se deve ou não desreconhecer um empréstimo a um cliente, entre outros, o microbanco con-
sidera os seguintes factores:

•	 Alteração na moeda do empréstimo;

•	 Introdução de uma característica do capital próprio;

•	 Alteração na contraparte;

•	 Se a modificação for tal que o instrumento já não satisfaça o critério de pagamento único de capital 
e juros.

Se a modificação não resultar em fluxos de caixa substancialmente diferentes, tal como se estabelece 
abaixo, a modificação não resulta em desreconhecimento. Com base na alteração dos fluxos de caixa 
descontados à taxa de juro efectiva original, o microbanco regista um ganho ou perda da modificação, 
na medida em que uma perda por imparidade ainda não tenha sido registada. 

Para passivos financeiros, o microbanco considera uma modificação substancial baseada em factores 
qualitativos e se resultar numa diferença entre o valor presente descontado ajustado e a quantia es-
criturada original do passivo financeiro de, ou superior a, dez por cento. Para os activos financeiros, esta 
avaliação é baseada em factores qualitativos.

Desreconhecimento para além de modificações substanciais

Activos financeiros

Um activo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um activo financeiro ou parte de um grupo 
de activos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando os direitos a receber fluxos de caixa do 
activo financeiro expiram. O microbanco também desreconhece o activo financeiro se tiver transferido 
o activo financeiro e se a transferência se qualificar para desreconhecimento.

O microbanco transferiu o activo financeiro se, e só se,

•	 Mantém os direitos aos fluxos de caixa, mas assumiu a obrigação de pagar os fluxos de caixa rece-
bidos na íntegra e sem atrasos materiais a terceiros, ao abrigo de um acordo de “transmissão”, ou 

•	 O microbanco transferiu os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa do activo finan-
ceiro.

Os acordos de transferência são transacções em que o microbanco retém os direitos contratuais de rece-
ber os fluxos de caixa de um activo financeiro (o “activo original”), mas assume uma obrigação contratual 
de pagar esses fluxos de caixa a uma ou mais entidades (os “eventuais destinatários”), quando todas as 
três condições seguintes forem satisfeitas:

•	 O microbanco não tem qualquer obrigação de pagar montantes aos eventuais beneficiários, a 
menos que tenha cobrado montantes equivalentes do activo original, excluindo adiantamentos 
a curto prazo com direito à recuperação total do montante emprestado mais os juros vencidos 
às taxas de mercado;

•	 O microbanco tem de remeter os fluxos de caixa que recolhe em nome dos eventuais destina-
tários sem atrasos materiais. Além disso, o microbanco não tem direito a reinvestir tais fluxos de 
caixa, excepto para investimentos em dinheiro ou equivalentes, incluindo juros obtidos, durante 
o período entre a data de recolha e a data de remessa requerida aos eventuais destinatários;

•	  O microbanco não pode alienar ou penhorar o activo original a não ser como garantia aos even-
tuais destinatários.

Uma transferência só se qualifica para o desreconhecimento se

•	 O microbanco tiver transferido substancialmente todos os riscos e benefícios do activo; ou

•	 O microbanco não tiver transferido nem retido substancialmente todos os riscos e benefícios do 
activo, mas tiver transferido o controlo do activo.

O microbanco considera que o controlo é transferido se e só se, o beneficiário da transferência tiver a 
capacidade prática de vender o activo na sua totalidade a um terceiro não relacionado e for capaz de 
exercer essa capacidade unilateralmente e sem impor restrições adicionais à transferência.

Quando o microbanco não tiver transferido nem retido substancialmente todos os riscos e benefícios 
e tiver retido o controlo do activo, o activo continua a ser reconhecido apenas na medida do envolvim-
ento contínuo do Mircobanco, caso em que o Microbanco também reconhece um passivo associado. O 
activo transferido e o passivo associado são mensurados numa base que reflecte os direitos e obriga-
ções que o Mircobanco reteve. O envolvimento contínuo que assume a forma de uma garantia sobre o 
activo transferido é mensurado ao menor valor entre o valor original do activo e o valor máximo que o 
microbanco poderia ser obrigado a pagar.

Se o envolvimento contínuo assumir a forma de uma opção escrita ou comprada (ou ambas) sobre o 
activo transferido, o envolvimento contínuo é medido pelo valor que o microbanco seria obrigado a 
pagar no momento da recompra. No caso de uma opção de venda escrita sobre um activo que seja 
mensurado pelo justo valor, a extensão do envolvimento contínuo da entidade é limitada ao valor mais 
baixo entre o justo valor do activo transferido e o preço de exercício da opção.

Passivos financeiros

Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação sob a responsabilidade é cumprida, can-
celada ou expira. Quando uma responsabilidade financeira existente é substituída por outra do mesmo 
mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de uma responsabilidade existente 
são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como um desreconhecimento 
do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença entre a quantia escriturada do 
passivo financeiro original e a contrapartida paga é reconhecida nos lucros ou prejuízos.

imparidade dos activos financeiros

Visão geral dos princípios de perda de crédito esperada

O Microbanco regista uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os empréstimos e 
outros activos financeiros da dívida não detidos pelo justo valor através de resultados, juntamente com 
compromissos de empréstimo e contratos de garantia financeira; nesta secção todos referidos como “in-
strumentos financeiros”. Os instrumentos de capital não estão sujeitos a imparidade ao abrigo da NIRF 9.

A provisão para perdas de crédito esperada baseia-se nas perdas de crédito esperadas ao longo da vida 
do activo (as perdas de crédito esperadas ao longo da vida ou a perda de crédito esperada ao longo 
da vida), a menos que não tenha havido um aumento significativo do risco de crédito desde a origem, 
caso em que a provisão se baseia nas perdas de crédito esperadas de 12 meses, conforme descrito na 
nota 7(b) (iii).

A perda de crédito esperada de 12 meses é a parte das perdas de crédito esperadas ao longo da vida 
que representam a perda de crédito esperada que resulta de eventos de incumprimento num instru-
mento financeiro que são possíveis dentro dos 12 meses após a data do relato. Tanto a perda de crédito 
esperada ao longo da vida como a perda de crédito esperada de 12 meses são calculadas numa base 
individual ou colectiva, dependendo da natureza da carteira subjacente de instrumentos financeiros. 

O microbanco estabeleceu uma política para realizar uma avaliação, no final de cada período de reporte, 
sobre se o risco de crédito de um instrumento financeiro aumentou significativamente desde o recon-
hecimento inicial, considerando a alteração do risco de incumprimento ao longo da vida restante do 
instrumento financeiro. 

Com base no processo acima descrito, o microbanco agrupa os seus empréstimos na Fase 1, Fase 2, Fase 
3 e Créditos Adquiridos ou Originados com Imparidade de Crédito, conforme descrito abaixo:

•	 Fase 1: Quando os empréstimos são reconhecidos pela primeira vez, o microbanco reconhece 
uma provisão baseada em 12 meses de perda de crédito esperada. Os empréstimos da Fase 1 
também incluem facilidades em que o risco de crédito tenha melhorado e o empréstimo tenha 
sido reclassificado a partir da Fase 2.

•	 Fase 2: Quando um empréstimo tiver demonstrado um aumento significativo do risco de crédito 
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desde a sua origem, o microbanco regista uma provisão para a perda de crédito esperada ao longo 
da vida. Os empréstimos da Fase 2 também incluem facilidades, onde o risco de crédito melhorou 
e o empréstimo foi reclassificado a partir da Fase 3.

•	 Fase 3: Empréstimos considerados com imparidade de crédito. O microbanco regista uma provisão 
para a perda de crédito prevista ao longo da vida.

•	 Poci: Os activos adquiridos ou originados com imparidade de crédito (POCI) são activos financeiros 
que se encontram em imparidade de crédito no reconhecimento inicial. Os activos adquiridos ou 
originados com imparidade de crédito são registados pelo justo valor no reconhecimento inicial e 
os rendimentos de juros são subsequentemente reconhecidos com base numa taxa de juro efectiva 
ajustada ao crédito. A provisão para perdas de crédito esperada só é reconhecida ou libertada na 
medida em que se verifique uma alteração subsequente nas perdas de crédito esperadas.

Para activos financeiros para os quais o microbanco não tem expectativas razoáveis de recuperar a 
totalidade do montante em dívida, ou uma proporção deste, o montante bruto escriturado do activo 
financeiro é reduzido. Isto é considerado um desreconhecimento (parcial) do activo financeiro.

O cálculo da perda de crédito esperada

O microbanco calcula a perda de crédito esperada com base num cenário de várias probabilidades 
ponderadas para mensurar os défices de caixa esperados, descontados a uma aproximação à taxa de 
juro efectiva. Um défice de caixa é a diferença entre os fluxos de caixa que são devidos a uma entidade 
de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a entidade espera receber.

Os mecanismos dos cálculos das perdas de crédito esperadas são descritos abaixo e os elementos-chave 
são como se segue,

•	 PD: A Probabilidade de incumprimento (PD)é uma estimativa da probabilidade de incumprimento 
num determinado horizonte temporal. Um incumprimento só pode acontecer num determinado 
momento ao longo do período avaliado, se a instalação não tiver sido previamente desreconhe-
cida e ainda estiver em carteira. 

•	 eaD: A Exposição dado Incumprimento (EAD) é uma estimativa da exposição numa data de 
incumprimento futura, tendo em conta as alterações esperadas na exposição após a data do 
relatório, incluindo reembolsos de capital e juros, quer programados por contrato ou de outra 
forma, levantamentos previstos nas instalações comprometidas, e juros acumulados de paga-
mentos não efectuados.

•	 lGD: A Perda Dado o Incumprimento (LGD) é uma estimativa da perda que surge no caso em que 
um incumprimento ocorre num determinado momento. Baseia-se na diferença entre os fluxos de 
caixa contratuais devidos e os que o mutuante esperaria receber, incluindo a partir da realização 
de quaisquer garantias ou aumentos de crédito que são parte integrante do empréstimo e que 
não têm de ser reconhecidos separadamente. É geralmente expresso como uma percentagem 
da exposição dado o incumprimento. 

Ao estimar a perda de crédito esperada, o microbanco considera quatro cenários (um cenário base, um 
ascendente, um descendente ligeiro (‘descendente 1’) e um descendente mais extremo (‘descendente 
2’)). Cada um destes está associado a diferentes probabilidades de incumprimento, Exposição a incum-
primentos e Perda dado os incumprimentos. 

Quando relevante, a avaliação de múltiplos cenários também incorpora a forma como se espera recu-
perar os empréstimos inadimplentes, incluindo a probabilidade de os empréstimos curarem e o valor 
da garantia ou o montante que pode ser recebido pela venda do activo.

As perdas por imparidade e os lançamentos são contabilizados e divulgados separadamente das perdas 
ou ganhos de modificação que são contabilizados como um ajustamento do valor contabilístico bruto 
do activo financeiro.

Os mecanismos do método da perda de crédito esperada são resumidos a seguir:

•	 Fase 1: A perda de crédito esperada de 12 meses é calculada como a parte da perda de crédito 
esperada ao longo da vida que representa a perda de crédito esperada que resulta de eventos 
de incumprimento num instrumento financeiro que são possíveis dentro dos 12 meses após a 
data do relato. O microbanco calcula a dedução de perda de crédito esperada de 12 meses com 
base na expectativa de uma ocorrência de incumprimento nos 12 meses após a data de reporte. 
Estas probabilidades de incumprimento esperadas de 12 meses são aplicadas a uma exposição 
prevista em caso de incumprimento e multiplicadas pela perda esperada Dado o incumprimento 
e descontadas por uma aproximação à taxa de juro efectiva original. Este cálculo é feito para cada 
um dos quatro cenários, tal como explicado acima.

•	 Fase 2: Quando um empréstimo tiver demonstrado um aumento significativo do risco de crédito 
desde a sua origem, o microbanco regista uma provisão para a perda de crédito esperada ao longo 
da vida. Os mecanismos são semelhantes aos acima explicados, incluindo a utilização de múltiplos 
cenários, mas a probabilidade de incumprimento e a perda dado o incumprimento são estimadas 
ao longo da vida útil do instrumento. Os défices de liquidez esperados são descontados através 
de uma aproximação à taxa de juro efectiva original.

•	 Fase 3: Para empréstimos considerados com imparidade de crédito, o microbanco reconhece as 
perdas de crédito esperadas ao longo da vida para estes empréstimos. O método é semelhante 
ao dos activos da fase 2, com a probabilidade de incumprimento fixada em 100%.

•	 Os activos adquiridos ou originados com imparidade de crédito são activos financeiros que se 
encontram em imparidade de crédito no reconhecimento inicial. O microbanco só reconhece as 
alterações cumulativas ao longo da vida do crédito Previsão de perda de crédito desde o reconhe-
cimento inicial, com base numa ponderação probabilística dos quatro cenários, descontados pela 
taxa de juro efectiva ajustada ao crédito.

Informação prospectiva

Nos seus modelos de perdas de crédito esperadas, o microbanco depende de uma grande variedade de 
informação prospectiva como inputs económicos, como por exemplo:

•	 Crescimento do PIB

•	 Taxas de desemprego

•	 Taxas base do Banco Central

•	 Inflação

•	 Sector beta

Os inputs e modelos utilizados para calcular a perda de crédito esperada podem nem sempre captar to-
das as características do mercado à data das demonstrações financeiras. Para reflectir isto, ajustamentos 
qualitativos ou sobreposições são ocasionalmente feitos como ajustamentos temporários quando tais 
diferenças são significativamente materiais. 

melhoria do crédito: avaliação de garantias 

Para mitigar os seus riscos de crédito sobre activos financeiros, o microbanco procura utilizar garantias, 
sempre que possível. As garantias assumem várias formas, tais como dinheiro, títulos, cartas de crédito/
garantias, imóveis, créditos, inventários, outros activos não financeiros e melhorias do crédito, tais como 
acordos de compensação. As garantias, a menos que sejam recuperadas, não são registadas na demon-
stração da posição financeira do microbanco.

Os fluxos de caixa esperados das melhorias de crédito que não têm de ser reconhecidas separadamente 
pelas normas NIRF e que são considerados parte integrante dos termos contratuais de um instrumento 
de dívida sujeito a perda de crédito esperada, são incluídos na mensuração dessas perdas de crédito es-
peradas. Nesta base, o justo valor da garantia afecta o cálculo da perda de crédito esperada. As garantias 
são geralmente avaliadas, no mínimo, no início e reavaliadas numa base trimestral. No entanto, algumas 
garantias, por exemplo, numerário ou títulos relacionados com requisitos de marginação, são avaliadas 
diariamente. 

Na medida do possível, o microbanco utiliza dados activos do mercado para avaliar os activos financeiros 
detidos como garantia. Outros activos financeiros que não têm valores de mercado facilmente deter-
mináveis são avaliados utilizando modelos. As garantias não financeiras, tais como imóveis, são avaliadas 
com base em dados fornecidos por terceiros, tais como corretores hipotecários, ou com base em índices 
de preços de habitação.

recuperação de garantias

A política do microbanco é determinar se um activo recuperável pode ser melhor utilizado para as suas 
operações internas ou se deve ser vendido. Os activos determinados como úteis para as operações internas 
são transferidos para a sua categoria de activo relevante pelo valor mais baixo do seu valor recuperável ou 
pelo valor contabilístico do activo garantido original. Os activos cuja venda é determinada como sendo 
uma melhor opção são transferidos para activos detidos para venda pelo seu justo valor (se activos finan-
ceiros) e pelo justo valor menos o custo de venda de activos não financeiros na data da reintegração, de 
acordo com a política do microbanco.

No seu curso normal de negócios, o microbanco envolve agentes externos para recuperar fundos dos 
activos recuperados, geralmente em leilão, para liquidar dívidas pendentes. Quaisquer fundos excedentes 
são devolvidos aos clientes/obrigados. Como resultado desta prática, os imóveis residenciais em processo 
de reintegração legal não são registados no balanço.

abates

Os activos financeiros só são amortizados parcialmente ou na sua totalidade quando o microbanco não 
tem qualquer expectativa razoável de recuperar um activo financeiro na sua totalidade ou numa parte dele. 
Se o montante a ser amortizado for superior ao subsídio para perdas acumuladas, a diferença é primeiro 
tratada como um acréscimo ao subsídio que é depois aplicado contra o montante bruto transportado. 
Quaisquer recuperações subsequentes são creditadas em despesas de perda de crédito.

empréstimos concedidos e modificados

O microbanco por vezes faz concessões ou modificações aos termos originais dos empréstimos como 
resposta às dificuldades financeiras do mutuário, em vez de tomar posse ou de fazer valer de outra forma 
a cobrança de garantias. O microbanco considera um empréstimo derivado quando tais concessões ou 
modificações são fornecidas como resultado das dificuldades financeiras actuais ou esperadas do mutuário 
e o microbanco não as teria aceite se o mutuário tivesse sido financeiramente saudável. Os indicadores de 
dificuldades financeiras incluem o incumprimento de covenants, ou preocupações significativas levanta-
das pelo Departamento de Risco de Crédito. A indulgência pode envolver a prorrogação dos acordos de 
pagamento e o acordo de novas condições de empréstimo. 

Uma vez renegociados os termos, qualquer imparidade é mensurada utilizando a taxa de juro efectiva 
original, tal como calculada antes da modificação dos termos. É política do microbanco controlar os em-
préstimos concedidos para ajudar a assegurar que os pagamentos futuros continuem a ser susceptíveis 
de ocorrer. As decisões de desreconhecimento e a classificação entre a Fase 2 e a Fase 3 são determinadas 
caso a caso. Se estes procedimentos identificarem uma perda em relação a um empréstimo, este é divul-
gado e gerido como um activo em imparidade da Fase 3 até ser cobrado ou abatido.

Quando o empréstimo foi renegociado ou modificado mas não desreconhecido, o microbanco também 
reavalia se houve um aumento significativo do risco de crédito. O Microbanco também considera se os 
activos devem ser classificados como Fase 3. Uma vez que um activo tenha sido classificado como forborne, 
permanecerá oneroso durante um período mínimo de probabilidades de 24 meses. Para que o empréstimo 
seja reclassificado fora da categoria de forborne, o cliente tem de cumprir todos os critérios seguintes:

•	 Todas as suas instalações têm de ser consideradas funcionais;

•	 O período de experiência de dois anos passou a partir da data em que o contrato oneroso foi 
considerado como executado;

•	 O cliente não tem quaisquer contratos com mais de 30 dias vencidos; e

•	 Foram efectuados pagamentos regulares de mais do que um montante insignificante de capital 
ou juros durante pelo menos metade do período de experiência

Se as modificações forem substanciais, o empréstimo é desreconhecido.
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(f) imposto sobre o rendimento

As despesas fiscais compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. O imposto corrente 
e o imposto diferido são reconhecidos nos lucros ou prejuízos, excepto na medida em que estejam re-
lacionados com uma combinação de negócios ou itens reconhecidos directamente no capital próprio 
ou outro rendimento integral.

O imposto corrente é o imposto esperado a pagar ou a receber sobre o rendimento ou perda tributável 
do ano, utilizando as taxas de imposto decretadas ou substancialmente decretadas na data do relato, e 
qualquer ajustamento do imposto a pagar em relação a anos anteriores. 

O imposto diferido é reconhecido utilizando o método do balanço, prevendo diferenças temporárias 
entre os montantes contabilizados de activos e passivos para efeitos de relato financeiro e os montantes 
utilizados para efeitos de tributação. O imposto diferido é mensurado às taxas de imposto que se espera 
que sejam aplicadas às diferenças temporárias quando estas se revertam, com base nas leis que foram 
decretadas ou substantivamente decretadas até à data do relato.

Ao determinar o montante do imposto corrente e diferido, o microbanco tem em conta o impacto de 
posições fiscais incertas e se podem ser devidos impostos e juros adicionais.  O Microbanco acredita que 
as suas provisões para passivos fiscais são adequadas para todos os anos fiscais abertos, com base na 
sua avaliação de muitos factores, incluindo a interpretação da lei fiscal e a experiência anterior. 

Esta avaliação baseia-se em estimativas e pressupostos e pode envolver uma série de julgamentos so-
bre acontecimentos futuros. Podem tornar-se disponíveis novas informações que levem o microbanco 
a alterar o seu julgamento relativamente à adequação das obrigações fiscais existentes; tais alterações 
às obrigações fiscais terão impacto nas despesas fiscais no período em que tal determinação for feita.

(g) imparidade

(i)  activos financeiros não derivados 

Um activo financeiro não classificado pelo justo valor através de lucros ou perdas, é avaliado em 
cada data de relato para determinar se existe evidência objectiva de que se encontra em impari-
dade. Um activo financeiro está em imparidade se existirem provas objectivas de imparidade como 
resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do activo, e que 
o(s) evento(s) de perda tiveram um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse activo 
que pode ser estimado de forma fiável.

A evidência objectiva de que os activos financeiros (incluindo títulos de capital) estão em impari-
dade pode incluir incumprimento ou delinquência por parte de um devedor, reestruturação de um 
montante devido ao Mircobanco em condições que o Microbanco não consideraria de outra forma, 
indicações de que um devedor ou emitente entrará em falência do Microbanco, alterações adversas 
na situação de pagamento dos mutuários ou emitentes no Microbanco, condições económicas 
que se correlacionam com incumprimentos ou o desaparecimento de um mercado activo para 
um título. Além disso, para um investimento num título de capital, um declínio significativo ou 
prolongado do seu justo valor abaixo do seu custo constitui prova objectiva de imparidade.

Activos financeiros ao justo valor

O microbanco considera a evidência de imparidade para activos financeiros mensurados ao custo 
amortizado (empréstimos e contas a receber) a um nível de activo específico. Todos os activos individu-
almente significativos são avaliados para imparidade específica. Os activos que não são individualmente 
significativos são colectivamente avaliados quanto à imparidade, agrupando activos com características 
semelhantes.

Uma perda por imparidade relativa a um activo financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada 
como a diferença entre o seu montante escriturado e o valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados 
descontados à taxa de juro efectiva original do activo.

As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos e reflectidas numa conta de provisão 
contra empréstimos e contas a receber. Os juros sobre o activo depreciado continuam a ser reconheci-
dos. Quando um evento subsequente (por exemplo, reembolso por um devedor) provoca a diminuição 
do montante da perda por imparidade, a diminuição da perda por imparidade é revertida através dos 
lucros ou perdas.

(ii) activos não financeiros

As quantias escrituradas dos activos não financeiros do microbanco, com excepção dos inven-
tários e dos activos por impostos diferidos, são revistas em cada data de relato para determinar se 
existe qualquer indicação de imparidade. Se tal indicação existir, então o montante recuperável 
do activo é estimado.

Para activos intangíveis que têm vidas úteis indefinidas ou que ainda não estão disponíveis para 
uso, o montante recuperável é estimado todos os anos ao mesmo tempo. Uma perda por impari-
dade é reconhecida se a quantia escriturada de um activo ou da respectiva unidade geradora de 
caixa (UGC) exceder a sua quantia recuperável estimada.

O valor recuperável de um activo ou UGC é o maior do seu valor de uso e o seu justo valor menos 
os custos de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
para o seu valor actual utilizando uma taxa de desconto antes de impostos que reflecte as actuais 
avaliações de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos do activo ou UGC. 

Para efeitos de teste de imparidade, os activos que não podem ser testados individualmente são 
agrupados no menor grupo de activos que geram influxos de dinheiro a partir do uso contínuo 
que são largamente independentes dos influxos de dinheiro de outros activos ou CGU. Sujeitos 
a um teste de limite máximo do segmento operacional, para efeitos de teste de imparidade do 

goodwill, as UGC às quais foi atribuído o goodwill são agregadas de modo a que o nível a que o 
teste de imparidade é realizado reflicta o nível mais baixo a que o goodwill é monitorizado para 
efeitos de relatórios internos. O goodwill adquirido numa combinação empresarial é atribuído a 
grupos de UGC que se espera beneficiem das sinergias da combinação.

Os activos empresariais do microbanco não geram fluxos de caixa separados e são utilizados 
por mais do que uma UGC. Os activos das empresas são atribuídos às UGC numa base razoável e 
consistente e testados quanto à sua imparidade como parte do teste das UGC às quais o activo 
da empresa é atribuído.

As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos. As perdas por imparidade 
reconhecidas relativamente às Unidades Geradoras de Caixa são atribuídas primeiro para reduzir 
o valor contabilístico de qualquer goodwill atribuído às Unidades Geradoras de Caixa (grupo de 
UGC), e depois para reduzir os valores contabilísticos dos outros activos nas Unidades Geradoras 
de Caixa (grupo de Unidades Geradoras de Caixa) numa base pro rata.

Uma perda por imparidade em relação ao goodwill não é revertida. Em relação a outros activos, as 
perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas em cada data de relato 
para quaisquer indicações de que a perda diminuiu ou já não existe. Uma perda por imparidade 
é revertida se tiver havido uma alteração nas estimativas utilizadas para determinar o montante 
recuperável. 

Uma perda por imparidade é revertida apenas na medida em que a quantia escriturada do activo 
não exceda a quantia escriturada que teria sido determinada, líquida de depreciação ou amor-
tização, se nenhuma perda por imparidade tivesse sido reconhecida.

(h) Benefícios dos empregados

Todos os empregados são membros do Instituto Nacional de Seguranca Social (INSS) um regime de 
pensão obrigatório para a qual tanto os empregados como o microbanco contribuem. A contribuição 
do empregador é de 4% do salário-base e a contribuição do empregado é de 3% do salário-base. As 
obrigações para contribuições tanto públicas como privadas são reconhecidas como uma despesa na 
declaração de lucros ou perdas e outros rendimentos abrangentes nos períodos durante os quais os 
serviços são prestados pelos empregados. Além disso, os empregados podem qualificar-se para incen-
tivos baseados no desempenho, de acordo com as regras internas do microbanco. 

Não se esperam pagamentos de gratificação, uma vez que todos os empregados estão com contratos 
permanentes e pensionáveis.

(i) Provisões  e contingências

As provisões são reconhecidas quando:

•	 O microbanco tem uma obrigação presente como resultado de um evento passado;

•	 É provável que seja necessário um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos para 
liquidar a obrigação; e 

•	 Pode ser feita uma estimativa fiável da obrigação. 

(j) rédito

reconhecimento dos rendimentos de juros

O método da taxa de juro efectivo

Segundo a NIRF 9, os rendimentos de juros são registados utilizando o método da taxa de juro efectiva 
para todos os activos financeiros mensurados ao custo amortizado, os derivados de taxa de juro para 
os quais é aplicada a contabilidade de cobertura e o respectivo efeito de amortização/reciclagem da 
contabilidade de cobertura.

Os rendimentos de juros sobre activos financeiros que vencem juros mensurados ao justo valor através 
de outro rendimento integral nos termos da NIRF 9 são também registados utilizando o método da taxa 
de juro efectiva. As despesas com juros são também calculadas utilizando o método da taxa de juro 
efectiva para todos os passivos financeiros detidos ao custo amortizado. A taxa de juro efectiva é a taxa 
que desconta exactamente as receitas de caixa futuras estimadas durante a vida esperada do activo ou 
passivo financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o montante bruto escriturado 
do activo financeiro.

A taxa de juro efectiva (e, portanto, o custo amortizado do activo financeiro) é calculada tendo em conta 
os custos de transacção e qualquer desconto ou prémio na aquisição do activo financeiro, bem como 
taxas e custos que são parte integrante da taxa de juro efectiva. 

O microbanco reconhece os rendimentos de juros utilizando uma taxa de retorno que representa a melhor 
estimativa de uma taxa de retorno constante ao longo da vida esperada do empréstimo. Assim, o cálculo 
da taxa de juro efectiva também tem em conta o efeito de taxas de juro potencialmente diferentes que 
podem ser cobradas em várias fases da vida esperada do activo financeiro, e outras características do 
ciclo de vida do produto (incluindo pré-pagamentos, juros de penalização e encargos).

Se as expectativas de fluxos de caixa de activos financeiros ou passivos de taxa fixa forem revistas por 
razões que não o risco de crédito, então as alterações aos fluxos de caixa contratuais futuros são descon-
tadas à taxa de juro efectiva original com um ajustamento consequente ao montante escriturado.

A diferença em relação à quantia escriturada anterior é registada como um ajustamento positivo ou 
negativo da quantia escriturada do activo ou passivo financeiro no balanço com um aumento ou di-
minuição correspondente da receita/despesa de juros calculada utilizando o método dos juro efectivo.
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Para instrumentos financeiros de taxa variável, a reavaliação periódica dos fluxos de caixa para reflectir 

os movimentos nas taxas de juro de mercado também altera a taxa de juro efectiva, mas quando os 

instrumentos foram inicialmente reconhecidos por um montante igual ao capital, a reavaliação dos 

pagamentos de juros futuros não afecta significativamente o valor contabilístico do activo ou do passivo.

(k) Juros e rendimentos / despesas similares

O rendimento líquido de juros compreende os rendimentos de juros e os gastos com juros calculados 

utilizando tanto o método dos juros efectivos como outros métodos. Estes são divulgados separada-

mente na face da demonstração de resultados tanto para os rendimentos de juros como para os gastos 

com juros, a fim de fornecer informações simétricas e comparáveis.

Nos seus rendimentos/despesas de juros calculados utilizando o método dos juros efectivos, o micro-

banco inclui apenas os juros sobre os instrumentos financeiros que são estabelecidos na Nota 30.

Outros rendimentos / despesas de juros incluem juros sobre derivados em relações de cobertura económi-

ca e todos os activos / passivos financeiros mensurados ao justo valor através de lucros ou perdas, que 

não os detidos para negociação, utilizando a taxa de juro contratual. Os rendimentos/despesas de juros 

sobre todos os activos/passivos financeiros de negociação são reconhecidos como parte da variação do 

justo valor em “Rendimento líquido de negociação”. O Microbanco calcula os rendimentos de juros sobre 

activos financeiros, que não sejam considerados como tendo crédito prejudicado, aplicando a taxa de 

juro efectiva ao valor contabilístico bruto do activo financeiro.

Quando um activo financeiro se torna em dificuldades de crédito (e é portanto considerado como “Fase 

3”), o Microbanco calcula os rendimentos de juros aplicando a taxa de juro efectiva ao custo líquido 

amortizado do activo financeiro. Se o activo financeiro e deixar de ter imparidade de crédito, o Micro-

banco volta a calcular os rendimentos de juros numa base bruta. 

Outros rendimentos / despesas de juros incluem juros sobre derivados em relações de cobertura económi-

ca e todos os activos / passivos financeiros mensurados ao justo valor através de lucros ou perdas, que 

não os detidos para negociação, utilizando a taxa de juro contratual. Os rendimentos/despesas de juros 

sobre todos os activos/passivos financeiros de negociação são reconhecidos como parte da variação do 

justo valor em “Rendimento líquido de negociação”. O Microbanco calcula os rendimentos de juros sobre 

activos financeiros, que não sejam considerados como tendo crédito prejudicado, aplicando a taxa de 

juro efectiva ao valor contabilístico bruto do activo financeiro.

(l) outros rendimentos operacionais

O microbanco obtém rendimentos de taxas e comissões a partir de uma gama diversificada de serviços 

financeiros que presta aos seus clientes. Os rendimentos de taxas e comissões são reconhecidos num 

montante que reflecte a contrapartida a que o microbanco espera ter direito em troca da prestação dos 

serviços. As obrigações de execução, bem como o momento da sua satisfação, são identificadas, e deter-

minadas, no início do contrato. Os contratos de rendimentos do microbanco não incluem tipicamente 

obrigações múltiplas de execução.

Quando o microbanco presta um serviço aos seus clientes, a consideração é facturada e geralmente 

devida imediatamente após a satisfação de um serviço prestado num determinado momento ou no 

final do período contratual para um serviço prestado ao longo do tempo. O microbanco concluiu ger-

almente que é o principal nos seus acordos de receitas porque normalmente controla os serviços antes 

de os transferir para o cliente.

Os rendimentos dos honorários e comissões do microbanco provenientes de serviços em que as obriga-

ções de desempenho são cumpridas ao longo do tempo incluem o seguinte:

•	 Taxas de compromisso de empréstimo: Estas são comissões anuais fixas pagas pelos clientes por 

empréstimos e outras facilidades de crédito com o microbanco, mas onde é improvável que um 

acordo de empréstimo específico seja celebrado com o cliente e o compromisso de empréstimo não 

seja mensurado pelo justo valor. O microbanco promete conceder uma facilidade de empréstimo 

por um período específico. Como o benefício dos serviços é transferido para o cliente de forma 

uniforme durante o período de direito, as comissões são reconhecidas como receitas numa base 

linear. O pagamento das taxas é devido e recebido mensalmente em atraso.

•	 Taxas de arranjo de empréstimos: Estas são taxas fixas pagas pelos clientes por empréstimos e 

outras facilidades de crédito junto do microbanco. O microbanco fornece uma facilidade de em-

préstimo por um período especificado. Como o benefício dos serviços é transferido para o cliente 

uniformemente durante o período de direito, as comissões são recon

Rendimentos de taxas e comissões pela prestação de serviços em que as obrigações de desempenho 

são satisfeitas num determinado momento; 

Os serviços prestados onde as obrigações de desempenho do microbanco são satisfeitas num deter-

minado momento são reconhecidos uma vez transferido o controlo dos serviços para o cliente. Isto 

acontece normalmente após a conclusão da transacção ou serviço subjacente ou, para comissões ou 

componentes de comissões que estão ligadas a um determinado desempenho, após o cumprimento 

dos critérios de desempenho correspondentes. Estes incluem taxas e comissões resultantes de taxas 

mensais fixas de manutenção de contas.

O microbanco tem normalmente uma única obrigação de desempenho relativamente a estes serviços, 

que é a de concluir com êxito a transacção especificada no contrato. 

(m) custos dos empréstimos

Os custos de empréstimo são reconhecidos como uma despesa no período em que são incorridos. 

(n) resultados por acção

O microbanco apresenta dados básicos e diluídos de resultados por acção (“EPS”) para as suas acções 

ordinárias. Os resultados básicos por acção são calculados dividindo o lucro ou perda atribuível aos ac-

cionistas ordinários do microbanco pelo número médio ponderado de acções ordinárias em circulação 

durante o período. O valor dos resultados diluídos é determinado ajustando o lucro ou perda atribuível 

aos accionistas ordinários e o número médio ponderado de acções em circulação para os efeitos de 

todas as potenciais acções ordinárias diluidoras.

5. alterações nas políticas contabilísticas

alterações à nirF 9 e nirF 7 da reforma da taxa de Juro.

Em Setembro de 2019, o IASB emitiu a Reforma da Taxa de Juro (Emendas à NIRF 9, NIC 39 e NIRF 7). Estas 

emendas modificam requisitos específicos de contabilidade de cobertura para permitir a continuação 

da contabilidade de cobertura para as coberturas afectadas durante o período de incerteza antes de os 

itens cobertos ou instrumentos de cobertura afectados pelos actuais referenciais de taxa de juro serem 

alterados em resultado das reformas em curso dos referenciais de taxa de juro. Estas emendas não têm 

impacto nas demonstrações financeiras da entidade, uma vez que esta não tem qualquer relação de 

cobertura de taxa de juro.

impacto da aplicação inicial de outras normas nirF novas e alteradas, em vigor para o ano em curso

No ano corrente, a Empresa aplicou as emendas às Normas e Interpretações NIRF emitidas pelo Con-

selho de Administração que se encontram em vigor para um período anual que começa em ou após 1 

de Janeiro de 2020. A sua adopção não teve qualquer impacto material sobre as divulgações ou sobre 

os montantes reportados nestas demonstrações financeiras.

a) emendas às referências ao Quadro conceptual nas normas nirF

A entidade adoptou as emendas incluídas nas Emendas às Referências ao Quadro Conceptual nas Normas 

NIRF pela primeira vez no ano corrente. As emendas incluem emendas consequentes às Normas afectadas 

para que estas se refiram ao novo Quadro Conceptual. No entanto, nem todas as emendas actualizam 

esses pronunciamentos no que diz respeito a referências e citações da Estrutura Conceptual de modo 

a que se refiram à Estrutura Conceptual revista. Alguns pronunciamentos são apenas actualizados para 

indicar a versão da Estrutura Conceptual a que se referem (a Estrutura Conceptual IASC adoptada pelo 

IASB em 2001, a Estrutura Conceptual IASB de 2010, ou a nova Estrutura Conceptual revista de 2018) ou 

para indicar que as definições da Norma não foram actualizadas com as novas definições desenvolvidas 

no Quadro Conceptual revisto.

As Normas que são alteradas são a NIRF 2, NIRF 3, NIRF 6, NIRF 14, NIC 1, NIC 8, NIC 34, NIC 37, NIC 38, 

IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, e SIC-32.

b) emendas à nirF 3 Definição de um negócio

A entidade adoptou as emendas à NIRF 3 pela primeira vez no ano corrente. As emendas esclarecem 

que embora as entidades tenham normalmente resultados, os resultados não são necessários para que 

um conjunto integrado de actividades e activos se qualifique como entidade. Para ser considerado 

uma entidade, um conjunto adquirido de actividades e activos deve incluir, no mínimo, um input e um 

processo substantivo que, em conjunto, contribuam significativamente para a capacidade de criar out-

puts. As alterações eliminam a avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir 

quaisquer entradas ou processos em falta e de continuar a produzir resultados. As emendas introduzem 

também orientações adicionais que ajudam a determinar se foi adquirido um processo substantivo. As 

emendas introduzem um teste de concentração opcional que permite uma avaliação simplificada sobre 

se um conjunto adquirido de actividades e activos não é um negócio. Segundo o teste de concentração 

opcional, o conjunto adquirido de actividades e activos não é uma entidade se substancialmente todo 

o justo valor dos activos brutos adquiridos estiver concentrado num único activo identificável ou numa 

entidade de activos semelhantes. As emendas são aplicadas prospectivamente a todas as combinações 

de negócios e aquisições de activos cuja data de aquisição seja em ou após 1 de Janeiro de 2020.

emendas à ias 1 e ias 8

Definição de material

A entidade adoptou as emendas à IAS 1 e IAS 8 pela primeira vez no ano corrente. As emendas tornam 

a definição de material na IAS 1 mais fácil de compreender e não se destinam a alterar o conceito subja-

cente de materialidade nas Normas NIRF. O conceito de “obscurecer” informação material com informação 

imaterial foi incluído como parte da nova definição. O limiar de materialidade que influencia os utiliza-

dores foi alterado de “poderia influenciar” para “poderia razoavelmente esperar-se que influenciasse”. A 

definição de material na IAS 8 foi substituída por uma referência à definição de material na IAS 1. Além 

disso, o IASB alterou outras Normas e a Estrutura Conceptual que contêm uma definição de “material” 

ou referem-se ao termo “material” para assegurar a coerência.

6. normas emitidas mas ainda não adoptadas 

a) nirF 17 contratos de seguros

A NIRF 17 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos 

contratos de seguro e substitui a NIRF 4 Contratos de Seguro. A NIRF 17 traça um modelo geral, que é 

modificado para contratos de seguros com características de participação directa, descrito como a abor-

dagem de taxa variável. O modelo geral é simplificado se determinados critérios forem satisfeitos através 

da mensuração da responsabilidade pela cobertura remanescente utilizando a abordagem de atribuição 

de prémios. O modelo geral utiliza pressupostos actuais para estimar o montante, a calendarização e a 

incerteza dos fluxos de caixa futuros e mede explicitamente o custo dessa incerteza. Tem em conta as 

taxas de juro do mercado e o impacto das opções e garantias dos segurados.
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Em Junho de 2020, o IASB emitiu Emendas à NIRF 17 para responder às preocupações e desafios de 

implementação que foram identificados após a publicação da NIRF 17. As emendas adiam a data de 

aplicação inicial da NIRF 17 (incorporando as emendas) para períodos anuais de relato com início em 

ou após 1 de Janeiro de 2023. 

a) nirF 17 contratos de seguros

Ao mesmo tempo, o IASB emitiu uma extensão da isenção temporária de aplicação da NIRF 9 (Emendas 

à NIRF 4) que estende a data de expiração fixa da isenção temporária de aplicação da NIRF 9 na NIRF 4 

aos períodos anuais de relato iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2023. A NIRF 17 deve ser aplicada 

retrospectivamente, a menos que seja impraticável, caso em que se aplica a abordagem retrospectiva 

modificada ou a abordagem do justo valor. Para efeitos dos requisitos de transição, a data de aplicação 

inicial é o início se o período de relato anual em que a entidade aplica a Norma pela primeira vez, e a 

data de transição é o início do período imediatamente anterior à data de aplicação inicial.

b) emendas à nirF 10 e ias 28 - Venda ou contribuição de activos entre um investidor e o seu as-
sociado ou empreendimento conjunto

As emendas à NIRF 10 e IAS 28 tratam de situações em que há uma venda ou contribuição de activos 

entre um investidor e a sua associada ou empreendimento conjunto. Especificamente, as emendas de-

claram que os ganhos ou perdas resultantes da perda de controlo de uma subsidiária que não contenha 

um negócio numa transacção com uma associada ou empreendimento conjunto que seja contabilizado 

usando o método da equivalência patrimonial, são reconhecidos nos lucros ou perdas da empresa-mãe 

apenas na medida dos interesses não relacionados dos investidores nessa associada ou empreendimento 

conjunto. Da mesma forma, os ganhos e perdas resultantes da reavaliação dos investimentos retidos em 

qualquer antiga subsidiária (que se tenha tornado uma associada ou empreendimento conjunto que seja 

contabilizada usando o método da equivalência patrimonial) ao justo valor são reconhecidos nos lucros 

ou perdas da antiga empresa-mãe apenas na medida dos interesses dos investidores não relacionados 

na nova associada ou empreendimento conjunto. A data efectiva das emendas ainda não foi fixada pelo 

Conselho; no entanto, é permitida a aplicação antecipada das emendas. Os administradores da Empresa 

prevêem que a aplicação destas emendas poderá ter um impacto nas demonstrações financeiras con-

solidadas da Empresa em períodos futuros, caso tais transacções surjam.

c) emendas à ias 1 - classificação de Passivos como correntes ou não correntes

 As emendas à IAS 1 afectam apenas a apresentação de passivos como correntes ou não correntes na 

demonstração da posição financeira e não o montante ou o momento do reconhecimento de qualquer 

activo, passivo, rendimentos ou despesas, ou a informação divulgada sobre esses itens. As emendas clari-

ficam que a classificação de passivos como correntes ou não correntes se baseia em direitos existentes 

no final do período de relato, especificam que a classificação não é afectada pelas expectativas sobre 

se uma entidade irá exercer o seu direito de diferir a liquidação de um passivo, explicam que existem 

direitos se os pactos forem cumpridos no final do período de relato, e introduzem uma definição de 

“liquidação” para tornar claro que a liquidação se refere à transferência para a contraparte de dinheiro, 

instrumentos de capital, outros activos ou serviços. As emendas são aplicadas retrospectivamente para 

períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2023, com aplicação antecipada permitida. 

d) emendas à nirF 3 - referência ao Quadro conceptual

 As emendas actualizam a NIRF 3 de modo a que esta se refira à Estrutura Conceptual de 2018 em vez 

da de 1989. Acrescentam também à NIRF 3 a exigência de que, para obrigações no âmbito da NIC 37, 

um adquirente aplique a IAS 37 para determinar se na data de aquisição existe uma obrigação presente 

como resultado de acontecimentos passados. Para uma imposição que estaria dentro do âmbito de 

aplicação da IFRIC 21, o adquirente aplica a IFRIC 21 para determinar se o evento obrigatório que dá 

origem a uma obrigação de pagar a imposição ocorreu na data de aquisição. 

Finalmente, as emendas acrescentam uma declaração explícita de que um adquirente não reconhece 

os activos contingentes adquiridos numa combinação de negócios. As emendas são efectivas para 

concentrações de actividades empresariais para as quais a data de aquisição seja na ou após o início do 

primeiro período anual com início em ou após 1 de Janeiro de 2022. A aplicação antecipada é permitida 

se uma entidade também aplicar todas as outras referências actualizadas (publicadas juntamente com 

o Quadro Conceptual actualizado) ao mesmo tempo ou antecipadamente.

e) emendas à nic 16 - Propriedades, instalações e equipamentos - Procedimentos antes do Uso 
Pretendido

As emendas proíbem a dedução do custo de um item da propriedade, instalações e equipamento de 

quaisquer receitas da venda de itens produzidos antes de esse activo estar disponível para uso, ou 

seja, receitas enquanto se leva o activo ao local e condição necessários para que possa funcionar da 

forma pretendida pela gerência. Consequentemente, uma entidade reconhece tais receitas de vendas 

e custos relacionados nos lucros ou prejuízos. A entidade mede o custo desses itens de acordo com a 

NIC 2 Inventários. As emendas clarificam também o significado de “testar se um activo está a funcionar 

correctamente”. A NIC 16 especifica agora isto como avaliando se o desempenho técnico e físico do 

activo é tal que possa ser utilizado na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguer a 

terceiros, ou para fins administrativos. Se não forem apresentadas separadamente na demonstração 

do rendimento integral, as demonstrações financeiras devem divulgar as quantias de receitas e custos 

incluídos nos lucros ou prejuízos que se relacionem com itens produzidos que não sejam uma produção 

das actividades ordinárias da entidade, e que linha(s) de item(s) na demonstração do rendimento inte-

gral incluem tais receitas e custos. As emendas são aplicadas retrospectivamente, mas apenas a itens 

do activo fixo tangível que são trazidos para o local e condição necessários para que possam funcionar 

da forma pretendida pela gerência no início ou após o início do período mais antigo apresentado nas 

demonstrações financeiras em que a entidade aplica as emendas pela primeira vez. A entidade deve 

reconhecer o efeito cumulativo da aplicação inicial das emendas como um ajustamento ao saldo inicial 

dos resultados retidos (ou outro componente do capital próprio, conforme apropriado) no início desse 

período mais antigo apresentado. As emendas são efectivas para períodos anuais com início em ou após 

1 de Janeiro de 2022, sendo permitida a aplicação antecipada.
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CONVITE AO CONCURSO PÚBLICO

Concurso Público N.º 0012/GRP/PROC-LOG/07-2022

ALUGUER DE HELICÓPTERO PARA LANÇAMENTO                                                    
DE DARDOS SEDATIVOS PARA COLOCAÇÃO DE COLARES                                    
EM ELEFANTES NO PARQUE NACIONAL DE GORONGOSA

Objectivo: Apoiar os serviços veterinários no lançamento aéreo na Zona-tampão do 

Departamento: Serviços Científicos
Requisitos: Aluguer “seco” de helicóptero (est. 15-20 horas excluindo mobilização)
Período: 28 de Setembro a 3 Outubro de 2022 (excl. mobilização)

O Projecto de Restauração da Gorongosa convida todos os fornecedores interessados a apresentarem 
propostas de aluguer de um helicóptero para realização de lançamento de dardos sedativos para 
colocação de colares em elefantes no Parque Nacional da Gorongosa.
Serão aplicados os seguintes requisitos, termos e condições:

Ø	Helicóptero Robinson 66, Bell 206 Jet Ranger ou similar (será considerado);
Ø	O concorrente seleccionado um COA Moçambicano para operar na Parte 127;
Ø	Piloto fornecido pela empresa Contratada deve ter um mínimo de 500hrs como PIC 

com muita experiência em trabalhar nas reservas (min 200hrs), incluindo em trabalhos 
similares envolvendo Elefantes; reservando-se ao cliente o direito de recusar qualquer 
piloto proposto pelo fornecedor seleccionado;

Ø	Possibilidade de o cliente contratar um piloto externo devidamente qualificado e experiente 
para ser adicionado ao AOC e o seguro será a responsabilidade do contratante. 

Ø	Helicóptero capaz de voar até 100hrs + balsa necessária sem necessidade de manutenção;
Ø	Capacidade de voar com as portas abertas e manter em condições seguras a todos que 

estiverem a bordo;
Ø	A contagem deve decorrer com as 4 portas do helicóptero removidas;
Ø	Proposta financeira detalhada e abrangente, incluindo combustível para a voo de retorno;

A preferência será dada aos helicópteros baseados em Moçambique e/ou C9 registados, exigindo 
um ferry curto. Se o piloto apresentado  tem uma experiência anterior a voar no PN da Gorongosa 
ou no Centro de Moçambique será vantajoso.

Os Termos de Referência (TOR) poderão ser solicitacados através de um endereço 
electrónico seguinte: grpconcursos@gorongosa.net ou  obter os físicos nos nossos 
escritórios da Beira na morada : Av. Mártires da Revolução, N.º 1452, Edifício da 
CPMZ – 1º andar, Porta 23, PO Box 1983 | Bairro de Macúti, Beira - Mozambique. 

O prazo para recebimento de propostas é quarta-feira, 10 de Agosto de 2022, a ser enviado por 
e-mail para: grpconcursos@gorongosa.net

CONVITE AO CONCURSO PÚBLICO
Concurso Público N.º 0011/GRP/PROC-LOG/07-2022

ALUGUER DE HELICÓPTERO 
PARA REALIZAÇÃO DE CENSO DE ANIMAIS

Objectivo: Apoiar os serviços veterinários com no lançamento aéreo  objecto deste concurso na Zona-tampão 
Departamento: Serviços Científicos
Requisitos: Aluguer de helicóptero (est. 15-20 horas excluindo mobilização)
Período: 10 a 24 Outubro de 2022 (excl. mobilização)

O Projecto de Restauração da Gorongosa convida todos os fornecedores interessados a apresentarem 
propostas de aluguer de um helicóptero para realização de censo de animais no Parque Nacional da 
Gorongosa.
Serão aplicados os seguintes requisitos, termos e condições:
Ø	Helicóptero Robinson 66, Bell 206 Jet Ranger ou similar (será considerado)
Ø	O concorrente seleccionado terá AOC Moçambicano para operar na Parte 127
Ø	Piloto fornecido pela empresa Contratada deve ter um mínimo de 500hrs como PIC com muita   

experiência em trabalhar nas reservas (min 200hrs), incluindo em trabalhos similares envolvendo 
Elefantes; reservando-se ao cliente o direito de recusar qualquer piloto proposto pelo fornecedor 
seleccionado;

Ø	Possibilidade de o cliente contratar um piloto externo devidamente qualificado e experiente para ser 
adicionado ao AOC e o seguro será a responsabilidade do contratante. 

Ø	Helicóptero capaz de voar até 100hrs + balsa necessária sem necessidade de manutenção;
Ø	Capacidade de voar com as portas abertas e manter em condições seguras a todos que estiverem a 

bordo;
Ø	Proposta financeira detalhada e abrangente, incluindo combustível para a voo de retorno;

Equipamento específico para contagem e condições:
Ø	Equipamento específico para navegação e captação de dados a ser usado a bordo;
Ø	Deverá ser usado GPS específico capaz de estar conectado ao computador portátil de bordo.
Ø	O sistema operativo deve ser capaz de importar shapefiles de navegação que deve ser exibido em tempo 

real a posição do helicóptero no visor do computador de bordo podendo ser introduzidos dados de 
espécies e números que podem ser observados em simultâneo com as coordenadas geográficas;

Ø	Cabos e adaptadores e/ inversores para manter o computador portátil de bordo e GPS alimentados de 
corrente eléctrica durante a contagem;

Ø	Comunicação Push to talk a bordo e auscultadores para piloto +4;
Ø	Googles (óculos de protecção-preferência de lentes amarelas) para os observadores na parte de trás;
Ø	A contagem deverá decorrer com as 4 portas do helicóptero removidas;
Ø	 Barras de marcação que indicam uma largura de faixa de 250 metros em cada lado do helicóptero ao 

voar a 160 pés

A preferência será dada aos helicópteros baseados em Moçambique e/ou C9 registados, exigindo um ferry 
curto. Se o piloto apresentado  tem uma experiência anterior a voar no PN da Gorongosa ou no Centro de 
Moçambique será vantajoso.
Os Termos de Referência (TOR) poderão ser solicitacados através de um endereço electrónico seguinte: 
grpconcursos@gorongosa.net ou  obter os físicos nos escritórios da Beira na morada: Av. Mártires da 
Revolução, n.º 1452, Edifício da CPMZ – 1º ndar, Porta 23, PO Box 1983 | Bairro de Macúti, Beira - Mozambique. 

O prazo para recebimento de propostas é quarta-feira, 3 de Agosto de 2022, a ser enviado por e-mail para: 
grpconcursos@gorongosa.net

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

UNIDADE GESTORA DE EXECUÇÕES E AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Adjudicação 

De acordo com o número 3 do artigo 96 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Número de 
Concurso

Modalidade Objecto de 
Concurso

Concorrente
Vencedor

Valor da 
adjudicação 

incluindo IVA 
(MT)

012/UGEA-
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Renovação de 
Contrato de Seguro 

de Viaturas

MOÇAMBIQUE 
COMPANHIA 
SEGUROS, SA

500,000.00

030/UGEA-
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Aquisição de 
capas para oficiais 

e Assistentes de 

Oficiais de Justiça 

ZACARIAS 
AMAD

115,000.00

031/UGEA-
TJPT/2022

Ajuste 
Directo

Prestação de 
serviços de 

montagem de 

cortinas para 
residência do 

distrito de Cahora-
Bassa

DECORAÇÕES E 
PINTURAS, EI

124,000.00

Autoridade Competente

277

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

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

N°
Nº do 

Concurso

Modalidade 
de 

Contratação

Objecto do 
Concurso

Data e hora 
para entrega 

das Propostas

Valor da 
Garantia 

Provisória

Custo de 
Caderno de 

Encargo

Validade 
das 

Prospostas

Data e hora 
de abertura 

das Propostas

1 02/SPS/
RA/B/22

Concurso 
Público

Contratação para 

fornecimento de 1 
viatura mini-bus 

de 15 lugares para  
Serviço Provincial 

de Saúde de 
Maputo

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

 às 10.30 horas

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
adquirí-los, no endereço abaixo indicado deste anúncio, pela importância não reembolsável por cada. O pagamento 
deverá ser em depósito directo no Bim conta: SPSM – Serviço Provincial de Saúde de Maputo, nº 501178728);

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

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

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

     Maputo, aos 22 de Julho de 2022

Autoridade Competente

506

GORONGOSA RESTORATION PROJECT

GORONGOSA RESTORATION PROJECT

98

98

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 
MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE ÂNGELO JOSÉ MATOS 

VARAGILAL

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
pública de catorze de Julho de 
dois mil e vinte e dois, lavrada 
de folhas noventa e cinco a 
folhas noventa e seis verso, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número duzentos e 
noventa e quatro “C”, deste Quarto 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, IVO ALFREDO 
MAZIVE, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido 
Cartório Notarial, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ÂNGELO 
JOSÉ MATOS VARAGILAL, de 
trinta anos de idade, no estado 
de solteiro, natural de Maputo, 
nacionalidade moçambicana, 
com última residência no Bairro 
do Alto Maé “A”, KaMpfumu, 
nesta cidade de Maputo, sem 
ter deixado testamento com 
disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada 
escritura pública que deixou 
como única e universal herdeira 
de todos seus bens, sua filha 
AYLA MÁLIA VARAGILAL, menor, 
natural e residente em Maputo e 
de nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas 
que por lei com ela possam 
concorrer à sucessão da herança e 
que dela fazem parte bens móveis 
e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 25 de Julho de dois mil 

e vinte e dois

O Conservador e Notário 
Técnico

(Ilegível)
6694
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DELEGACÃO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o Art. 33, n.º 3, alínea d) 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 que os objectos dos concursos 

abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:

Objecto Nº de Concurso
Modalidade 

de 
Contratação 

Empresa Valor 

Contratação de manutenção de 
equipamento informático e sistema 
de vídeo segurança da Báscula da 

ANE, IP- Zambézia

03/CP/PS/

DPANEZ/2022
Concurso 
Público

DL 
INVESTIMENTOS

348.894,00

Fornecimento de combustível e 
lubrificantes para viaturas ANE, IP 

– Zambézia

04/CP/FB/

DPANEZ/2022
Concurso 
Público

ZAP. LDA 4.643.408,00

Fornecimento de serviços de 
limpeza para ANE, IP – Zambézia

05/CP/PS/

DPANEZ/2022
Concurso 
Público

ZELSI, LDA 1.003.665,00

Contratação de fornecimento de 
serviços de seis (6) computadores 
(laptops) para ANE, IP –Zambézia

06/CP/FB/

DPANEZ/2022
Concurso 
Público

MIA TRADING 608.989,00

Fornecimento de pneus, macaco 
de roda, jogo de chaves de roda, 
triângulos, site cover, perfumes 

spray para Viaturas da ANE 
Zambezia

08/CP/FB/

DPANEZ/2022
Concurso 
Público

ALIF, LDA 1.084,320,0

Contratação de fornecimento de 
géneros alimentícios para ANE, IP- 

Zambézia

09/CP/FB/
DPANEZ/2022

Concurso 
Público

GRUPO AIAS  592.535,00

Fornecimento de serviços de 
catering para ANE, IP – Zambézia

10/CP/FB/
DPANEZ/2022

Concurso 
Público

HOTEL 1 DE 
JULHO

518.500,00

Quelimane, aos 26 de Julho de 2022

Av. d a Resistência  № 601 · Telefone №  24217719/ 823024598  · Telefax №  24-215244  · Quelimane  · Moçambique
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145

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO DA PROVĺNCIA DA ZAMBÉZIA 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS 
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Público
1. A Direcção Provincial do Plano e Finanças da Zambézia convida empresas interessadas a 

apresentarem propostas, em cartas fechadas, para fornecimento de bens e prestação de serviços 
conforme os quadros abaixo:

Modalidade de Contratação
Designação ou 

Objecto

Valor 
Garantia 

Provisória

Última data e hora 
de entrega das 

propostas

Data/hora de 
abertura das 

propostas

Concurso Limitado 27E003461/
CL/Nº 0004/2022: 

Fornecimento de 

lanches para reuniões

Não é 

requerida

   15/8/2022 

10.00 horas 

15/8/2022 

10.15 horas

Prorrogação de Concurso Público

Modalidade de 
Contratação

Designação ou 
Objecto

Valor 
Garantia 

Provisória

Última data 
e hora de 

entrega das 
propostas

Última data 
e hora de 

entrega das 
propostas

Prorrogação 
do prazo de 
Entrega das 
propostas

Prorrogação do 
prazo e hora de 

abertura das 
propostas

Concurso Limitado 

27E003241/CL/Nº 
0003/2022: 

Fornecimento 

de combustíveis 

e lubrificantes

Não é 

requerida

29/7/2022 
10.00 horas

29/7/2022 
10.15 horas

2/8/2022 

10.00 horas

2/8/2022 

10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos do 
concurso (cadernos de encargo) ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 500,00MT 
(quinhentos meticais) no endereço indicado no número 6 deste anúncio. 

3. O valor deverá ser depositado na conta número 21211688510001 da Direcção Provincial do 
Plano e Finanças da Zambézia – Banco Comercial e de Investimentos (BCI).

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

5.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até à data e hora acima 

mencionadas, sendo que a abertura está prevista para o mesmo dia, em sessão pública, no 

seguinte endereço: 

6. Direcção Provincial do Plano e Finanças da Zambézia – Av. Josina Machel, n.º 653, Edifício do 
Governo Provincial, 1° andar – cidade de Quelimane.

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

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

Março. 

O Director Provincial

Av. Josina Machel n° 653                                                                               Edifício do Governo Provincial
1.º Andar                                                                                                            Cidade de Quelimane  

DIRECÇÃO DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concursos

A Universidade Licungo convida pessoas colectivas e singulares interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Ord. Designação
Objecto de concurso

Modalidade
Data e hora de entrega de 

proposta
Data e hora de abertura da 

proposta
Garantia 

Provisória

01 07/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de equipamento para Laboratório de Ciências Sociais Concurso Limitado Data: 2/8/22 – Hora: 8.00 horas Data: 2/8/22 – Hora: 8.30 horas Não aplicável 

02 08/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de equipamento para Laboratório de Jornalismo Concurso Limitado Data: 2/8/22 – Hora: 9.00 horas Data: 2/8/22 – Hora: 9.30 horas Não aplicável

03 09/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de tintas para salas de aulas Concurso Limitado Data: 3/8/22 – Hora: 9.00 horas Data: 3/8/22 – Hora: 9.30 horas Não aplicável

04 12/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de equipamento para Laboratório de Línguas Concurso Limitado Data: 2/8/22 - Hora: 10.00 horas Data: 2/8/22 - Hora: 10.30 horas Não aplicável

05 13/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de máquina fotocopiadora e impressoras para Extensão da Beira Concurso Limitado Data: 2/8/22 - Hora: 10.30 horas Data: 2/8/22 - Hora: 11.00 horas Não aplicável

06 14/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de equipamento para Laboratório Jurídico Concurso de Pequena Dimensão Data: 2/8/22 - Hora: 10.30 horas Data: 2/8/22 - Hora: 11.00 horas Não aplicável

07 15/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de equipamento para Laboratório de Solos Concurso Público Data: 13/8/22 - Hora: 9.00 horas Data: 13/8/22 - Hora: 9.30 horas Não Aplicável

08 16/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de equipamento para Laboratório de Geologia Concurso Público Data: 13/8/22 - Hora: 9.00 horas Data: 13/8/22 - Hora: 9.30 horas Não Aplicável

09 17/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de equipamento para Laboratório de Sistemas Informáticos Concurso Público Data: 13/8/22 - Hora: 11.00 horas Data: 13/8/22 -Hora: 11.30 horas Não Aplicável

10 18/BENS/DirAq/UNIL/2022 Aquisição de mobiliário para sala de mestrado Concurso Limitado Data: 3/8/22 - Hora: 9.00 horas Data: 3/8/22 - Hora: 9.30 horas Não Aplicável

12 06/SERV/DirAq/UNIL/2022
Contratação de serviços de reparação e manutenção de viaturas na Extensão 

da Beira
Concurso Limitado Data: 3/8/22 - Hora: 9.00 horas Data: 3/8/22 - Hora: 9.30 horas Não Aplicável

13 07/SERV/DirAq/UNIL/2022 Contratação de serviços de aluguer de viaturas na Extensão da Beira Concurso Limitado Data: 3/8/22 - Hora: 9.00 horas Data: 3/8/22 - Hora: 9.30 horas Não Aplicável

14 10/SERV/DirAq/UNIL/2022 Contratação de serviços de segurança na Extensão da Beira Concurso Público Data: 13/8/22 - Hora: 10.00 horas
Data: 13/8/22 - Hora: 10.30 

horas
Não Aplicável

15 13/SERV/DirAq/UNIL/2022
Contratação de serviços de fornecimento de combustível e lubrificantes para 

Extensão da Beira  
Concurso Limitado Data: 3/8/22 - Hora: 10.30 horas Data: 3/8/22 - Hora: 11.00 horas Não Aplicável

16 15/SERV/DirAq/UNIL/2022
Contratação de serviços de reparação e manutenção de tractores na Extensão 

da Beira
Concurso Limitado Data: 3/8/22 - Hora: 11.00 horas Data: 3/7/22 - Hora: 11.30 horas Não Aplicável

17 16/SERV/DirAq/UNIL/2022 Contratação de serviços de limpeza na Extensão da Beira Concurso Público Data: 13/8/22 - Hora: 9.00 horas Data: 13/8/22 - Hora: 9.30 horas Não Aplicável

18 19/SERV/DirAq/UNIL/2022 Contratação de serviços de jardinagem na Extensão da Beira Concurso Limitado Data: 3/8/22 - Hora: 9.30 horas Data: 3/8/22 - Hora: 10.00 horas Não Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso e levantá-los na Direcção das Aquisições em Quelimane e no Departamento das Aquisições na Extensão da Beira, pela importância não 

reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) para cada Concurso Público e Concurso Limitado, 500,00MT (quinhentos meticais) para cada Concurso de Pequena Dimensão, que deverá ser depositada na conta abaixo:

Universidade Licungo – NUIT: 500162333

BANCO:  Millenium BIM

N° de Conta: 130972117
2. O período de validade das propostas será de 120 dias.

3. O endereço para a entrega das propostas é o seguinte:

UNIVERSIDADE LICUNGO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Campus da Ponta-Gêa, Bloco Administrativo, 3º andar, BEIRA

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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

Quelimane, aos 22 de Julho de 2022

O Reitor
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Vaga de Consultor em Gestão de Recursos Humanos

Resumo de Deveres e Responsabilidades

Reportando ao Director-Geral, o Consultor em Gestão 

de Recursos Humanos (HRM) é responsável pelo 

desenvolvimento, entrega e administração de programas 

de formação, pesquisa e consultoria, especificamente:
1. Desenhar e desenvolver conteúdos(currículos) para 

cursos nas áreas de GRH;

2. Organização de sessões e ministração de cursos;

3. Realização de pesquisas e geração de conhecimento;

4.  Contribuir na aumento de receitas do Instituto 

através da realização de consultorias e prestação de 

serviços de assessoria; 

5. Contribuir para a promoção de actividades 

profissionais destinadas à comercialização dos 
serviços do Instituto e promoção de imagem 

Institucional favorável; e

6. Elaboração de propostas de consultoria e execução 

dos trabalhos relacionados.

Qualificações e Experiência
1. Mestrado na área relevante;

2.  Deve ser membro de uma Organização profissional;

3.  Pelo menos cinco (5) anos de experiência relevante 

em consultoria de gestão e/ou ensino e formação 

em gestão numa Universidade ou Instituição de 

formação em gestão reconhecida; e,

4. Experiência prática de gestão.

Competências e habilidades do Consultor de RH

1.  Habilidades no desenvolvimento e implementação 

de programas de formação e consultorias em 

e-Human Resource Management, HR Analytics, 

HRMIS, coaching e mentoring de funcionários, 

perfil de competências, administração e revisões 
de salários e benefícios, recrutamento, selecção e 
gestão de conflitos, auditoria de RH, avaliação de 
cargos , Auditoria de Competências entre outros;

2. Capacidade de contextualizar as necessidades dos 

clientes e os conteúdos formativos no ambiente em 

que o cliente está inserido;

3. Experiência comprovada na criação, implementação 

e avaliação de políticas, procedimentos e estruturas 

de RH;

4. Forte capacidade de organização, priorização, gestão 

do tempo e atenção aos detalhes;

5. Capacidade de construir e manter um bom 

relacionamento com clientes;

6. Domínio e conhecimentos em processos de gestão;

7. Conhecimentos demonstrados em Gestão do 

Género;

8. Capacidade de ensinar em ambiente acadêmico por 

meio de metodologia mista, ou seja, plataformas 

físicas e virtuais; e

9. Capacidade de manter padrões profissionais 
e manter-se a par das tendências em evolução 

na educação por meio de programas de gestão 

educacional profissional contínua;

Vaga de Consultor de TIC

Resumo de Deveres e Responsabilidades

Reportando ao Director-Geral, o Consultor de TIC 

é responsável pelo desenvolvimento, entrega e 

administração de programas de formação, pesquisa e 

consultoria, especificamente:

1. Conceber e desenvolver conteúdos (currículos) 

para cursos na área das TIC;

2. Organização de sessões e ministração de cursos;

3. Realização de pesquisas e geração de conhecimento;

4. Contribuir nas receitas do Instituto através da 

realização de consultorias e prestação de serviços 

de assessoria;

5. Contribuir para a promoção de actividades 

profissionais destinadas à comercialização dos 
serviços do Instituto e promoção de imagem 

Institucional favorável; e

6. Elaborar propostas de consultaria e execução dos 

trabalhos.

Qualificações e Experiência
1. Mestrado na área relevante;

2.  Deve ser membro de uma organização profissional 
do Sector;

3.  A certificação na indústria relevante será uma 
vantagem adicional;

4.  Pelo menos cinco (5) anos de experiência relevante 

em consultoria de gestão e/ou ensino e formação 

em gestão numa Universidade ou Instituição de 

formação em gestão; e

5. Experiência prática de gestão.

Competências e habilidades do Consultor de TIC
1. Capacidade no desenvolvimento, implementação 

e entrega de programas de formação em TIC e 

trabalhos de consultoria;

2. Conhecimento comprovado em big data analytics 

e compreensão de sistemas informatizados 

financeiros e de gestão, como IFMIS;

3. Conhecimento demonstrado, interpretação e 

aplicação de Cibersegurança e Governo das TIC;

4. Excelente conhecimento de automação de 

processos, protocolo TCP/IP, Internet, sistemas de 

e-mail, telecomunicações e comunicação de dados; 

sistemas operacionais padrão, pacotes de software 

e utilitários de software;

5. Conhecimento comprovado para projectar e 

trabalhar com sistemas de gestão de projectos 

baseados em computador;

6. Capacidade demonstrada para conceber e avaliar 

sistemas automatizados do sector público, 

tecnologias digitais, gestão de dados, edge 

computing, realidade aumentada, realidade virtual 

e interfaces de sistemas de inteligência artificial;

7. Experiência comprovada em Microsoft Active 

Directory, Sistemas Linux e Administração de Redes;

8. Capacidade e conhecimento comprovados na 

concepção, desenvolvimento, implementação 

e gestão de sistemas de aprendizagem online 

(e-learning), tecnologias 5G e blockchain;

9. Experiência demonstrada nas dimensões actuais 

das TIC e capacidade de aumentar a realidade e a 

realidade virtual no processo de gestão;

10.  Capacidade comprovada de trabalhar em um 

ambiente de alta pressão com múltiplas tarefas, 

mudança de prioridades e mudança de recursos;

11. Capacidade de ensinar em ambiente acadêmico por 

meio de metodologia mista, ou seja, plataformas 

físicas e virtuais; e

12. Capacidade de manter os padrões profissionais 
e manter-se a par das tendências em evolução na 

educação gerencial por meio de programas de 

gestão educacional profissional contínua.

Vaga de Consultor de Políticas e Gestão Pública

Resumo de Deveres e Responsabilidades

Reportando ao Director-Geral, o Consultor de Políticas 

e Gestão Pública é responsável pelo desenvolvimento, 

entrega e administração de programas de formação, 

investigação e consultoria, nomeadamente:
1. Conceber e desenvolver conteúdos (currículos) 

para cursos nas áreas de política e gestão do setor 

público;

2. Realização de pesquisas e publicações;

3. Realização de pesquisas e geração de conhecimento;

4. Contribuir nas receitas do Instituto através da 

realização de consultorias e prestação de serviços 

de assessoria;

5. Contribuir para a promoção de actividades 

profissionais destinadas à comercialização dos 
serviços do Instituto e promoção de uma imagem 

Institucional favorável; e

6. Elaborar propostas de consultaria e executar os 

trabalhos;

O Instituto de Gestão da África Oriental e Austral (ESAMI) é um 

Centro Intergovernamental de Desenvolvimento de Gestão Regional. 

O Instituto foi estabelecido com o objectivo principal de fornecer à 
região, pessoal treinado em várias áreas críticas, que incluem gestão 

de políticas, gestão de transportes, gestão financeira, gestão de 

tecnologias de informação e comunicação, gestão de saúde, gestão 

de recursos humanos, gestão de projectos, gestão de energia e meio 

ambiente e gestão de género, entre outros. O ESAMI convida pessoas 

devidamente qualificadas e experientes para preencher as vagas 
abaixo na sua sede em Arusha, Tanzania.

ANÚNCIO DE VAGAS
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Qualificações e Experiência
1. Mestrado na área relevante;

2.  Deve ser membro de uma Organização Profissional;

3.  Pelo menos cinco (5) anos de experiência relevante 

em consultoria de gestão e/ou ensino e formação 

em gestão numa Universidade ou Instituição de 

formação em gestão; e

4.  Experiência prática em gestão no sector público 

será um diferencial.

Competências e habilidades do Consultor de 
Políticas e Gestão Pública
1. Capacidade demonstrada na concepção, 

desenvolvimento, implementação e gestão de 

políticas no sector público através da educação/

formação em gestão;

2. Demonstração bem sucedida de programas de 

formação e trabalhos de consultoria;

3. Sólida experiência em questões relacionadas a 

políticas e assuntos actuais e cenários geopolíticos;

4. Capacidade demonstrada na compreensão e 

aplicação de várias disciplinas na formulação 

de políticas no que diz respeito às perspectivas 

económica, jurídica, social e política;

5. Capacidade demonstrada para determinar os 

benefícios e inconvenientes das políticas existentes 
e identificar as falhas das políticas e emitir 
recomendações;

6. Compreensão demonstrada do domínio do sector 

público e disciplinas relacionadas, conhecimento 

de outras considerações relevantes para políticas, 

alinhamento e omissões;

7. Amplo conhecimento em alinhamento de políticas 

e interpretação baseada em evidências e aplicação 

de políticas no sector público;

8. Capacidade demonstrada de contextualizar o 

interesse das partes interessadas na concepção, 

revisão e implementação de políticas;

9. Demonstra habilidades no desenvolvimento da 

estratégia;

10. Habilidades conceituais para sintetizar detalhes 

em direção políticas coerentes;

11. Pesquisa forte com capacidade analítica e de 

raciocínio;

12. Compreensão dos sistemas, operações e estruturas 

do Governo demonstrando uma política e 

consciência política aguçadas;

13. Capacidade de ensinar em ambiente acadêmico por 

meio de metodologia mista, ou seja, plataformas 

físicas e virtuais; e

14. Capacidade de manter os padrões profissionais 
e manter-se a par das tendências em evolução 

na formação em gestão por meio de programas 

educacionais e profissionais contínuas.

Vaga de Consultor de Aprovisionamento
Resumo de Deveres e Responsabilidades

Reportando ao Director-Geral, o Consultor 

de Aprovisionamento é responsável pelo 

desenvolvimento, entrega e administração de 

programas de formação, pesquisa e consultoria, 

especificamente:

1. Conceber e desenvolver conteúdos (currículos) para 

cursos nas áreas de aprovisionamento e gestão da 

cadeia de suprimentos;

2. Organização de sessões e orientação de programas 

de formação;

3. Realização de pesquisas e geração de conhecimento;

4. Contribuir no aumento de receitas do Instituto 

através da realização de consultorias e prestação 

de serviços de assessoria;

5. Contribuir para a promoção de actividades 

profissionais destinadas à comercialização dos 
serviços do Instituto e promoção de uma imagem 

Institucional favorável; e

6. Elaborar propostas de consultoria e execução dos 

trabalhos;

Qualificações e Experiência
1. Mestrado na área relevante;

2.  Deve ser membro de uma Organização Profissional;

3.  Pelo menos cinco (5) anos de experiência relevante 

em consultoria de gestão e/ou ensino e formação 

em gestão numa Universidade ou Instituição de 

formação em gestão; e

4. Experiência prática em gestão.

Competências e habilidades do Consultor de 
Aprovisionamento

1. Capacidade demonstrada e motivação para a 

excelência nos processos de aprovisionamento;

2. Histórico comprovado no desenvolvimento e 

implementação de programas de formação em 

aquisições;

3. Comprovada habilidades de negociação com 

capacidade de alavancar habilidades interpessoais 

para estabelecer relacionamentos com os 

Stakeholders na gestão;

4. Forte capacidade analítica e de raciocínio;

5. Amplo entendimento dos princípios de gestão 

financeira e outras informações quantitativas 
para a tomada de decisão viável nos processos de 

aquisição;

6. Conhecimento demonstrado das directrizes de 

aquisições de outras organizações multilaterais, 

como Banco Mundial, BAD e outros Bancos 

Multilaterais de Desenvolvimento (MDB);

7. Habilidades de gestão estratégica de aquisições 

para a criação de valor na organização e gestão de 

e-procurement para otimização de custos;

8. Experiência prática comprovada em cadeia de 

suprimentos e gestão de contratos;

9. Demonstrar conhecimento e habilidades na 

gestão de projectos. Conceber, planear, executar, 

controlar e concluir um programa de formação e 

competências de consultoria;

10. Domínio de soluções, softwares e programas 

digitais relacionados com aquisições;

11.  Experiência prática comprovada em pelo menos 

um sector técnico;

12.  Capacidade de ensinar em ambiente acadêmico 

por meio de metodologia mista, ou seja, plataformas 

físicas e virtuais; e

13. Capacidade de manter os padrões profissionais e 

acompanhar as tendências em evolução na educação 

e gestão por meio de programas educacionais e 

profissionais contínuos.

Vaga de Auditor Interno
Resumo de Deveres e Responsabilidades
Reportando ao Director-Geral, o Auditor Interno 

é responsável pela função de Auditoria Interna, 

realizando a revisão e controlo contábeis, financeiros 
e outros controlos operacionais do Instituto para 

garantir o cumprimento das políticas e objectivos do 

Instituto e a precisão e implementação dos sistemas 

de controlo interno;

1. Rever e avaliar a adequação da estrutura do controlo 

interno do Instituto e desenvolver recomendações 

para melhorias e implementação de sistemas de 

controlo interno;

2. Rever e avaliar a adequação dos procedimentos de 

gestão de risco do Instituto e fazer recomendações 

estratégicas de melhoria;

3. Realizar e controlar todo o ciclo de auditoria, 

incluindo gestão de risco e controlo sobre a 

eficácia das operações, confiabilidade financeira e 
conformidade com todas as políticas, directrizes e 

regulamentos aplicáveis   do Instituto;

4. Examinar e inspeccionar registos de actividades, 

sistemas contábeis e procedimentos relativos 

aos activos organizacionais para determinar sua 

eficiência e o grau de utilização de recursos e fazer 
recomendações relevantes para melhoria;

5. Desenvolver e programar um modelo abrangente 

de auditoria de políticas e procedimentos;

6. Realizar auditorias baseadas em risco e auditorias 

de desempenho para todas as áreas de actuação do 

Instituto;

7. Determinar o grau de cumprimento das políticas 

e procedimentos que afectam as operações 

financeiras e fazer as recomendações apropriadas;

8. Manter um dashboard dos riscos identificados e 
garantir relatórios mensais e trimestrais; e 

9. Actuar como uma fonte objectiva de visão, 

previsão e aconselhamento independente para a 

administração.

Qualificações e Experiência
1. Licenciatura em Contabilidade;

2. Qualificação profissional completa como CIA, ACCA, 
CIMA e CPA;

3. Mestrado em Finanças ou Administração de 

Empresas e/ou Sistemas de Informação será uma 

vantagem;

4. Deve ser membro de Organizações profissionais 
como o Instituto de Auditores Internos (IIA);

5. Pelo menos dez (10) anos de experiência relevante 

pós-qualificação como auditor; e

6. Experiência em auditoria de instituições de ensino 

será um diferencial.

Competências e Habilidades
1. Conhecimento comprovado dos princípios, 

procedimentos e práticas aprovados envolvendo 

registos contábeis e financeiros;

2. Demonstrado conhecimento e compreensão dos 
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fundamentos dos sistemas de controlo interno;

3. Capacidade de realizar auditorias;

4. Conhecimento comprovado de procedimentos 

de auditoria, planeamento, técnicas de auditoria, 

métodos de teste e amostragem e ferramentas 

utilizadas na realização de auditorias;

5. Proficiência em planilhas, banco de dados, 
aplicativos de apresentação, finanças 
informatizadas, contabilidade, auditoria e sistemas 
de manutenção de registos;

6. Capacidade de manter integridade e 

confidencialidade das informações de auditoria; e

7. Ser capaz de fazer um bom julgamento e 
independente

Vaga de Contabilista

Resumo de Deveres e responsabilidades

O Contabilista será responsável pela implementação 
de planos e estratégias financeiras visando a utilização 
eficiente e eficaz dos recursos. Além disso, este cargo 
é responsável por:
1.  Implementar procedimentos rigorosos de controlo 

de despesas

2. Elaborar relatórios mensais de desempenho da 
receita;

3. Garantir um sistema e procedimentos eficazes de 
gestão de receitas;

4. Manter as contas dos alunos da escola de negócios 

para garantir que as declarações de taxas 
actualizadas sejam divulgadas periodicamente 
aos alunos através dos escritórios nos países;

5. Gerir as declarações dos alunos no sistema de 
gestão de alunos da Escola de Negócios;

6. Manter os livros de contas a receber e assegurar a 
reconciliação com o Razão Geral;

7. Manter Cadastro de Activos Fixos;

8. Efectuar a reconciliação das contas de controlo do 

razão geral com as sub-Contas;

9. Elaborar projecção de fluxo de caixa 
trimestralmente; e

10. Elaborar relatórios de gestão mensais para o 
Instituto e suas diversas unidades de negócios 
para efectiva tomada de decisões.

Qualificações e Experiência
1. Licenciatura em Contabilidade ou equivalente

2. Qualificação profissional completa como ACCA/
CIMA/CPA;

3. Mestrado em Administração de Empresas ou 
Equivalente será uma vantagem;

4. Cinco anos de experiência relevante pós-
qualificação;

5. Conhecimento das Normas Internacionais de 

Relato Financeiro;

6. Conhecimento das tendências globais das práticas 
contábeis e financeiras.

Competências e Habilidades
1. Competências de comunicação;

2.  Conhecimentos avançados de informática em MS 
Office e software de contabilidade;

3. Trabalho em equipa e capacidade de trabalhar sob 
pressão;

4. Excelente atenção ao detalhe e capacidade analítica; 
e

5. Ser capaz de trabalhar com supervisão mínima.

Forma de Candidatura

Carta de candidatura com os seguintes anexos: CV, 
cópias de Certificados e três (3) cartas de referências 
(todos os documentos em Ingês), deverão ser 
endereçadas e enviadas para:

O Director-Geral ESAMI
P.O. BOX 3030 ARUSHA, Tanzânia
E-mail: jobs@esami-africa.org

Apenas as candidaturas enviadas por email serão 
consideradas

Data-limite de candidatura: 10 de Agosto de 2022.

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão 
contactados.

6604

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas/manifestação de interesse para os concursos 

indicados na tabela abaixo: 

N.º do Concurso Objecto do Concurso Modalidade

Apresentação 
de

propostas

Garantia 

provisória

Abertura 

das 

propostas

Validade da

proposta

17/INM/RAQ/2022 Contratação de prestação de serviços de fornecimento 

de equipamento informático
Concurso 

Limitado

9/8/2022
9.00 horas

N/Requerida
  9/8/2022
9.15 horas

90 dias

18/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviços de fornecimento 

de produtos alimentares e material de higiene e 

conforto

Concurso 

Limitado

9/8/2022
9.30 horas

N/Requerida
  9/8/2022
10.00 horas

60 dias

19/INM/RAQ/2022 Contratação de prestação de serviços de bobinagem e 
reparação de motores electrónicos

Concurso

por Cotações
4/8/2022
9.00 horas

N/Requerida
4/8/2022
9.15 horas

60 dias

20/INM/RAQ/2022 Contratação de prestação de serviços de fornecimento 

de material de escritorio

Concurso

por Cotações
4/8/2022
9.30 horas

N/Requerida
4/8/2022
10.00 horas

60 dias

21/INM/RAQ/2022 Contratação de prestação de serviços de construção 

de fossa séptica

Concurso

Limitado

12/8/2022
10.15 horas

N/Requerida
12/8/2022
11.00 horas

90 dias

22/INM/RAQ/2022
Contratação de empreitada de obras públicas para 

substituição parcial da cobertura do edifício-sede da 
INM, EP

Concurso

Público
18/8/2022
9.00 horas

Requerida
18/8/2022
9.30 horas

90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no n.º 4 
deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, para o Concurso Limitado e Público, e 250.00MT para Concurso por Cotações, 
a depositar na seguinte conta Bancária: 0016111000043, Banco ABSA.

3. A visita ao local para os concursos é obrigatória e consta dos respectivos documentos e/ou Termos de Referência.

4. As propostas deverão ser entregues na Rua da Imprensa, n.º 283, na Cidade de Maputo, e serão abertas no mesmo local, na presença dos concorrentes 
e outros interessados que desejarem presenciar o acto.

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

Maputo, aos 28 de Julho de 2022

A Autoridade Competente 

Rosimine Givá

(Administradora do PCFRH)

6654

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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ANÚNCIO DE CONCURSO
Nº 02 /SCIMOZ - FWA/GAZA/2022

Por mais de 100 anos, a Save the Children vem fazendo a diferença na vida das crianças em mais de 120 

países. Somos a maior organização de direitos da criança independente do mundo, sustentada por uma 

visão de um mundo no qual cada criança atinge o direito à sobrevivência, proteção, desenvolvimento 

e participação. A nossa missão é de inspirar avanços na forma como o mundo trata as crianças, e para 

conseguir uma mudança imediata e duradoura em suas vidas.
“A Save the Children Internacional em Gaza convida a todos interessados a submeterem suas propostas 
para o fornecimento de:

1. Lote I -  Prestação de Serviços de Hospedagem, Catering e Aluguer de Sala

2. Lote II - Prestação de Serviços de Hospedagem, Catering e Aluguer de Sala 

3. Lote III -Fornecimento de Produtos de Mercearia

4. Lote IV - Construção de Tanques de Captação de Àgua

5. Lote V -   Fornecimento de Material do Escritório

6. Lote VI -  Fornecimento de Peças/sobressalentes para Viaturas e Motorizadas

7. Lote VII - Prestação de Serviços de Táxi

Os concorrentes deverão apresentar as suas propostas individualizadas conforme a instrução no 
documento do concurso. Os interessados poderão obter os cadernos de encargos através dos e-mails 
inacio.mungoi@savethechildren.org ou joana.simoes@savethechildren.org e/ou no escritório 
da Save the Children em Xai-Xai, sito na Rua da Praia de Xai-Xai, Bairro 5 de Inhamissa, em frente a 
Procuradoria Provincial. 
Informações adicionais poderão obter no escritório da Save the Children em Xai-Xai que sita no endereço 
acima mencionada.
O período de validade das propostas não deve ser inferior a 360 dias, contados a data da abertura das 
mesmas. 

As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Licença de início de actividades
b) Alvará de fornecimento dos referidos produtos, indicando a categoria e classe,
c) NUIT
d) Cópia do BI do representante legal da empresa
e) E outros constantes do caderno de encargos

As propostas deverão ser submetidas até ao dia 17 de Agosto 2022, às 16.00 horas no Prosave pelo 
Ariba network e/ou pelo correio electrónico: procurementgaza.mozambique@savethechildren.org, 
ou no escritório da Save the Children Internacional em Gaza no seguinte endereço: Rua da Praia de Xai-
Xai, Bairro 5 de Inhamissa, em frente à Procuradoria Provincial.

NOTA: SÓ SERÃO CONTACTADOS OS CONCORRENTES APROVADOS PARA CONTRATO. 
“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus colaboradores e programas são 

absolutamente seguros para as crianças. Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que 

somente os concorrentes adequados para trabalhar com crianças tenham permissão para se juntar 

à nossa organização e todos os concorrentes serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.” 
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CONCURSO PARA PRODUÇÃO DE LIVROS DE RESUMO MENSAL                                            
DA US CONSULTAS E LIVROS DE REGISTO DE CONSULTA

Ref. MC/MOZRFP/10/2022 – PRODUÇÃO DE LIVROS 

A Malaria Consortium convida a todos interessados a submeterem propostas financeiras para fornecimento dos produtos abaixo 
indicados:

# Artigo Especificacoes/detalhes Quant

1
Livro de Registo de 

Consultas da US

Dimensão: A3 (420x297 mm)

Capa-Frente: 350gsm Impressão a cores Papel Glossy

Capa-Traz: Greyline eska board sem impressão

Papel & Impressão: 80gsm Papel Bond 80gsm 3x Páginas de ins-
truções impresso a 1x cor somente 

150x2 sets printed 1 spot color on both sides

Total de páginas 302, total de folhas 151

Acabamento: Agrafado e Colado

2020

2

Livro de Resumo Mensal 
da US Consultas

Dimensão: A3 ( 420x247 mm)

Capa-Frente: 350gsm Impressão a cores Papel Glossy

Capa-Traz: Greyline eska board sem impressão

Papel & Impressão: 80gsm Papel Bond-2 Páginas

Impressão a 1x Cor Somente

50x2 em duplicado Papel NCR a cores

Total de Páginas 50 em Duplicado, Total de Folhas 101

Numerado e Perfurado

Acabamento: Agrafado e Colado

1500

Os Termos de Referência, políticas, questionário BRD e os 2 livros em formato electrónico para produção deverão ser 

consultados através do website: 

•	 www.malariaconsortium.org

ou solicitados a partir do email:

•	 m.melo.87@malariaconsortium.org

Amostras físicas poderão ser verificadas no endereço abaixo, no intervalo das 9.00 às 13.00 horas. De segunda a sexta feira.
As propostas deverão ser submetidas em envelope fechados até ao dia 10 de Agosto de 2022, pelas 15.30 horas, horário de 

Moçambique.

Malaria Consortium Mozambique

Av. Lucas Elias Kumato, n.º 118 - Maputo
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 3 do artigo 96 do Regulamento de 

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

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que as obras de reposição de emergências 

por Ajuste Directo, na Província de Nampula, foram adjudicadas de acordo com a tabela abaixo:              

 Nº 
Ord.

Designação
Empresa 

Adjudicada Valor (Meticais)

1
Construção de Um Aqueduto de Alívio no Km 2+400 

na Estrada N104: Nampula/Nametil
ECRAM 8.456.771,10

2
Reposição de Emergência na Estrada R1169: Cruz.

N12/Matibane, na Província de Nampula
ECRAM 48.215.185,74

3

Reposição de Emergência para construção de 
um Drift sobre o Rio Mussangage na estrada 
R705:Chipene/Posto Lúrio, na Província de 

Nampula

CHICO – 
CHINA HENAN 

INTERNATIONAL 
COOPERATION 
GROUP CO. LTD

66.605.216,34

 
Nampula, Julho de 2022

A Entidade Contratante 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO
REPARTIÇÃO 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 n.º 5/2016, de 8 Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo 

indicados:

N/O
Nome do 

concorrente
Objecto do concurso

Valor de 
adjudicação 

incluindo IVA

Modalidade 
contratação

1
PETROVENDAS, LDA 

Contratação de fornecimento 
de combustíveis e 

lubrificantes    
1.282.654,00MT 

   Concurso Público 

nº01/DPEDRAQ/2022

2 PREMIUM, EI
Contratação para 

fornecimento de material de 
escritório

3.496.880,00MT
Concurso Limitado 

nº02/DPE/RAQ/2022

3

CRV- MOÇAMBIQUE, 
LDA

    Contratação para prestação 
de serviços de reparação e 

manutenção de viaturas 
 958.230,00MT

  Concurso Limitado 

nº03/DPED/

RAQ/2022

Matola, aos 25 de Julho 2022
 Autoridade Competente 516

145
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Convite para Participação no Concurso Público 
para Construção de 2 Escolas e 1 Furo de Água

 nos Distritos de Chiúre e Montepuez, na Província de Cabo Delgado

Concurso # (PR Nº 9684 & 9739)

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 BMZ A CARE INTERNATIONAL EM MOÇAMBIQUE convida empresas construtoras 

e interessadas em apresentar propostas fechadas para a Contratação de Empreitada de Obras Públicas para 

a execução de trabalhos de construção de 2 Escolas Primárias e 1 Furo de água nos Distritos de Chiúre e 

Montepuez, na Província de Cabo Delgado e deverão responder às especificações constantes 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 do Palmar, nº 50, cidade de Maputo, 

durante o horário normal de expediente, 28 de Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, 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/3oAIPXI

O prazo do levantamento do caderno de encargos será até ao dia 5 de Agosto de 2022, pelas 12.30 
horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

A visita ao local está agendada para os dias: 8 de Agosto de 2022 em Chiúre e 9 de Agosto de 2022 para 
Montepuez.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 17 de Agosto de 2022 pelas 
16.00 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderá contactar a CARE Internacional – Moçambique, através do endereço 
electrónico carla.dasilva@care.org  e  grace.moyo@care.org
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Solicitação de Manifestação de Interesse (EOI)
Fiscalização de Construção da Biblioteca do Instituto Superior Dom Bosco (ISDB)

O programa ProEducação da Cooperação Alemã implementado pela GIZ e cofinanciado pela NORAD, pre-

tende contratar uma empresa para a fiscalização da implementação da construção da Biblioteca no Instituto 

Superior Dom Bosco (ISDB). O objeto de trabalho inclui a fiscalização de obras associadas com construção 

civil, geotecnia, estruturas, arquitetónica, interior, proteção contra incêndio, AVAC, mecânica, elétrica, etc.

Sendo assim, convida-se as empresas de consultoria detentoras de Alvará da III passada pelo MOPHRH a 

submeter Manifestações de Interesse (EOI) em envelopes lacrados até ao dia 14.08.2022 para o seguinte 

endereço: 

Av. Francisco Orlando Magumbwe Nº976

Tel. 21 491245

Maputo, Moçambique

O concurso será regido pelos procedimentos da GIZ em conjugação com os nacionais. Apenas consultores 

elegíveis serão convidados a submeter a proposta técnica e financeira. Para pedido de esclarecimento de-

vem entrar em contacto com:

Por favor, usar a seguinte referência “Fiscalização da Biblioteca ISDB”.

E ainda, os consultores interessados devem preencher o questionário abaixo e fornecer as respectivas 

cópias de documentos de suporte.

Descrição Informação a ser fornecida pelo consultor

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

2 Pessoa de contacto (nome, função, telefone e 
email)

3 Registro comercial atualizado

4 Estatutos atualizados e publicados no Boletim da 
República.

5 Alvará (de terceira classe)

6 Apresentação de 3 obras de raiz acima de 
100.000.000 (100 milhões de meticais) ou obras 
acima de 1500 m2 e carta abonatória

7
Demostração financeira e fiscal nos últimos 
3 anos: contratos de fiscalização acima de 
2.570.000,00(dois milhões e quinhentos e setenta 
meticais).

2021:

2020:

2019:

8 Seguros atualizados

Republica de Moçambique

Conselho Constitucional
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO N.º 09/UGEA/CC/2022

FORNECIMENTO DE UMA VIATURA MINI-BUS

1. O Conselho Constitucional (CC) convida pessoas colectivas ou singulares nacionais, 

interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para fornecimento de 
uma viatura mini-bus, com lotação para 16 pessoas, para transporte de funcionários.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou levantar 
os documentos do concurso na UGEA do CC, sita na Rua Mateus Sansão Muthemba, 

nº 493, bairro da Polana-Cimento, cidade de Maputo, durante as horas normais de 

expediente.

3.  As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até às 15.30 
horas do dia 11 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo 

endereço, às 9.00 horas do dia 12 de Agosto, na presença dos concorrentes que 

desejarem comparecer.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

A Entidade Competente

Instituto Para Democracia Multipartidária (IMD)

Assembleia Geral

Convocatória 
Ao abrigo dos estatutos do Instituto para a Democracia 

Multipartidária, serve a presente para convocar os 

membros para participarem da Assembleia Geral 

Ordinária a ter lugar no dia 15 de Agosto de 2022, na 

Cidade de Maputo (Escritório do IMD), às 16.00 horas, 

para tratar dos seguintes pontos de agenda:

•	 Apreciação e aprovação do Relatório Narrativo e 

Financeiro de 2021;

•	 Apreciação do Relatório de Auditoria de 2021;

•	 Análise e Aprovação do Plano e Orçamento;

•	 Desafios e Perspectivas para 2023;
•	 Diversos.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

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

6660

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezoito de Julho de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas quarenta e sete verso a quarenta e oito verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número duzentos e noventa e cinco “C”, deste Quarto Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório Notarial, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
MARIA DA GRAÇA BORGES DA COSTA FERNANDES, de sessenta e seis anos de idade, no estado 
de casada com Carlos da Silva Fernandes sob o regime de comunhão geral de bens, natural 
de Maputo, nacionalidade moçambicana, com última residência no Bairro do Triunfo, Posto 
Administrativo KaMavota, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com disposição 
de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública que deixou como únicos e universais herdeiros de 

todos seus bens, seus filhos: MÓNICA ALEXANDRA DA COSTA FERNANDES, solteira, maior, 
natural e residente na cidade de Maputo, RICARDO JOSÉ DA COSTA FERNANDES, solteiro, maior, 
natural e residente na cidade de Maputo e CARLOS MIGUEL DA COSTA FERNANDES, divorciado, 
de nacionalidade portuguesa e residente na Dinamarca.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da herança e que 
dela fazem parte bens móveis e imóveis.

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

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ADITAMENTO AO AVISO PUBLICADO NO JORNAL “NOTÍCIAS”
EDIÇÃO DO DIA 25/7/2022

Tendo-se constatado um lapso no aviso, publicado no jornal “Notícias”, 
na edição do dia 25/7/2022, cujo código do anúncio é 6520, pág. 25 do 
referido jornal, em seu aditamento torna-se público que:

1.  O período para reclamações sobre as listas afixadas dos candidatos 
apurados e não apurados à fase de entrevista será de 3 dias, contados a 
partir do dia 28/7/2022.

2. A entrevista versará sobre as seguintes matérias:

•	 Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE) e o 
respectivo regulamento (REGFAE);

•	 Decreto n.º 30/2001, de 15 de Outubro, que aprova as normas de 
funcionamento dos Serviços da Administração Pública;

•	 Lei n.º 6/2013, de 22 de Fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 
30/2014, de 26 de Setembro (Lei específica da Comissão Nacional de 
Eleições);

•	 Cultura Geral.

3. Para mais informações, contactar a Secretaria da Comissão Nacional de 
Eleições, das 7.30 às 15.30 horas (hora normal de expediente), na Rua 
Príncipe Godido, Bairro da Malhangalene, cidade de Maputo.

Maputo, aos 27 de Julho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA

ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO N.º 45I000641/
C. PÚBLICO/02/ADMARI/UGEA/2022

1-A Administração Marítima de Inhambane – Unidade Gestora Executora das Aquisições, 
sita no Bairro Balane 1, cidade de Inhambane convida empresas interessadas a 
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de uma viatura Toyota 4x4, 
cabina dupla, nos seguintes termos:  

Concurso
Fornecimento 

de bens

Data-final e Hora 
de entrega das 

propostas

Data e Hora de 
abertura de 
propostas

N° 45I000641/C. 
Público/01/ADMARI/

UGEA/2022

Uma viatura Toyota 
4x4, cabina dupla

23/8/2022
10.00 horas

23/8/2022
10.30 horas

2- Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
documentos do concurso ou levantá-los na Secretaria desta ADMAR, no endereço 
acima, telefone nº +258 293 20599, pela importância não reembolsável de 
1000,00MT para cada caderno, a depositar na conta nº 79912384 - BIM.

3- O período da validade das propostas será de 30 dias, a contar da data-final da sua 
entrega.

4- As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas 
em sessão pública, nos dias e horas acima indicados na tabela.

5- Participam no concurso empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

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

Inhambane, aos 27 de Julho de 2022

308
Administração Marítima de Inhambane, A.v da Independência Telf: 293 20599 Fax: 293 20719  

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
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 

5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do Concurso de acordo com tabela abaixo:

Referência do 
Concurso

Objecto do concurso
Valor Adjudicado                 

(Todas obrigações fiscais 
Inclusas) 

Concorrente 
Adjudicado 

Concurso Público: 
CR35A006041/
CP/0005/2022

Aquisição de equipamento de 
laboratório para Centro de 

Liderança na Pesquisa do Arroz 
(CliPA) do IIAM

21,680,150.00MT
(vinte e um milhões, 

seiscentos e oitenta mil e 
cento e cinquenta meticais)

TRIÓNICA 
MOZAMBIQUE, 

LDA

Maputo, Julho de 2022

UGEA

6644

1996675
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MANICA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

PROJCTO DE AGRICULTURA IRRIGADA DE PEQUENA ESCALA E ACESSO AO MERCADO

 – PROJECTO IRRIGA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n0 3 do artigo 33, conjugado com o n0 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
Nome do 

Concorrente
Objecto de concurso

Valor da 
Adjudicação 

Incluindo 
IVA

Modalidade

Concurso Público 
Nº 01/DPAP-INIR - 
IRRIGA -01/2022

SATAR 
COMERCIAL

Equipamento de copa e loiça 100,890.00 Critério conjugado

Concurso Público 
Nº 01/DPAP-INIR - 
IRRIGA -01/2022

K.E.I BUSINESS 
SOLUTION, LDA

Fornecimento de mobiliário 
de escritório

813,100.00 Critério conjugado

Chimoio, Julho de 2022

 Autoridade Competente 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº 5 /2016, de 8 de Março, anuncia-se que o objecto do Concurso 

Público n° 06/INSS//DPNI/UGEA/C.P/042.2/2022 referente a 

Prestação de Serviços de Segurança Privada nas Instalações 

do INSS, foi adjudicado à empresa NIASSA SECURITY, pelo valor 

de 1.838.538,00MT (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, 

quinhentos e trinta e oito meticais).

Lichinga, aos 27 de Julho de 2022

Autoridade Competente

Projecto de Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala e

Acesso ao Mercado 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março comunica-se que foi adjudicado ao Empreiteiro 

abaixo:

N° Concurso Objecto Empreiteiro Valor em USD

1

MZ-INIR-251284-
CW-RFB

Contratação de Empreitada para 
Obras de Reabilitação do Regadio 

de Limane (110ha), distrito de 
Mopeia, província da Zambézia    

WATERFLO 
ENGINEERING, 

LDA
U$ 687.916,38

Maputo, aos 29 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAM-

BIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIO-

NAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 

REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que ISAU-
RA JOSÉ AUGUSTO AR-
MANDO NETO, natural de 
Namacurra, província da 
Zambézia, requereu au-
torização para mudança 
do seu nome, para passar 
a usar o nome completo 
de ISAURA AUGUSTO 
ARMANDO.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Regis-
to Civil, são convidados 
todos os interessados 
para no prazo de trinta 
dias, a contar da data da 
publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que ti-
verem direito de fazer.

Maputo, aos 7 de Junho 
de 2022

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pelo Juízo da Quinta Secção deste 
Tribunal correm  éditos de trinta 
dias, citando a ré EMPRESA DUPLA 
CONSTRUTORA, LDA, com domicílio 
na Av. Zedequias Manganhela, nº 
520, 5º andar, porta A, ora em parte 
incerta, para, no prazo de (20) vinte 
dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo a contar 
da segunda e última publicação 
deste anúncio, contestar, querendo, 

apresentando a sua defesa, nos Autos 
de Acção Ordinária nº 01/2022/T, 
que por esta Secção lhes move DAVID 
PINTO CALVO AGUACHEIROS e TINA 
KRUGER, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, 
que se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à disposição da citanda, 
onde poderá levantar em qualquer 
dia útil dentro das horas normais de 
expediente, com a advertência de 

que a falta de contestação importa a 
confissão dos factos articulados pelos 
autores para todos os efeitos legais.

Maputo, aos 21 de Junho de 2022

O Ajudante de Escrivão

Silvino Castigo Mabota

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Judite António Sindique Correia

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 9 de Agosto de 2022, pelas 10.30 horas, na Sala de Sessões desta Secção, 
será realizada a venda judicial por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, nos Autos de 
Execução Ordinária nº 315/20-B, em que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA move contra os executados 
SAHARA COMPUTER, LDA e RENATO JOSÉ BOANE, dos imóveis com as seguintes designações:

Verba nº 1
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 11645 a fls. 32 verso, do livro B/32 
e inscrito sob o nº 79947 a fls. 35, do livro G/111, a favor de Renato José Boene, com hipoteca inscrita sob o 
número 80220 a fls. 1 verso, do livro C/101, a favor do exequente FNB Moçambique, S.A., localizado na Av. 
Ahmed Sekou Touré, nº 1905, 1º andar, flat nº 7, cidade de Maputo, pelo valor mínimo de 5 585 000,00MT 
(cinco milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil meticais).

Verba nº 2

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 14994 a fls. 128 verso, do livro B/40 
e inscrito sob o nº 62756 a fls. 48, do livro G/92, a favor de Renato José Boane, com hipoteca inscrita sob o 
número 80522 a fls. 79, do livro C/103, a favor do exequente FNB Moçambique, localizado na Praceta Tiracole, 
nº 154, 1º andar, cidade de Maputo, pelo valor mínimo de 8 647 851,00MT (oito milhões, seiscentos e 
quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um meticais).

Verba nº 3
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 9299 a fls. 13 verso, do livro B/26 
e inscrito sob o nº 66444 a fls. 12 verso, do livro G81, a favor de Renato José Boane, com hipoteca inscrita 
sob o nº 79152 a fls. 47, do livro C91, a favor do exequente FNB Moçambique, S.A., localizado na Av. Milagre 
Mabote, nº 162, R/C, flat nº 1, cidade de Maputo, no valor de 7 516 000,00MT (sete milhões, quinhentos e 
dezasseis mil meticais).

Verba nº 4

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 2949 a fls. 8, do livro B/11 e inscrito 
sob o nº 56144 a fls. 149, do livro G/54, a favor de Renato José Boane, com hipoteca inscrita sob o nº 79156 
a fls. 51, do livro C91, a favor do exequente FNB Moçambique, S.A., localizado na Rua Alfredo Keil, nº 06, R/C, 
flat 1, Bairro Polana-Cimento “B”, no valor de 8 872 000,00MT (oito milhões, oitocentos e setenta e dois 
mil meticais).
Todas as propostas, em carta fechada, deverão ser entregues até esse momento no Cartório da Décima 
Terceira Secção Comercial deste Tribunal, pelas pessoas interessadas na compra dos referidos imóveis, bem 
como ficam notificados àqueles que nos termos do disposto no art. 876º, nº 2 do C.P.C. podiam requerer à 
adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado 
para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.
Os imóveis podem ser apreciados nos endereços acima indicados, devendo os interessados contactarem o fiel 
depositário, Sr. Dr. Manuel Francisco dos Santos, no Departamento Jurídico do FNB Moçambique, S.A., sito na 
Av. 25 de Setembro, nº 420, 1º andar, sala 8, nesta cidade, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 21 de Julho de 2022
A Secretária Judicial

Lúcia Monjane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz 6656
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REPÚBLICA DE  MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Servicos ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Instituto Nacional de Segurnça 

Social (INSS) – Delegação Provincial de Tete comunica que o objecto do concurso foi adjudicado à empresa abaixo: 

Nº  
Ord

Modalidade de 
Contratação

Objecto do Concurso
Nome do Concorrente 

Vencedor
Valor da Adjudicação

01
CLNº11/INSS/

DPT/UGEA/22

Serviços de catering, ornamentação, 

aluguer  de tendas e equipamento 

de som, incluindo a respectiva 

montagem

MITETE COMERCIAL, LDª 1.368.000,00MT

Tete, Julho  de 2022

A Entidade Competente

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) no 3 do art 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, 

de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do Objecto acima para a empreitada de obras de construção 

de acessos, maciços e muro de vedação da báscula de Namanhumbir, no Distrito de Montepuez, na 

Estrada N14, Troço Metoro – Montepuez, na Província de Cabo Delgado, conforme a tabela abaixo: 

Modalidade Objecto de Contratação Concorrente
Vencedor

Valor  
Incluindo  IVA 

(MT)
Concurso Público: 
47C000941/CP/No 

10/CONST/ANE-CD/
BASCULA/313/2022

Empreitada para obras 
de construção de acessos, 

maciços e muro de vedação 
da báscula de Namanhumbir, 
no Distrito de Montepuez, na 
Estrada N14, Troço Metoro – 

Montepuez

TCS – TÉCNICA 
CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS, LDA 22.389.039,36

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) no no 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, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo indicados foram adjudicados 
às seguintes empresas abaixo:

N.º do Concurso Objecto do Concurso Regime/Modalidade Nome da Empresa Adjudicada
Valor de 

Adjudicação (MT)

33B000241/AD/01/2022

Aquisição de combustíveis e lubrificantes
Ajuste Directo

GASOLINEIRA MIGUEL DE ARAÚJO 
- LICHINGA 462.269,00

33B000241/CL/02 /2022

Aquisição de diverso material de escritório 

e de consumo informático Limitado CLÁUDIO ELIAS MANDEVO 507.330,00

33B000241/CL/03/2022

Prestação de serviços de manutenção e 

reparação de veículos Limitado OFICINA LAILA 599.750,00

33B000241/CL/04/2022

Aquisição de mobiliário para escritório e 

equipamento informático Limitado ASSANE COMERCIAL 1.355.440,00

33B000241/AD/17/2022 Fornecimento de água Ajuste Directo FIPAG - LICHINGA 30.000,00

33B000241/AD/18/2022 Fornecimento de energia Ajuste Directo EDM - LICHINGA 80.000,00

33B000241/AD/19/2022 Prestação de serviços de passagens aéreas 

dentro do país 
Ajuste Directo

LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE 
(LAM)

91.750,00

Lichinga, aos 28 de Julho de 2022

Autoridade Competente

6662

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
vinte de Julho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas 
sessenta verso a sessenta e dois, do livro de notas para 
escrituras diversas número trezentos e sessenta e sete, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, 
DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de ALBERTO JÚLIO 
CHISSANO, de cinquenta e um anos de idade, no estado de 
solteiro.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última. Deixando como únicas e universais 

herdeiras de todos seus bens, suas filhas: ABELEZARDA 
ALBERTO CHISSANO, LEONOR ALBERTO CHISSANO, 
MARCELINA ALBERTO CHISSANO, ESPERANÇA ALBERTO 
CHISSANO, MARIA LÍDIA COSSA CHISSANO, solteiras, maior 
e menores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com elas possa concorrer 
a esta sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e 
imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Julho de 2022

A Notária 

(Ilegível)
6684

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

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALBERTO JÚLIO CHISSANO
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Faz saber que nesta Secção correm termos processuais uns 
Autos de Acção Executiva Ordinária para Pagamento 
de Quantia Certa, registados sob o nº 02/2022-R, que o 
exequente HÉLDER BENTO NAMBURETE, com domicílio na 
cidade da Maxixe, província de Inhambane, Bairro Rumbana 3, 
contactos: 84-8906490 / 86-3429087, move contra GILDO 
ABRÃO ZACARIAS, com domicílio no Bairro de Intaka, cidade 
da Matola, província de Maputo, contacto: 84-0487825 / 87-
3913330:
1. Para o pagamento da dívida no valor de 4 975 000,00MT 
(quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil 
meticais), foi penhorado o imóvel acima referido, pertencente 
ao executado.
2. Desta forma são citados os credores desconhecidos para 
procederem à reclamação dos seus créditos no prazo de 10 
(dez) dias, contados depois de finda a dilação de 20 (vinte) 
dias, após a fixação do presente edital.

Para constar se passou o presente edital e outros dois de igual 

teor que serão afixados nos locais indicados na lei, sendo um à 
porta do Tribunal, outro à porta da residência do executado e 
o último no Conselho Municipal da última residência.

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

A Escrivã de Direito

Ana Paula Mugita Tesoura Segundanhe

Verifiquei

A Juíza de Direito

Drª Vânia Carlos Tembe

Av. Dr. Nkutumula, nº 309, 1º andar, tel: 21 720 223 / 21 720 378

6614 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

2ª SECÇÃO

EDITAL
Citando Credores Desconhecidos

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA VÂNIA CARLOS TEMBE, JUÍZA DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 309, 1º andar, 

Tel.: 21 720 223/21 720 378

2ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Citando os Credores 
Desconhecidos

Faz-se saber que pela 2ª 
Secção Cível correm termos 
processuais uns Autos de 
Acção Executiva Ordinária 
para Pagamento de 
Quantia Certa, registados 
sob o nº 02/2022-R, que 
o exequente HÉLDER 
BENTO NAMBURETE,  
com domicílio na cidade da 
Maxixe, bairro Rumbana 3, 
província de Inhambane, 
contacto telefónico 84 890 
6490/863429087, move 
contra GILDO ABRÃO 
ZACARIAS, residente no 
Bairro de Intaka-província 
de Maputo-Cidade da 
Matola, contacto telefónico 
84-0487825/873913330.
1. Para o pagamento da 
dívida no valor de 4 975 
000,00MT(quatro milhões, 
novecentos e setenta e 
cinco mil meticais), foi 
penhorado o imóvel acima 
referido pertencente ao 
executado;
2. Desta forma são citados os 
credores desconhecidos para 
procederem à reclamação 
dos seus créditos no prazo 
de 10 (dez) dias, contados 
depois de finda a dilação 
de 20 (vinte) dias, após a 
publicação deste anúncio.
Matola, aos doze dias do mês 
de Julho do ano de dois mil e 
vinte e dois

A Escrivã de Direito

Ana Paula Mugita Tesoura 
Segundanhe

Verifiquei

A Juíza de Direito

Drª Vânia Carlos Tembe

6614

6619

CONVITE PARA GESTÃO DE LEILÃO DE 2 VIATURAS

Data-Limite de Submissão de Candidaturas: Segunda-feira, 3 de Agosto de 2022

Endereço de envio das candidaturas:  info_mozambique@righttoplay.com

Organização:     Right To Play Moçambique

Departmento/Divisão:    Finanças

Local do Leilão: Cidade de Maputo

Termos de Referência – venda de 2 viaturas usadas e parqueadas

A Right To Play é uma Organização Internacional Não Governamental, com a missão de Proteger, Educar 
e Empoderar Crianças e Jovens, e ajudá-los a superar os efeitos da pobreza, conflitos e doenças em 
comunidades carentes, através do poder transformativo de jogos, desporto e brincadeiras.

A organização tem desenvolvido as suas acções em Moçambique desde o ano 2002, em parceria com o 
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano nas províncias de Maputo, Cidade de Maputo, Gaza 
e Zambézia.

A RTP tem o objectivo de abater duas viaturas localizadas no seu escritório-sede, em Maputo.

1. Objecto do concurso 

Contratação de serviços de gestão de venda de duas viaturas avariadas da Right To Play. 

O Provedor contratado deverá ter capacidades de: 

1. Coordenar e gerir todo o processo da venda das viaturas;

2. Organizar a forma e procedimentos da venda das viaturas de acordo com a modalidade de venda 
determinada (venda directa, leilão presencial ou leilão online);

3. Publicitar e promover os bens nos meios de comunicação considerados adequados, na sua página 
de internet, através de mail marketing e contacto directo com os clientes da sua base de dados;

4. Organizar e realizar as visitas das viaturas na RTP;

5. O valor a ser pago será transferido directamente para a conta da RTP;

6. O bem deverá ser entregue após a confirmação do valor na conta da RTP;

7. Organizar e realizar a entrega das viaturas abatidas aos compradores;

8. Aconselhar e acautelar o cumprimento de todos requisitos legais que ambas as partes estão 
obrigadas a cumprir e tratar de toda a documentação necessária decorrente da venda; 

9. A empresa contratada deve estipular o preço e ou a percentagem a cobrar pelos serviços prestados 
da venda das viaturas;

10. O pagamento da comissão da venda será depois da venda da viatura e entrega de todos os documentos 
necessários;

11. As viaturas podem ser transferidas para o armazém da empresa contratada para facilitar as vendas;

12. Entregar atempadamente e de forma adequada, todos os documentos, informações e demais 
elementos necessários para a venda das viaturas.

COMO SE CANDIDATAR:

Os interessados deverão enviar uma carta de apresentação da sua instituição, de acordo com os termos 
de referência para: info_mozambique@righttoplay.com indicando no campo do assunto, “Resposta 
ao convite de Gestão de venda de Viaturas da Right To Play”.

Os detalhes das viaturas poderão ser solicitados pelo email: info_mozambique@righttoplay.com

Agradecendo a todos os candidatos pelo interesse, contudo, apenas os candidatos seleccionados serão 
contactados. 

6666
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PUBLICIDADE

44 TETE EM FOCO

Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

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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A VOZ DO CIDADÃO

Pré-marcação  
para a emissão do BI 
deve ser expandida

Arcénio Mbondo

Antónia Champion

Nordino Jornal  

Joaquim Matize

A EXPANSÃO dos serviços de agendamento 
para a emissão do Bilhete de Identidade (BI)  
seria uma mais-valia para a província de Tete 
e outros pontos do país, segundo cidadãos 
entrevistados pelo “notícias”.

Arcénio Mbondo afirmou que a introdu-
ção da plataforma, nos finais do ano passado, 
ainda que na sua primeira fase para a região 
do Grande Maputo, evidencia que o país está 
a dar um grande salto no uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) para a 
melhoria da vida da população.

“O que flexibiliza é sempre bem-vindo 
e é, de todo, importante começarmos a usar 
as TIC para reduzir, consideravelmente, as 
enchentes. Mas a introdução deste tipo de 
sistemas na nossa realidade requer acompa-
nhamento, divulgação e instrução”, realçou.

Nordino Jornal revelou que, não obstante 

ter enfrentado uma fila para ser atendido no 
dia em que tratou o BI, o processo foi aces-
sível. Enalteceu a introdução do serviço de 
alerta por SMS, quando o documento fica 
pronto. Antónia Champion, por sua vez, in-
centivou a aposta em brigadas móveis, por 
meio das quais a filha conseguiu tratar facil-
mente o seu documento de identificação.

Disse que também é importante expan-
dir a pré-marcação, sobretudo para os jovens 
que manuseiam facilmente as TIC.

Joaquim Matize, que acompanhava a es-
posa para tratar BI, acredita ser possível ex-
pandir a experiência, uma vez que já aconte-
ce com os documentos da migração.

Advertiu que o nível de conhecimento da 
existência deste tipo de plataformas é baixo, 
pelo que se deve usar os meios mais familia-
res para a sua divulgação.

MAIS de 30 artistas radicados 
na província de Tete já sub-
meteram as suas candidatu-
ras para a parada musical de-
nominada “Nyimbo Zathu” 
(nossa música), que arranca 
próximo sábado, promovida 
pelo emissor provincial da 
Rádio Moçambique.

Falando esta semana no 
lançamento do concurso, o 
delegado da antena nacional 
em Tete, Arune Valy, anun-
ciou que o concurso terá três 
fases, sendo uma promocio-
nal, outra de votação, que vai 
culminar com a realização de 
um festival para a premiação 
dos vencedores.

Apontou que a fase pro-
mocional será de cinco se-
manas, abrindo a possibi-
lidade de envolvimento de 
mais artistas. 

Referiu que decorrem 
negociações com uma ope-
radora de telefonia móvel 
para se encontrar o melhor 
modelo, sossegando que é 
uma etapa que virá  poste-
riormente, uma vez que o 
festival poderá acontecer em 
Novembro ou Dezembro.

“Existe já o Ngoma Mo-
çambique, mas este evento 
tem a particularidade de se 
dedicar à promoção dos tra-
balhos musicais produzidos 

na nossa província, assim 
como as que promovem a 
cultura e as línguas locais”, 
afirmou.

Fez saber que o progra-
ma será apresentado em 
cinyungwe, uma das lín-
guas nacionais mais faladas 
em Tete, e português. Disse, 
também, que a participa-
ção no “Nyimbo Zathu” não 
impede o artista de se can-
didatar ao “Ngoma”, aliás, 
há a intenção de fazer com 
que nos próximos anos as 
paradas provinciais sejam o 
caminho para se chegar ao 
concurso de abrangência 
nacional.

O 
PRAZO para a mon-
tagem da ponte me-
tálica, destinada a 
repor o tráfego sobre 
o rio Revúbuè, que 

estabelece a ligação entre as 
cidades de Tete e Moatize, foi 
prorrogado para Setembro 
deste ano, por razões de or-
dem técnica.

A informação foi parti-
lhada pelo governador Do-
mingos Viola, na passada 
terça-feira, em Tete, respon-
dendo às questões dos mem-
bros da Assembleia Provin-
cial durante a sua VI sessão 
ordinária, que visava apre-
ciar, entre várias matérias, 
o Balanço do Plano e Orça-
mento, referente ao primeiro 
semestre de 2022. 

Viola explicou que a mu-
dança de datas do fim dos 
trabalhos, inicialmente mar-
cado para Julho, deve-se à 
engenharia necessária para a 
montagem da estrutura me-
tálica, em substituição dos 
tabuleiros que tombaram, 
em Janeiro último, em resul-
tado da fúria das águas do rio, 

ARRANCA próximo mês 
a construção de um cen-
tro de saúde rural tipo dois 
em Chimbonde, no bair-
ro Matundo, na cidade de 
Tete, onde foi reassenta-
da a população desalojada 
pela depressão tropical Ana, 
que assolou esta parcela 
do país em Janeiro último. 

O director provincial da Saú-
de (DPS), Alex Bertil, disse 
que a unidade sanitária não 
terá capacidade de interna-
mento, mas oferecerá todos 
os serviços essenciais como 
Saúde Materno-Infantil, va-
cinação, consultas, entre ou-
tros.

“Devido à emergência, 

tivemos de reestruturar o 
plano do Conselho Executivo 
Provincial no que diz respeito 
à expansão da rede sanitária. 
É neste âmbito que vamos 
avançar com esta obra. Já 
lançámos o concurso e espe-
ramos apurar o vencedor ain-
da este mês”, perspectivou. 
Revelou que o cen-

tro está orçado em cerca 
de sete milhões de meti-
cais e poderá ser entregue 
à população em  um ano. 
Disse ainda que, como uma 
medida provisória, aquando 
do reassentamento, o sector 
da saúde disponibilizou três 
tendas e uma ambulância, 
com as quais está a ser asse-

gurada a assistência médica 
à população de Chimbonde. 
Bertil avançou, também, que 
outro centro de saúde, cuja 
construção também irá ini-
ciar em Agosto, é o de Lu-
nene, no distrito da Marávia, 
cuja primeira pedra já foi lan-
çada e decorre a mobilização 
do empreiteiro.

Prorrogado prazo 
de reposição da ponte

que teve um aumento de ní-
vel sem precedentes, aquan-
do da passagem da depressão 
tropical Ana.

“O empreiteiro já está no 
local das obras para a colo-
cação da estrutura metálica, 
mas a engenharia a ser apli-
cada requer mais tempo do 
que se previa, por isso passou 
para Setembro”, detalhou.

Esclareceu que a passa-
gem pedonal, colocada sobre 
o rio Revúbuè, é uma medida 
provisória para minimizar o 
sofrimento dos residentes, 
particularmente os da mar-
gem norte do rio Zambeze, 
que tinham de fazer cerca de 
40 quilómetros para chegar a 
Moatize, o que tornava a via-
gem onerosa.

Reconheceu que as chu-
vas, ocorridas nas últimas se-
manas, evidenciaram algu-
mas fragilidades da passagem 
pedonal, mas advogou que 
com manutenções periódicas 
a mesma poderá ser útil para 
assegurar a movimentação 
de pessoas pelo menos até à 
entrega da ponte.Montagem de uma plataforma metálica sobre o vão da ponte

Parada musical de Tete
arranca este sábado

Lançamento do “Nyimbo Zathu” 

Reassentados terão centro
de saúde em Chimbonde

SOBRE O RIO REVÚBUÈ
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CARTAS

QUANDO, dum lado, já são mais que 

evidentes os resultados indeléveis da op-

eração militar especial russa na Ucrânia 

e, doutro, os americanos e europeus en-

frentam crises ecomómicas e políticas 

provocadas por sanções impostas con-

tra a Rússia, eis que finalmente é aber-
ta a “frente diplomática especial”, que 

vem provar que o largamente propalado 

isolamento internacional de Moscovo e 

seu enfraquecimento não passa de uma 

ficção.
Como frisara o primeiro-ministro 

húngaro, Viktor Orban, ao jornal francês 
Le Figaro, as sanções contra a Rússia não 

corresponderam às expectativas, mas, 

pelo contrário, têm o efeito oposto. Se-

gundo ele, a economia europeia “deu um 

tiro nos pulmões e está sufocando”. Ele 
também acrescentou que, no decorrer do 
conflito ucraniano, “a China vencerá, os 
Estados Unidos não perderão e a Europa 
sofrerá”.

O recente périplo do chefe da diplo-

macia russa ao continente, especialmente 

à Uganda, Egipto, Congo e Etiópia dem-

ostra a séria falha dos esforços de isol-

amento daquele país eeuroasiático dos 

restantes países do mundo. 
Agora, os países hostis à Rússia aca-

bam de sofrer mais uma desilçusão já no 
campo diplomático. O ódio e a miopia 
política alimentados do jeito como está 

sendo, conduzem ao sufoco de outros 

países e à perpetuação de hegemonias. 
Mas não foi desta e nem sequer daque-

la vez (cimeira tripartida dos presidentes 

russo, iraniano e turco), em Teerão

Serguei Lavrov teve encontros com 

dirigentes dos países visitados e seus 

homólogos, destacando-se  com a lider-

ança da União Africana. A África é um 
continente promissor do futuro, destacou. 

Numa publicação feita no “site” 
da instituição que dirige, antes da sua 

visita à África, ele frisa que o seu país 
aprecia a posição equilibrada dos países 
africanos sobre os acontecimentos na 
Ucrânia. É nesse artigo que partilha os 
seus pensamentos sobre as perspectivas 
das relações russo-africanas, levando em 

conta a actual agenda internacional.
Observa-se que todas as acusações 

contra Moscovo de que supostamente 

exporta a fome são infundadas. Segun-

do Lavrov, é assim que o Ocidente está 

tentando encobrir suas acções durante a 
crise do coronavírus. Seguidamente, os 
países desenvolvidos puxaram os fluxos 
de alimentos, o que agravou a situação 

dos países que dependem de impor-

tações. 
“O desejo dos povos da África de de-

terminar independentemente seu próprio 

destino, formas de resolver os conflitos 
que ainda permanecem no continente faz 

parte da formação de uma ordem mundi-

al tão multipolar e democrática. A Rússia 
apoiará as aspirações dos amigos africa-

nos, bem como defenderá que todos os 
países, incluindo os membros do Con-

selho de Segurança da ONU, respeitem 
o direito da África de encontrar soluções 
africanas para os problemas africanos”. 
Assim promete a operação diplomática 

especial russa em África.

* PHD em Ciências Políticas

Operação diplomática 
especial russa em África

JAIME MACHEL
machel.jaime@gmail.com

LOPES MUAPENTA

A SAÚDE é o bem mais valioso, pois com 
tudo é possível. A saúde mental está rela-

cionada com a forma como ela reage às exi-

gências da vida e o modo como harmoniza 
seus desejos, capacidades, ambições, ideias e 
emoções. Chamo atenção para não confundir 
saúde com doença mental! 

Consultas médicas de rotina, prática de 

exercícios físicos regulares e boa alimenta-

ção contribuem para a saúde mental que se 
afigura essencial, principalmente porque o 
quotidiano se torna cada vez mais desafia-

dor. Tristeza, angústia, ansiedade, insónia e 
nervosismo, por exemplo, acontecem com 

todos, mas merecem atenção quando são fre-

quentes ou de alguma forma incapacitantes. 
E buscar ajuda é importante! Então faça uma 
auto-avaliação a partir das reflexões para 
priorizar sua saúde mental. Cuide da sua saú-

de com amor e carinho.
A saúde mental está relacionada à forma 

como a pessoa reage às exigências da vida 
e ao modo como harmoniza seus desejos, 

capacidades, ambições, ideias e emoções. 
Manter um auto-cuidado é uma maneira de 

expressar carinho e amor por nós mesmos. 
Há necessidade de saber lidar com as boas e 
desagradáveis emoções, mas que fazem par-

te da vida, reconhecer seus limites e buscar 
ajuda quando necessário. E esta é uma forma 
de cuidar da mente que pode estar fragilizada 

devido aos desafios e obstáculos do dia a dia.
Por isso, tirar um tempo para se curar de 

todas as feridas que seus sentimentos possam 

ter causado é necessário e urgente, é entender 

o momento de se retirar e buscar ajuda quan-

do for necessário. Sabemos que cada ciclo 
que passamos na vida é importante de algu-

ma forma, porém saber filtrar coisas boas e 
más é essencial. Livrar-nos de pessoas, atitu-

des e lugares tóxicos pode fazer muito bem 
para nossa mente e auxiliar na recuperação 

de traumas e cura de feridas que nos possam 

ter causado ou até causamos sem nos aper-

cebermos.
Cuidar de sua saúde mental, ao contrário 

do que muitas pessoas pensam, não é egoís-

mo. Seja seu melhor amigo e abrace a expe-

riência que é ser sua própria companhia. Ad-

mito ser compreensível que nem todos os dias 

pode-se ter ânimo ou sentir-se à vontade para 

levantar da cama, porém é importante procu-

rar ajuda profissional caso seja repetitivo. Se 
a princípio este tema (saúde mental) era um 

grande tabu na sociedade, os esforços actuais 
agem em direção contrária a esse fenómeno. 
É cada vez mais comum que a mídia aborde 
as questões que envolvem o cuidado com a 

mente, incluindo filmes, séries, campanhas e 
programas que trabalham doenças mentais e 
informam sobre cada uma delas. 

Ame-se e se respeite a ponto de preser-

var-se, pois perder noites sem dormir por 

coisas que não valem a pena é maltratar a si 

mesmo e sua cabeça. Saibamos que a saú-

de mental é ser feliz, mas é bom saber que 
a felicidade nem sempre estará presente to-

dos os dias e ter paciência de aguardar por 
coisas melhores virem ao seu encontro, é 

também entender o que ocorre ao seu redor 

e se sentir seguro com quem você é no mo-

mento. Uma chávena de chocolate quente, 
um fondue com os amigos, um bom vinho, 
guloseimas da época e outras actividades que 

fazem prendem a pessoa a ficar em casa são 
boas ideias para aproximar gente e conseguir 
calor. 

Não pense que merece sofrer apenas 

pela culpa que sente, mas procure ajuda 

numa pessoa de confiança ou profissional de 
saúde, ame-se e perdoe-se o suficiente para 
cuidar da sua saúde mental, coisas melhores 

acontecem quando nos cuidamos com maior 

frequência. Não permita que os problemas 
externos tirem sua paz ou te desestruturem, 

existem formas de extravasar toda a raiva ou 

tristeza que possam existir em seu coração. 
Infelizmente, apesar de alguns avanços em 

vários domínios, ainda há gente que não dá 

importância à saúde mental, importando-se 

mais com coisas materiais em detrimento da 

parte sentimental. Muitos colocam metas e 
padrões impossíveis de se seguir e esperam 

que nós nos encaixemos em caixas onde não 

cabe a nossa grandeza. Um conselho deixo 
ficar: cuide-se, é um favor para si mesmo e 
para os que te rodeiam.

Saúde mental é um dos temas mais im-

portantes da nossa sociedade nos últimos 

tempos. Estamos num mundo cada vez mais 
globalizado, e atrelado a isso surge uma ten-

dência a nos sentirmos cada vez mais pres-

sionados a preformar comportamentos tidos 

como certos. Com isso, a relação com nós 
mesmos, seja física, emocional ou psicoló-

gica fica cada vez mais abalada, atingindo 

negativamente a mente.
Buscar tratamentos para saúde mental 

não quer dizer que é fraco ou incapaz, mas 

que foi forte o suficiente para gritar por um 
pedido de socorro. Não é egoísmo cuidar-se 
para estar bem consigo mesmo e com outros 
em seu convívio, é saber lidar com suas emo-

ções a ponto de não permitir que as adversi-

dades abalem seu quotidiano. Há quem diga 
que um dos segredos para manter a saúde 

mental é não dar importância para algo que 

não vale a sua atenção. Que sua paz interior 
seja sua prioridade a te faça reconhecer que 

existem situações que não somos obrigados a 
passar e aguentar. Saúde mental não é a au-

sência de transtornos ou doenças, mas sim o 
reconhecimento de que tem um problema e 
é forte o suficiente para buscar ajuda de um 
profissional.

As consequências de não nos cuidarmos 
podem ser devastadoras, além de sabotar a 
segurança interior, felicidade, razão e capaci-

dade de amor no ser humano, podem levar a 

doenças psicológicas graves como depressão 

e ansiedade. Libertar-se daquilo que não te 
representa mais, é um dos primeiros passos 

que devemos dar em direção à nossa cura 

mental. 
Sentir-se triste, deprimido, ansioso ou 

angustiado diante de algumas situações é 

completamente normal, porém deve ser ob-

servada a frequência desses sentimentos, 
pois se forem frequentes, é necessário manter 

um acompanhamento com um profissional. 
Cuide da sua saúde mental. Aquele abraço 
amigo.

MARIA SUSANA MEXIA

O HOMEM é uma ponte entre o mundo 
do espírito e o da matéria. A referência ao 
“Homem” engloba os componentes do gé-

nero humano, o homem e a mulher, toda a 

humanidade. 
A alma do homem é espírito, de natureza 

similar ao anjo, mas o seu corpo é matéria 

similar em natureza a dos animais. Porém, 
o Homem nem é anjo nem animal, é um ser 

diferente, tem um pé no tempo e outro na 

eternidade.
Na antiguidade grega, os filósofos já o 

definiam como animal racional; racional 
porque tem uma alma e animal porque tem 

um corpo físico, este que é apenas a metade 

menos valiosa, é uma simples morada para 

a alma espiritual, que é o que lhe dá vida, 

poder e sentido. 

Alma e corpo fundem-se num todo, uma 

substância completa que é o ser humano. 
Porém a sua união ou fusão, não é circuns-

tancial, alma e corpo são feitos um para o 

outro e a morte do homem dá-se no momen-

to em que a alma abandona o corpo. 
Não se deve menosprezar o corpo hu-

mano, mas é a alma, a parte imortal, o mais 

importante da pessoa completa. O corpo 
humano é uma maravilhosa obra de arte, 
milhões de minúsculas células formam di-

versos órgãos e todos juntos em harmonio-

so trabalho, nos mantém activos e vivos, 
reflectindo assim a sabedoria com que foi 
criado. A “Sophia” ou sabedoria é a reali-
dade intermediária entre Deus e a criatura. 
É a presença do divino no Homem. (Sergei 
Bulgakov, filósofo russo).

O nosso autor fez-nos à sua imagem 

e semelhança, por isso o espírito que nos 

dá vida e substância é também o poder da 
nossa inteligência, pela qual conhecemos 
e compreendemos verdades, raciocínios e 

elaboramos pensamentos. Aqui reside ainda 
o dom da liberdade e da vontade, que nos 
permitem escolher fazer o bem ou o mal. 

Moldado na criação, ao homem fica 
também a possibilidade da sua evolução, de 
acordo com as suas opções, buscas de per-
feição ou indiferença nas condutas escolhi-

das. Se procurar praticar acções boas e valo-

rosas, será virtuoso, se optar por escolher ou 

praticar actos perniciosos para si e para os 

outros, a virtude dará lugar ao vício, corpo e 

alma sairão danificados, com consequentes 
reflexos em toda a sociedade.

A criação a partir do nada, só um Ser su-

perior o poderá ter feito, porém melhorar a 

nossa condição está ao alcance de todos nós, 

temos as capacidades para crescermos e nos 

aperfeiçoarmos, ou para nos reduzirmos ao 

mais ínfimo estado sub-humano, de degra-

dação e desintegração.
O homem é-o na proporção dos seus 

desejos, é livre para escolher ser grande, 

magnânimo e exceder-se no Bem, na Justiça 

e na Verdade, ou para recusar a prática das 

virtudes na melhoria ou aperfeiçoamento do 

seu temperamento, mas nunca pode fugir às 

consequências da inerente escolha. 
Poder escolher é um direito que lhe as-

siste, mas assumir a responsabilidade das 
suas escolhas é um dever que não se pode 

recusar, mitigar ou minimizar. Ambos têm 
consequências em todo o ser humano e na 
sociedade, pelo que não devem ser tratados 

de forma superficial. Não basta lamentar, há 
que agir em prol do bem comum, com toda a 
clareza, dignidade, compreensão e carinho, 

mas sem leviandade ou permissividade.

Uma ponte

A nossa saúde mental

EDMUNDO MANHIÇA*
emanyisa@gmail.com

GEOPOLITICANDO

A DICA de hoje é direccionada à camada 

mais jovem, entre os 17 e os 20 anos pre-

cisamente. Na sua maioria, é o pessoal que 
não lê muito o jornal mas que sabe de tudo 
que acontece.

Certamente tenho leitores fieis neste 
intervalo de idades e outros que farão che-

gar a mensagem a este nicho em particular.
Para escolher o curso de licenciatura é 

importante juntar muitas emoções e muita 

razão ao mesmo tempo, porque esta deci-

são irá acompanhar e crescer com o jovem.
Sugiro ao jovem para que antes de 

decidir observe o seu redor, em todos ân-

gulos, para melhor perceber sobre as suas 
opções de curso. Deve-se ter em conta os 
planos e ambições pessoais, bem como o 
que o mercado actual oferece como espa-

ço para o aprendizado fora do curso, futu-

ra progressão de carreira, cursos comple-

mentares, entre outros.
Um aspecto muito importante na vida 

é a busca pela realização de sonhos. Por 

isso, a escolha do curso deve ter uma com-

ponente emotiva; deve ter uma motivação 
pessoal forte, e um alinhamento de sonhos 

que se concretizarão com a realização do 

curso, ou seja, da carreira que se irá seguir.
De forma resumida, o curso de licen-

ciatura deve ser escolhido olhando para o 

coração e para cabeça, pois é uma grande 
e importante decisão a ser tomada pelos 

jovens.
Sugiro também a procura por aconse-

lhamento vocacional que pode ser com um 

especialista na área, como também com 
uma pessoa com bagagem pessoal-profis-
sional que possa direccionar esta escolha.

Reitero a necessidade de leitura cons-

tante por parte dos jovens, quer seja em 

jornais físicos como o jornal Notícias, 

como em plataformas digitais.
A dica de hoje encerra por aqui, espe-

ro por vós, próxima quinta-feira, porque 

quinta sim, quinta sim, estarei aqui com 

novas dicas da Nelly Afonso.

APONTAMENTO
NELLY AFONSO

Dicas da Nelly Afonso
sobre como escolher
o curso de licenciatura
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O 
IMPACTO da Covid-19 
deixou lições que di-
taram a mudança de 
abordagens em mui-
tos sectores de acti-

vidade no mundo e o país não 
foi excepção: afinal já é possível 
estar em determinados luga-
res sem que seja fisicamente e 
levar informação ou serviços 
para mais pessoas, ignorando 
as barreiras geográficas.

O exemplo da implemen-
tação destas lições ficou tam-
bém na acção da Comunidade 
Académica para o Desenvol-
vimento da Educação (CADE), 
que, na sua última edição, 
exibiu diversas oportunidades 
para os estudantes, sob ponto 
de vista de emprego ou bolsas 
de estudo, conectado com o 
país e o mundo.

Ademais, é pretensão desta 
entidade levar a feira “Educa” 
para outras províncias do país 
de forma presencial e digi-

tal, por forma a abarcar maior 
número de pessoas, tal como 
referiu, recentemente, a vice-
-presidente da CADE, Cleotil-
de Chivambo. 

Oswaldo Petersburgo, se-
cretário de Estado da Juventu-
de e Emprego, fez uma avalia-
ção positiva da sexta edição da 
feira estudantil, a medir pelo 
nível de adesão dos jovens e 
também de expositores, tendo 
recordado a responsabilidade 
que cada um carrega de fazer 
o bem e o melhor, em prol da 
construção da nação.

“É com satisfação que en-
contramos nesta feira o ecoar 
da estratégia na qual a educa-
ção e a tecnologia se abraçam 
na promoção de emprego, bem 
como na elevação da emprega-
bilidade dos jovens”, disse.      

Para o presidente do Con-
selho Municipal de Maputo, 
Eneas Comiche, a promoção da 
conferência e feira pela CADE 

foi uma excelente ocasião para 
a troca de experiências entre os 
diferentes actores do sector da 
educação e empregadores.

Realçou a actuação desta 
organização em prol da me-
lhoria da qualidade de vida dos 
jovens moçambicanos, através 
de programas do seu empo-
deramento em projectos de 
investigação em todo o país, 
em particular no município de 
Maputo. 

“Julgamos que a CADE co-
loca a juventude como princi-
pal protagonista e beneficiário 
dos seus projectos, o que coin-
cide com os objectivos do Con-
selho Municipal de Maputo”, 
disse Comiche. 

A título de exemplo, falou 
da atenção na formação dos 
mais jovens, por via do esta-
belecimento de oficinas em di-
versas escolas, onde os alunos 
aprendem a lidar com tecno-
logias de informação e comu-

nicação, tratar de uma horta, 
entre outras actividades.

O autarca de Maputo disse 
que estas acções ocorrem no 
contexto do programa de hor-
tas escolares, em que se ensina 
a conservar e proteger a natu-
reza e saber ser, estar e saber 
fazer como cidadãos moçam-
bicanos e do mundo, por via 
da educação para o exercício 
pleno da cidadania.

EXPECTATIVA 
DOS ALUNOS

Entre os alunos de diversas 
escolas primárias da cidade de 
Maputo que acorreram à feira 
Educa reinava a expectativa 
não só de contemplar a expo-
sição, mas de ter oportunidade 
de emprego e/ou uma bolsa de 
estudo.

Tinaida Titos, 17 anos, é 
aluno da Escola Secundária da 
Zona Verde, no município da 

Matola. Visitou a Feira com o 
propósito de ganhar uma bol-
sa de estudos, por estar no úl-
timo ano do ensino médio.

“O meu sonho é entrar no 
ensino superior, na área de 
Engenharia Mecânica ou Ges-
tão Ambiental porque acho 
que me identifico com qual-
quer um dos dois cursos. Mas 
ser designer também respon-
deria os meus anseios”, disse.

Enquanto a oportunida-
de não bate a sua porta, Ti-
naida Titos vai se ocupando 
com algo que também gosta, 
preenchendo os tempos livres 
dançando e promovendo as 
suas habilidade neste campo, 
por via das redes sociais, onde 
já tem um canal para o efeito.

Armando Chilaule, de 14 
anos, é aluno da Escola Secun-
dária do Aeroporto. Apesar 
de estar ainda em tenra idade 
sonhava alto em torno daque-
le evento, no qual participava 

pela primeira vez.
Apesar de estar ainda a fre-

quentar a nona classe sonhava 
naquela feira ter uma oportu-
nidade entre o que os exposi-
tores ofereciam. “O meu so-
nho é ser piloto, apesar de não 
saber que curso seguir”, disse.

A vice-presidente da 
CADE, Cleotilde Chivambo, 
considerou a realização deste 
evento uma honra, depois de 
uma interrupção de dois anos, 
forçada pela pandemia da Co-
vid-19.

“Com esta situação apren-
demos muito, razão pela qual 
introduzimos e privilegiamos 
a componente digital, como 
forma de mostrar que temos 
de conseguir estar presentes, 
independentemente dos de-
safios que se colocarem”, dis-
se.

Promovemos as feiras de 
educação para mostrar os jo-
vens as oportunidades for-

mativas e as possibilidades de 
estágios e emprego que os ex-
positores têm para eles.

“Muitas vezes os estu-
dantes terminam a 10.ª e 12.ª 
classes sem nenhuma orienta-
ção profissional e mesmo em 
termos de escolha de cursos. 
Esta é a razão da participação, 
para além de instituições que 
empregam, das universidades 
e escolas do ramo técnico para 
dar uma orientação vocacio-
nal”, explicou.

Sobre o que marcou a dife-
rença da sexta edição da Feira 
da CADE, Cleotilde Chivambo, 
fala da introdução da compo-
nente tecnológica que permi-
tiu a participação, para além 
de Maputo, de outras provín-
cias do país e do mundo, em 
tempo real.

“Acima de tudo, levámos a 
escola para a feira, o que per-
mitiu que estudantes em casa 
aprendessem conteúdos de 

Matemática, línguas e notámos 
que as nossas universidades 
estão cada vez mais activas. 
Sentimo-nos cada vez mais 
próximos do nosso propósito 
que é deixar os estudantes mais 
esclarecidos e com informação 
necessária para poderem deci-
dir sobre o seu futuro”. 

É expectativa da CADE que 
a feira “Educa” aconteça pre-
sencialmente fora da cidade 
de Maputo. Este ano lançámos 
o desafio de irmos a Cabo Del-
gado, Nampula, Tete e Manica.  

Para além de universidades 
internas, houve uma partici-
pação de entidades estrangei-
ras que, para além de concede-
rem bolsas de estudos, deram a 
mentoria sobre como candida-
tar-se ao emprego.

A feira “Educa” aconteceu 
com a parceria do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior.  

ECOS DO “EDUCA” MOÇAMBIQUE

Tecnologia: a grande inovação 
na sexta edição da feira da CADE

Alunos de várias escolas na feira EDUCA Houve espaço para testes vocacionais, mentoria e exibição do que se pode fazer Cleotilde Chivambo destaca a introdução da componente digital

PROVÍNCIA DE MAPUTO

TRÁFICO DE PESSOAS

ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL

Restaurados mais de dois 
mil hectares de mangal

INTIC quer maior controlo
de crimes cibernéticos

Governo investe 
108 milhões nos institutos

A PROVÍNCIA de Maputo pre-
vê restaurar, até 2024, cerca de 
300 hectares de áreas degra-
dadas do mangal, tendo até ao 
momento restabelecido 2.493 
de área, superando largamente 
a meta.

No ano passado, a província 
tinha a mesma meta, de plan-
tar 300 hectares, e conseguiu  
pouco mais de 900, o que cor-
responde a um nível de execu-
ção de 310%, conferindo-lhe 
uma classificação excelente: o 
primeiro lugar.

O desafio de Maputo para 
o próximo biénio foi lançado 
ontem, em Mahubo, província 
de Maputo, pela chefe do Ga-
binete do Governador, Kátia 
Comé, discursando na cerimó-
nia alusiva ao Dia Internacional 
da Conservação do Mangal, que 
este ano é celebrado sob o lema 
“Mangal Restaurado, Moçam-

bique Resiliente”.
Na ocasião, Comé salientou 

que a classificação alcançada é 
fruto da colaboração de vários 
sectores, entre público e pri-
vado, facto que motiva a conti-
nuidade do repovoamento.

O sucesso registado con-
tou ainda com a participação 
de várias organizações não go-
vernamentais que se juntaram 
ao movimento, desenvolvendo 
projectos de restauração, busca 
de alternativas de subsistência 
para as comunidades com vista 
a redução de emissões de car-
bono.

“Apesar deste sucesso, tra-
vamos também uma guerra 
cerrada contra a degradação do 
mangal que é atribuída ao uso 
insustentável para a produção 
de lenha, carvão, extracção de 
madeira, construção de habita-
ção, produção de sal e expansão 

urbanas. 
Deste modo, o Governo de-

sencoraja o abate deste ecossis-
tema para fins que não estejam 
devidamente licenciados pelas 
autoridades competentes, o 
que atenta a preservação e sus-
tentabilidade do meio ambien-
te aquático e, por outro lado, 
focaliza o aumento da produção 
e produtividade dado que este 
ecossistema constitui o local de 
reprodução de várias espécies 
marinha”, disse.

A comemoração desta data 
decorre com um leque de ac-
tividades em todos os distritos 
costeiros da província, com a 
realização de palestras e plantio 
de mangal em áreas devastadas. 

Foram replantadas 10 mil 
mudas, numa área de cinco 
hectares, nomeadamente em 
Matutuíne, Marracuene, Mato-
la e Boane. 

Maputo aposta na restauração do mangal

O INSTITUTO Nacional de Tec-
nologias de Informação (INTIC) 
defende um maior controlo de 
crimes cibernéticos através da 
adopção de um quadro regula-
dor sobre a matéria, uma ferra-
menta essencial para mitigar o 
tráfico de pessoas.

O presidente do Conselho 
de Administração (PCA) do IN-
TIC, Lourino Chemane, disse 
que a aprovação de um instru-
mento que regule a matéria vai 
permitir maior controlo e me-
lhorar a segurança cibernética 
em Moçambique.

Recentemente, o INTIC re-
correu a dados estatísticos de 

entidades internacionais como 
as Nações Unidas (ONU), União 
Europeia (UE), entre outras, 
porque no país ainda não exis-
te um mecanismo de análise de 
dados sobre o tráfico de pes-
soas. Actualmente o INTIC está 
a elaborar uma proposta sobre 
o sistema de certificação digital 
que será submetida ao Conse-
lho de Ministros, cujo objecti-
vo é a sua entrada em vigor até 
2023.

De acordo com Chema-
ne, o instrumento irá permi-
tir a introdução de assinaturas 
electrónicas, um mecanismo 
que vai elevar a autenticidade 

da informação e a mitigação de 
crimes cibernéticos.

“Estamos na fase de im-
plementação e acreditamos 
que ainda este ano iremos in-
troduzir a matéria que vai per-
mitir aos dirigentes, cidadãos, 
funcionários de Estado e ou-
tros assinar documentos com 
confiança e segurança”, disse 
Chemane, em Maputo, durante 
o lançamento da semana das ce-
lebrações do Dia Mundial da Luta 
Contra o Tráfico de Pessoas, que 
se assinala a 30 do mês em curso.

Segundo a fonte, os dados 
divulgados pela UE e ONU, em 
2021, revelam um aumento sig-

nificativo de casos relacionados 
com o tráfico de pessoas com 
base no uso de tecnologias de in-
formação e comunicação.

Estão na lista destes crimes a 
exploração sexual, extracção de 
órgãos, abuso sexual, trabalho 
forçado, adopção ilegal, alicia-
mento, intimidação, entre ou-
tros.

O dirigente citou um relató-
rio da Polícia Internacional (IN-
TERPOL) de 2021 que destaca os 
tipos de crimes praticados em 
Moçambique e a sua distribuição.

De acordo com a fonte, cerca 
de 10 milhões de crimes ciber-
néticos foram registados no país, 

alguns relacionados com o tráfico 
de pessoas.

Para eliminar este  mal, o 
INTIC recomenda investimento 
numa resposta abrangente, ace-
leração da integração global entre 
governos, estabelecimento e uso 
correcto de dados para aprimorar 
os esforços nacionais e promover 
adopção de um modelo global 
para combater esses crimes.

São vítimas do tráfico mu-
lheres, crianças, jovens e emi-
grantes usados na exploração 
sexual, prática de serviços ou 
trabalhos forçados ou mesmo 
para extracção de órgãos huma-
nos e mendicidade.

CERCA de 108 milhões de meticais es-
tão a ser investidos no Ensino Técnico-
-Profissional para a transformação dos 
institutos industriais e comerciais em 
Centros de Referência, no âmbito da 
Iniciativa Presidencial lançada em Se-
tembro do ano passado.

Trata-se do Instituto Industrial e 
Comercial de Nampula, Médio Poli-
técnico Mártir Cipriano de Nacuxa, de 
Geologia e Minas de Moatize, Agrário 
de Chimoio, Computação Armando 
Emílio Guebuza e de Boane, com ob-
jectivo de melhorar competências téc-

nicas. 
O Secretário de Estado do Ensino 

Técnico-Profissional, Agostinho Lan-
ga, que deu esta informação durante 
o II Conselho Coordenador do pelou-
ro, realizado recentemente na Beira, 
adiantou que cada instituição recebeu 
18 milhões de meticais, um montante 
que constitui 10 por cento do total do 
orçamento previsto para cada uma das 
instituições.

Com este investimento, o Governo 
espera que os Centros de Referência 
sirvam de modelo no processo de mu-

dança institucional e organizacional 
que se pretende a médio e longo ter-
mos, para todas as instituições da rede 
de Educação Profissional do país.

Apesar dos progressos alcança-
dos pelo sector nos últimos anos, o 
governante afirmou ter a consciência 
do caminho ainda por percorrer e dos 
desafios que se apresentam, principal-
mente, no âmbito da implementação 
da Reforma de Educação Profissional.

Com efeito, mostrou-se preocu-
pado com a questão da conformação 
das instituições com a Lei de Educa-

ção Profissional em vigor, pois ainda 
coexistem dois currículos de formação 
no ensino técnico, um “clássico”, es-
truturado por disciplinas tradicionais e 
outro “moderno” organizado em mó-
dulos baseados em competências.

“É urgente a total descontinuidade 
do modelo “clássico” para garantia da 
coerência do subsistema de educação 
profissional em termos de metodolo-
gias e conteúdos de ensino-aprendi-
zagem e avaliação de competências dos 
formandos. Medidas devem ser toma-
das neste sentido”, orientou.
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INHAMBANE

24/17

VILANKULO

24/10

TETE

29/18

QUELIMANE

25/15

NAMPULA

26/16

PEMBA

26/15
LICHINGA

22/9

BEIRA

24/16

XAI-XAI

24/13

CHIMOIO

22/8

MAPUTO

24/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

FASE DA LUA

MARÉS

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Comece de novo se for necessário, mas jamais desista 
de lutar pelos seus sonhos”!

-Provérbio popular

LUA NOVA -, será no dia 28 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 METEOROLOGICO

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 

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”  
GRAVADO/GAZA

09.30  RODA VIVA: “BOAS 
PRÁTICAS DE HI-
GIENE”  
GRAVADO/ZAMBÉ-
ZIA

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 CIMEIRA 
DA COMMON-
WEALTH

19.30  SOJOGO: 30.ª EX-
TRACÇÃO DA 
LOTARIA/TOTOLO-
TO/JOKER E INFOR-
MAÇÕES/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 

Concurso Público
A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz) é uma Organização Nacional Não-governamental anti 
pobreza, que trabalha em Moçambique desde 1988, aliando-se às pessoas que vivem em situação 
de pobreza e exclusão. No âmbito do projecto de Protecção de IDPs em Nampula pretende adquirir 
equipamentos electrónicos com as seguintes especificações técnicas: 

Item Descrição Quantidade

1
Laptop: Core i5 11th Gen, 256GB SSD, 8GB RAM, Win10Pro 64 bits, 14”, 1year 

Warranty (Dell, Lenovo, Microsoft, Toshiba ou Samsung excepto HP) e com fichas 
eléctricas do sistema nacional de tomadas

5

2 Pastas de costas para os computadores portáteis 15.6” 5

Obs: Constitui vantagem ser Distribuidor ou Revendedor Oficial da marca em Moçambique, com os 
devidos comprovativos apresentados.

Os concorrentes, devidamente licenciados, deverão submeter suas propostas técnicas e financeira, 
num prazo de 5 dias úteis, após a publicação deste anúncio, para o seguinte endereço: Associação 
ActionAid Moçambique, Rua Coronel Aurélio Benete Manave, n.º 208, P.O.Box 2608, Maputo ou  para 
o email: procurement.mozambique@actionaid.org

ActionAid Moçambique
Rua do Coronel Aurélio Benete Manave, 208
P.O.Box 2608
Maputo 

Phone:+258-21-314342, 314345, 314604/5, 
PriCells:+258-82-309431, 82-325358, 
Fax: +258-21-314346, 
E-mail: admin.maputo@actionaid.org, 
Website: www.actionaid.org.

ActionAid is a national anti-poverty association 
member of the AAI federation working in over 
40 countries, taking sides with poor people to 
end poverty and injustice together
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DD JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
2º CARTÓRIO NOTARIAL

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO DE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MARIA MONDJANE MATINE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove de Julho de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas vinte e oito a trinta, do livro de notas para 
escrituras diversas número quatrocentos e vinte e quatro, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, perante PLÍNIO DOS SANTOS AMOSSE NOVELE, 
Conservador e Notário Superior, em funções no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA MONDJANE 
MATINE, no estado de viúva, de então setenta e um anos de idade, com última 
residência na Matola “D”, cidade da Matola.
Que a falecida não deixou testamento ou outra forma de disposição de última 
vontade. Deixou como única e universal herdeira, sua filha VINA AMÉLIA 
MONDJANE PONDJA MUIANGA, casada sem convenção antenupcial com Moniz 
Justino Muianga, natural de Maputo, onde reside. 
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram a indicada herdeira ou que com ela 
possam concorrer à referida sucessão.

Está Conforme

Matola, aos 19 de Julho de 2022 

O Notário
(Ilegível)
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A ILHA dos Faisões, uma fai-
xa de terra com 200 metros 
de comprimento, situada 
entre Espanha e França, é 
governada pelas duas nações 
vizinhas, de forma alternada, 
a cada seis meses.

Localizada perto da foz 
do rio Bidasoa, no Golfo de 
Biscaia, entre as cidades 
fronteiriças de Hendaye, na 
França, e Irun, em Espanha, 
a sua governação resulta de 
uma rivalidade histórica en-
tre os dois países, segundo a 
BBC. 

De acordo com Mike Ma-
cEacheran, jornalista de via-
gem, poucas pessoas conhe-
cem a ilha.

A Ilha dos Faisões, com 
formato elíptico e coberta de 
árvores, fica a 10 metros do 
lado espanhol do rio e a 20 do 
francês.

No centro, um enorme 
monumento – parecido com 
uma lápide – celebra a reu-
nião onde foi negociado o 
Tratado dos Pirenéus, que 
selou a paz entre os países em 
1659. “Aprender a história 
por trás deste local é como 
uma descoberta”, contou 
Sorondo, citada por MacEa-
cheran. “É quase uma ilha-
-fantasma”, afirmou.

O local foi mudando de 

A 
DANÇA tradicional 
moçambicana ma-
piko poderá entrar 
este ano na lista do 
património ima-

terial da Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO).

Esta informação foi re-
centemente avançada em 
Maputo pela Ministra da 
Cultura e Turismo, Eldevina 
Materula.

“A nossa dança mapiko 
foi aprovada para a lista 
indicativa do património 
mundial da UNESCO”, dis-
se.

Constar da lista, segun-
do o antropólogo Eugénio 
Santana, significa que a 
aprovação pode acontecer a 

qualquer momento. 
“É a fase inicial do apu-

ramento, onde deve ser 
fundamentado o porquê da 
dança ter ser escolhida por 
questões históricas e cultu-
rais”.

Santana avançou que 
a aprovação é muito im-
portante não somente por 
servir de estímulo para a 
comunidade artística, mas 
também por razões polí-
ticas, pois é uma forma de 
descentralizar os patrimó-
nios mundiais, reduzir as-
simetrias, manter a coesão 
territorial e promover o tu-
rismo cultural.

“Este é o único projecto 
que teve na sua equipa so-
mente nacionais ao contrá-
rio do que aconteceu com o 

instrumento musical timbi-
la e a dança nyau, em 2005”, 
comentou, acrescentando 
que a aprovação implicará 
maior divulgação, preser-
vação e sobretudo acesso a 
estes patrimónios por parte 
das comunidades.

A Ilha de Moçambique, 
em Nampula, foi primeiro 
sítio de Moçambique in-
cluído na lista do Patrimó-
nio Mundial por ocasião 
da 15ª Sessão do Comité do 
Património Mundial reali-
zada em Cartago (Tunísia) 
em 1991.

A mapiko é originária 
da comunidade makonde, 
no Norte do país. É mais 
conhecida e divulgada em 
Cabo Delgado e praticada 
nos ritos de iniciação.

COMO PATRIMÓNIO DA UNESCO

Mapiko pode ser
aprovada ainda este ano

“OU ME MUDO OU ME PERCO”

Um remédio para 
problemas quotidianos
SABER gerir emoções e re-
solver diversos problemas 
quotidianos é a pretensão da 
autora moçambicana Yanina 
Writer, em “Ou Me Mudo ou 
Me Perco”, o seu livro mais 
recente, a ser amanhã lan-
çado no Centro Cultural Bra-
sil-Moçambique (CCBM), em 
Maputo.

Em dez capítulos, Yanina 
Munira, que na escrita res-
ponde por Yanina Writer, que 
é também médica especia-
lista em neurologia, fala um 
pouco do que tem observado 
ao longo do seu percurso clí-
nico.

“Percebi a importância 
do domínio na administração 
da vida, gestão de emoções e 
resolução de problemas em 
todas as esferas da vida”, 
disse.

Acrescentou que a não 
observância desses elemen-
tos resulta em doenças como 
depressão, ansiedade, insó-
nia e dor de cabeça, afectan-
do consequentemente a sua 
qualidade de vida. 

Acrescentou que come-
çou a escrever a obra há um 
ano, numa época complicada 

devido à pandemia do novo 
coronavírus. “Vi-me em casa 
em quarentena e ao invés de 
esperar o tempo passar e re-
gressar ao trabalho, usei o 
tempo para transformar os 
rascunhos da minha mente 
em livro”, explicou. 

O livro, disse a escritora, 
é um auxílio para o auto-de-
senvolvimento e tem como 

público-alvo jovens e adul-
tos, que espera mudar a for-
ma como a sociedade encara 
a vida e os sonhos.

Yanina Writer é pseudó-
nimo de Yanina Munira, na-
tural de Nampula e residente 
na cidade de Maputo. É tam-
bém autora do livro digital 
“A Minha Transformação 
Começa Agora”.

Ilha muda de país
a cada seis meses

nome ao longo dos anos, o 
actual – Isla de los Faisanes 
(espanhol), Faisai Uhartea 
(basco) ou Île des Faisans 
(francês) – deriva de um 
erro. “Não existem faisões na 
Ilha dos Faisões”, reclamou 
o romancista francês Victor 
Hugo, ao visitar o local em 
1843. Só há patos-reais e aves 
migratórias.

No tempo dos romanos, 
a ilha era conhecida como 
“Pausoa” – palavra basca 
que significa “passagem” ou 
“passo”. Os franceses tradu-
ziram para “Paysans” (cam-
poneses), que depois virou 
“Faisans” (faisões). Com o 
passar do tempo o nome Ilha 
dos Faisões permaneceu.

A ilha ganhou importân-
cia em 1648, após um ces-
sar-fogo no final da Guerra 
dos Trinta Anos, tendo sido 
escolhida como um espaço 
neutro para demarcar as no-
vas fronteiras entre Espanha 
e França. Após 11 anos, foi 
celebrado o acordo de paz, 
denominado Tratado dos Pi-
renéus.

Um casamento real foi 
marcado para assinalar a oca-
sião: em 1660, o rei francês 
Luís XIV casou-se com Maria 
Teresa, filha do rei espanhol 
Filipe IV. Pontes foram cons-
truídas e a realeza chegou em 
carruagens e barcos do Esta-
do. Diego Velázquez, autor 
de “As Meninas”, organizou 
boa parte das festividades.

Os dois países decidiram 
que a governação do territó-
rio seria conjunta. Espanha 
ficaria responsável entre 1 
de Fevereiro e 31 de Julho e 
França nos seis restantes me-
ses do ano. Surgia, assim, o 

menor condomínio do mun-
do, apontou pela “BBC”.

Por definição, os con-
domínios são locais deter-
minados pela existência de 
mais de um Estado sobera-
no. O termo é derivado do 
latim condominium: “com” 
significa “conjunto”, e “do-
minium” quer dizer “direito 
de propriedade”. Tratam-
-se, normalmente de anexos 
geopolíticos.

Actualmente há outros 
condomínios: o Lago de 
Constança, governado pela 
Áustria, Alemanha e Suíça; o 
distrito de Brčko e o território 
em disputa da República Sér-
via, ambos na Bósnia-Her-
zegovina; a Área de Regime 
Comum, partilhada pela 
Colômbia e pela Jamaica; e a 
região de Abyei, reivindicada 
pelo Sudão e pelo Sudão do 
Sul.

O rio Mosel e os seus 
afluentes Sauer e Our for-
mam um condomínio fluvial 
partilhado entre a Alemanha 
e Luxemburgo. Já o Golfo de 
Fonseca é um condomínio 
das Honduras, de El Salva-
dor e do Nicarágua. Por fim, a 
Antártida é governada pelos 
29 signatários do Tratado da 
Antártida.

Entre as tarefas dos go-
vernantes na Ilha dos Fai-
sões estão a administração 
do jardim, a manutenção do 
atracadouro dos barcos, os 
direitos de pesca e a monito-
rização da qualidade da água. 
Os visitantes são autorizados 
em raras ocasiões, como é o 
caso dos dias de transferência 
de poder, que deixam a ilha 
repleta de atividades. (zap.
aeiou.pt)



NECROLOGIA

GEREMIAS FERNANDO ARONE
FALECEU

Seus filhos Eurídice Arone, Tânia Arone, Nilton Arone e Fer-
nando Marquel, netos Caio, Alexya, Luaquina e Alexander, 
genros Abdul Satar, Danilo Osmane e família Arone comuni-
cam com profunda dor e consternação o falecimento do seu 
ente querido GEREMIAS FERNANDO ARONE, ocorrido no dia 
27/7/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza no dia 29/7/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 13.00 horas, antecedido de velório, pelas 12.00 
horas, na capela do HCM. Paz à sua alma.

6669

SACURO SÃO FRANCISCO A. 
DE A. SACURO

FALECEU

Foi com enorme tristeza que a Ordem dos Engenheiros de 
Moçambique tomou conhecimento do falecimento do Sr. SACURO SÃO FRAN-
CISCO A. DE A. SACURO, seu membro. Em nome dos membros da OrdEM, 
Órgãos Sociais e Conselho Directivo apresentam à família enlutada as mais 
sentidas condolências.          6674

DANIEL JOÃO MAPUTUMANE 
GUIAMBA
FALECEU

Os Órgãos Sociais da Associação dos Reformados do Banco 
de Moçambique (ARBM) e todos membros desta associação 
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento 
do Sr. DANIEL JOÃO MAPUTUMANE GUIAMBA, membro da ARBM, ocorrido 
no dia 22/7/2022, cujas cerimónias fúnebres se realizaram na província de 
Inhambane, no dia 25/7/2022. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.         229

ANTÓNIO EDUARDO MUNETE
FALECEU

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará, em verdes prados 
me faz descansar e, conduzir-me às águas refrescantes”. 
É com profunda dor que Francisca Munete comunica o de-
saparecimento físico do seu esposo ANTÓNIO EDUARDO 
MUNETE, ocorrido no dia 27/7/2022, cujas cerimónias fúnebres se realizam no 
dia 30/7/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 9.30 horas, antecedidas de 
velório na sua residência no Choupal, pelas 8.00 horas.

6665

GOODIVIN PAULO MATA
(1.º ano de eterna saudade)

Sua esposa Victória Gabriel Macabi, filhos Titos, Mónica, Paulo e 
Cornélio, irmãos, netos, bisnetos, noras, demais familiares e amigos 
celebram a passagem do 1.° aniversário da sua eterna partida para 
junto do Pai celestial. Amanhã, sexta-feira, dia 29/7/2022, pelas 18.00 
horas, rezam missa em sua memória, na Igreja Metodista Wesleyana 
de Mavalane e deposição de flores no sábado, dia 30/7/2022, pelas 
10.00 horas, no Cemitério da Texlom, na Matola. Pai, receba a nossa profunda gratidão 
pelo carinho, amor e por tudo quanto fez e nos ensinou. Ficará para sempre nos nossos 
corações e na certeza de que viveu uma vida abençoada, encontramos algum conforto. 
Descanse em paz, pai!

6667
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MARCELINA TITOS 

CHICHAVA
(Agradecimento)

 

Na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, Silvestre Júlio 
Bila e família vêm por este meio 
agradecer a todos quanto se dignaram a acom-
panhá-los nas cerimónias fúnebres da sua mãe 
MARCELINA TITOS CHICHAVA, falecida no dia 
24/7/2022, em Maputo, cujas cerimónias fúne-
bres se realizaram na terça-feira, dia 26/7/2022, 
no Cemitério de Lhanguene. Que a sua alma 
descanse em paz.
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AGOSTINHO ANTÓNIO 
MAHUAMANE

FALECEU
A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Maputo, 
Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas 
da PRM e funcionários do Quadro Técnico Comum 
comunicam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento 
físico do membro AGOSTINHO ANTÓNIO MAHUAMANE, ex-efectivo do 
Comando da PRM-Cidade, em reserva, ocorrido no dia 25/7/2022, no 
Hospital de Mavalane, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
28/7/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de 
velório na sua residência, sita no Bairro de Mavalane, pelas 8.00 horas. À 
família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

5201

DÉRCIO JAMAL

(3.º ano de eterna saudade)

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para con-
tar e guardar para sempre. DÉRCIO JAMAL, eterno dentro 
de nós. Seus amigos Adão, Alaudio, Duílio, Hipólito, Leo-
nildo, Mauro, Mirno, Nilson, Telcyo e Titos recordam hoje, 
dia 28/7/2022, a passagem do 3.º ano de eterna saudade.

ANTÓNIO EDUARDO 
MUNETE

FALECEU

Não há dor maior do que ter de dizer adeus a quem nós 
amamos. É com profunda dor que comunicamos o desa-
parecimento físico do nosso pai, avô e sogro ANTÓNIO 
EDUARDO MUNETE, falecido no dia 27/7/2022. Aiça, Ce-
zaltina, Sónia, Cristina, Eurico, Eduarda e Sandra.
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA

COMUNICADO

O Conselho Municipal da Cidade da Matola preocupado com nível de crescimento de 

consumo de drogas e álcool nas imediações dos estabelecimentos escolares da nossa 

cidade e cientes de que as drogas e o álcool são males sociais que destroem a juventude 

da nossa autarquia convidamos todas as forças vivas da sociedade para que possamos 

enfrentar e erradicar estes males, de modo a proteger as gerações vindouras.

Respeitando o exercício da actividade económica e havendo necessidade de garantir o 

cumprimento do previsto no decreto nº 54/2013, de 7 de Outubro, capítulo II, no seu 

artigo 5, nº 1, e), comunica-se a todos os munícipes da cidade da Matola, proprietários 

de estabelecimentos comerciais ou residências nos arredores das escolas e que estejam 

a praticar a venda de bebidas alcoólicas para que no prazo de 10 dias abandonem o 

exercício dessa actividade.

Findo o prazo, o Conselho Municipal da Cidade da Matola irá levar a cabo uma campanha 

de desmantelamento e desativação de todos os esconderijos destes e consequente 

responsabilidade criminal.

Apelamos a colaboração de todos os munícipes e encarregados de educação na denúncia 

e vigilância sobre a existência do consumo precoce nocivo de bebidas alcoólicas.

Pela Matola que queremos

Matola, aos 27 de Julho de 2022

(Ilegível)
8635 Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 

Termos e condições aplicavéis

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

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

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO
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TRESPASSA-SE

PRECISA-SE

VENDE-SE

TERRENO de 50x30, no Bairro Tchu-
mene 1, com documentos, trespassa-
-se ao preço promocional de 500 
000,00MT. Contacto: 82-4050860 ou 
84-3983350.

6700

HOTÉIS, prédios, condomínios, 
lodges, vivendas, apartamentos, 
fábricas, armazéns, projectos e ou 
outros tipos de imóveis comerciais 
ou habitacionais, precisa-se para 
comprar, vender ou arrendar. Con-
tacto: 84-5171252, 82-8945040, 
Agência Imobiliária O. Mz, Facebook: 
Organizersmz ou Email: comercial@
organizersmz.com

6664

6655
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DO NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 

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

Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor 

27B003461/03/CP/UGEA/DPPFN/2022
Concurso 

Público

Construção de um edifício 
da DPPFN

CONJALIN, LDA
56.300.825,74MT

27B003461/02/CPCMI/UGEA/

DPPFN/2022

Concurso 

Público

Serviço de Consultoria 

para Fiscalização AR CONSULTORES, LDA 7.821.450,00MT

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES – DA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
Adjudicação do objecto dos Concursos conforme abaixo indicados:

Número do Concurso
Modalidade de 

Contratação
Objecto do Concurso  Concorrente Vencedor

Valor da 

Adjudicação

39A002441/AD/18/2022 Ajuste Directo

FF

Capacitação do pacote Informático Microsoft Power 
BI (Business Intelligence)

ITGEST MOÇAMBIQUE, LDA
245.700,00MT

39A002441/AD/14/2022
Ajuste Directo Prestação do serviços de limpeza e conservação

LIN LIMPEZAS, LDA
1.900.000,00MT

39A002441/CP/03/2022 Concurso Público
Fornecimento de equipamento de fiscalização para 

instalações eléctricas e petrolíferas
CORESE- COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, LDA
2.975.310,00MT

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

           A Autoridade Competente

          

Lichinga, aos 26 de Julho de 2022

O Director Provincial

Francisco Guerra

OPORTUNIDADE ÚNICA DE INVESTIMENTO

Antes 9 750 000,00MT -- Agora 9 250 000,00MT

VENDE-SE

TRÊS (3) lojas, com 2wc, armazéns e escritórios, sem nenhuma obra 
por fazer; armazém em anexo (75m²), 2wc e estacionamento para 3 
viaturas, necessitando de algumas obras.

Rendimento mensal de 80 000,00MT, com possibilidade de chegar até 
160 000,00MT, localizadas no Bairro do Alto Maé, cidade de Maputo.

Contacto: 86-5745300 ou 84-8576280.
6681

TRESPASSA-SE

TERRENO de 15x80m, documentado, para habitação ou 
comércio, no Belo Horizonte III, próximo à EN2, localizado na 
estrada principal, 80m e duas estradas secundárias, nas duas 
laterais 15m.

Ideal para construção de complexo de lojas para bancos, 
supermercados, restaurante ou outras actividades no R/C e 
habitação ou guest house no 1º andar. 
Trespassa-se por 1 100 000,00MT (antes era 1 200 000,00MT). 

Contacto: 86-5745300 ou 84-8576280.

6681

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CAROLINA 
LAURINDA DAUDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de catorze de Julho de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e quatro a folhas noventa e cinco, do livro 
de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e quatro “C”, deste Quarto 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido Cartório Notarial, foi lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de CAROLINA LAURINDA DAUDE, de sessenta e cinco anos de idade, 
no estado de viúva, natural de Maputo, nacionalidade moçambicana, com última residência 
no Bairro do Alto Maé “A”, KaMpfumu, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento 
com disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública que deixou como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens, seus filhos: Laura José Matos Albasine, casada com Jaime Simões 
Manhiça sob regime de comunhão geral de bens, natural e residente em Maputo, Leonor 
José Matos Albasine, casada com Ernesto Paulo Bruheim sob regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural de Maputo, onde reside, Albasine José Matos Varagilal, casado com 
Rabia Naciro Amade Mussa sob regime de comunhão geral de bens, natural e residente em 
Maputo e Ângelo José Matos Varagilal (falecido), todos de nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da herança 
e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 25 de Julho de dois mil e vinte e dois

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

6694

ARRENDA-SE

IMOZA arrenda luxuosa geminada 
tipo 3, num R/C, climatizada, no 
Bairro Central, por 85 000,00MT; 
casa tipo 3 nova, em Mapulene, 
próximo das bombas da Galp por 30 
000,00MT. Contacto: 84-7988443 ou 
86-7988443.

6603

VIVENDAS: na Sommerschield 1, 
tipo 5, com suites e 3 salas, arrenda-
-se por 210 000,00MT; na Sommers-
chield 2, tipo 7, com suites e piscina 
por 4 000USD; na Av. J. Nyerere, 20 
gabinetes por 7 000USD; na Coop, 
tipo 4, com suite por 100 000,00MT; 
na C. Matola, tipo 4, com suite e pis-
cina por 70 000,00MT; apartamentos: 
na Polana, tipo 3 por 60 000,00MT; 
tipo 2, com suite por 60 000,00MT; 
no Alto Maé, num R/C, tipo 3 por 27 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.

6664

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de 
Moçambique, de 1 260m², com 2 
gabinetes, showroom e dependências, 
vende-se por 900 000USD; na Matola, 
EN4, Shoprite, de 10 051m², com gabi-
netes e parque por 2 590 000USD; na 
Av. das Industrias, novo, por estrear, 
de 3 888m², com 4 gabinetes, copa, 
parque e jardim por 900 000USD; 
na Matola-Santos, de 450m², com 
estacionamento por 15 500 000,00MT. 
Contacto 84-5171252 ou 82-8945040.

6664

ARMAZÉNS: no Jardim, com 
showroom e 4 gabinetes, arrenda-se 
por 180 000,00MT; no Benfica, de 
600m², com 2 gabinetes, showroom e 
dependências por 230 000,00MT; na 
Matola, EN4, de 1434m², com gabine-
tes e estacionamento por 5 000USD; 
na Av. das Industrias, de 1830m², com 
4 gabinetes, copa, estacionamento e 
jardim por 390 000,00MT; na Matola 
Santos, de 450m², com estaciona-
mento por 85 000,00MT. Contacto: 
84-5171252 ou 82-8945040.

6664

COWORK/escritórios partilhados: 
gabinetes, arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável. Grátis: internet, recepção, 
limpeza, água e luz. Transversal à 
Av. Mao Tsé-Tung, na R. da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 
ou 87-8945040.

6664

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

FLAT tipo 3, com 2wc, num 1º andar, 
com parque privado, no Bairro da Polana-
-Cimento, vende-se por 13 500 000,00. 
Contacto: 84-6251481, Sr. Guta.

6677

LOJA de 124m², na baixa, vende-se por 
300 000USD; instalações de 5800m², 
com furo e PT, em Beluluane (Mozal) 
por 14 000 000,00MT; flat com 2 pisos e 
vista para o mar, na Av. Fred. Engels por 
27 000 000,00MT; geminada, na Av. A. 
Cabral por 10 000 000,00MT; de 4000m², 
na Av. Marginal. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

6679

MORADIA familiar, ideal para embai-
xadas, ONG, no Condomínio Miramar, 
com piscina e jardim por 5 700USD; loja, 
na baixa, de 124m² por 100 000,00MT, 
270 000USD, instalações, em Beluluane 
(Mozal), de 5800m² por 14 000 000,00MT; 
flat, na Polana por 60 000,00MT, arrenda-
-se e vende-se. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

6679

CASA tipo 4, com wc, no Bairro da Ma-
xaquene, vende-se por 1 500 000,00MT; 
casa tipo 3, no Aeroporto por 1 500 
000,00MT; tipo 3, no Bairro de Laulane, 
zona nobre por 1 700 000,00MT; flat tipo 3, 
num 1º andar, com 3wc, no B. Coop por 10 
500 000,00MT; flat tipo 3, num 3º andar, no 
B. Central por 4 700 000,00MT. Contacto: 
84-7234033 ou 82-4433330, Nuvunga.

6689

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Mo-
çambique, de 1 260m², com 2 gabinetes, 
showroom e dependências, vende-se por 
900 000USD; na Matola, EN4, Shoprite, de 
10 051m², com gabinetes e parque por 2 
590 000USD; na Av. das Indústrias, novo, 
por estrear, de 3 888m², com 4 gabinetes, 
copa, parque e jardim por 900 000USD; 
na Matola Santos, de 450m², com estacio-
namento por 15 500 000,00MT. Contacto 
84-5171252 ou 82-8945040.

6664

VIVENDAS: na Coop, tipo 4, com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; na C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e hos-
pedagem por 13 800 000,00MT; no B. 
Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas por 
16 000 000,00MT; na M. Rio, tipo 3, com 
suite por 5 500 000,00MT; na Sommers-
chield, tipo 3, com suites, num R/C por 18 
000 000,00MT; apartamentos: na Polana, 
tipo 3 por 7 000 000,00MT; no Alto Maé, 
tipo 3, com quintal por 6 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

6664

EQUIPAMENTO completo para padaria, 
constituído por: forno a lenha recém-
-reabilitado, 2 amassadeiras, Divisória, 
refrigerador, tabuleiros para pão, vende-
-se. Contacto: 86-1123455

6626

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LISETE LOPES 
HONRADO CANOTILHO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de treze 
de Julho de dois mil e vinte dois, lavrada de folhas setenta e um a folhas 
setenta e dois verso, do livro de notas para escrituras diversas número 
duzentos e noventa e três, “C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, Ermelinda João Mondlane Matine, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Lisete Lopes 
Honrado Canotilho, de oitenta e seis anos de idade, viúva, natural de 
Pedreira, de nacionalidade moçambicana, com a última residência no 
Bairro da Sommerschield, sem ter deixado testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade.
A falecida deixou como únicas e universais herdeiras de todos os seus 
bens, suas filhas: Marina Honrado Canotilho, casada com Luís Eugénio 
da Silva Lage, sob o regime de comunhão geral de bens, natural do Porto, 
de nacionalidade moçambicana, residente em Maputo, Elsa Honrado 
Canotilho, solteira, maior, natural do Porto, de nacionalidade portuguesa 
e Sandra Honrado Canotilho, casada com Daniel Madureira Louro sob o 
regime de comunhão geral de bens, natural de Maputo, de nacionalidade 
moçambicana e residente em Maputo.
Que não deixou outras pessoas que por lei com elas possam concorrer à 
sucessão da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 27 de Julho de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Superior

(Ilegível)
6661

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

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO



DESPORTO Quinta-feira, 28 de Julho de 202250

AS equipas nacionais ficaram 
de fora dos jogos de abertura do 
Campeonato Africano de Vólei 
de Praia, que ontem arrancou 
em Agadir, Marrocos. 

No sorteio, realizado na 
tarde de ontem, ficou defini-
da a realização de três jogos. 
Moçambique, na qualidade de 
cabeça-de-série, ficou isento 
do primeiro dia de competição. 
A estreia das duplas nacionais 
está reservada para hoje e, à 
prior, terão pela frente os ad-
versários mais acessíveis, vis-
to serem os menos cotados do 
“ranking” africano.

A dupla tricampeã da 
Zona VI, Ainadino Martinho/
Jorge Monjane, número 2 do 
“Ranking”, bate-se na primei-
ra jornada do Grupo “B” com 
o par da Nigéria, 18.º, formada 
por Orgunshina/Simon.

A dupla, três vezes vice-
-campeã da Zona VI, compos-
ta por José Mondlane/Osvaldo 
Mungoi, terceiro do “ranking”, 
defronta Vel/Lozaque das 
Seychelles, 20.°, em partida do 
Grupo “C”. 

No que diz respeito aos fe-

“AFRICANO” DE VÓLEI DE PRAIA

Estreia nacional 
adiada para hoje

IVO TAVARES
em Agadir

com o patrocínio da

Equipas nacionais entram hoje em competição na estreia do “Africano” de praia

“PODE-SE ver pelo sorteio que 
a prova será muito competiti-
va. Calhámos com equipas de 
países fortes que têm vindo a 
evoluir. Por exemplo, as duplas 
da Gâmbia e Nigéria são fortes 
mas, em termos de pontuação 
no “ranking”, estão abaixo de 
nós. Acredito que, com muito 
esforço e dedicação e pela qua-
lidade que temos, podemos ir 
longe nesta competição. Penso 
que não faltará determinação”

Já o presidente da Federa-
ção Moçambicana de Voleibol 
(FMV), Mahomed Valá, traçou 
como objectivo chegar aos lu-
gares de pódio e assegurar uma 
das quatro vagas que o conti-
nente africano tem direito no 
“Mundial”.

ALEXANDRE PONTEL

Grupos equilibrados

15.°, em desafio do Grupo “B”.
Por seu turno, Ângela Tem-

be e Natália Intego, terceiras na 
tabela africana e vice-campeãs 
da Zona VI, ombreiam com 
Fatmata e Fofana da Serra Leoa, 

mininos, Ana Paula Sinaportar 
e Vanessa Muianga, tricampeãs 
da região austral e número 2 do 
“ranking”, abrem a competi-
ção medindo forças com as su-
danesas Ebitisam e Abdubayry, 

14°, em encontro do Grupo 
“C”.

Nos masculinos, a prova 
terá a participação de 29 du-
plas repartidas em oito grupos, 
enquanto em femininos estão 
presentes 16 formações divi-
didas em quatro grupos com 
quatro equipas cada. 

De acordo com o regula-
mento, apuram-se para a ron-
da seguinte os primeiros dois 
classificados. Nos masculinos, 
por serem mais equipas, os 
qualificados apuram-se para 
os oitavos-de-final, enquanto 
em femininos os dois primeiros 
transitam para os “quartos”. 

A competição nas areias 
quentes da praia de Agadir de-
corre até 1 de Agosto, próxima 
segunda-feira, sendo que Mo-
çambique tem como primeiro 
objectivo conquistar o título 
ou, na pior das hipóteses, ocu-
par uma das primeiras quatro 
posições, garantido presença 
no “Mundial”, que terá lugar 
próximo ano no México. 

De recordar que no último 
Campeonato Africano, realiza-
do na República Democrática 
do Congo, Moçambique clas-
sificou-se em terceiro em mas-
culinos e quinto em femininos, 
respectivamente, mas, de lá 

para cá, já conquistou várias 
competições do continente nos 
Sub-21 e nos seniores (primei-
ros Africanos de Vólei de Praia), 
o que faz acreditar na conquista 
do título. 

Recentemente, em Junho, 
o país esteve representado no 
“Mundial”, em Roma, pelas 
duplas Ainadino/ Jorge e Ana 
Paula/ Vanessa. 

GRUPOS DE 
MOÇAMBIQUE

MASCULINOS 
Grupo “B” - Ainadino/Jor-

ge (Moçambique); Jarjo/Koita 
(Gâmbia) e Orgunshina/Simon 
(Nigéria).

Grupo “C” - José/Osvaldo 
(Moçambique), Guelord/Moi-
sés (RD Congo) e Vel/Lozaque 
(Seychelles).

FEMININOS 
Grupo “B”: Vanessa/Ana 

Paula (Moçambique); Kaniw-
muwe/Kate (Burundi); Biyela/
Mpeth (RD Congo) e Ebitisam/
Abdubayry (Sudão).

Grupo “C”: Ângela/Natá-
lia (Moçambique); Rigoberth/
Bonne (Maurícias); Alberjina/
Wushiang (Nigéria) e Fatmata/ 
Fofafa (Serra Leoa).

O QUINTETO moçambicano 
composto por Alícia Mateus, 
Caio Lobo, Matthew Lawren-
ce (natação), Rady Grama-
ne (boxe) e Duncan Wayness 
(triatlo) estreia-se amanhã nos 
Jogos da Commonwealth que 
vão decorrer na cidade ingle-
sa de Birmingham até dia 8 de 
Agosto.

Alícia Mateus será a primei-
ra a entrar em cena, na especia-
lidade de 100 metros mariposa, 
com provas a iniciar às 11.30 
horas de Maputo. Caio Lobo vai 
competir na especialidade de 
200 metros bruços, enquanto 
Matthew Lawrence estará em 
acção nos 50 metros mariposa.

No boxe, Rady Gramane 
tem o seu combate condicio-
nado ao sorteio, podendo se 
estrear amanhã nos 16 avos-
-de-final ou passar automa-
ticamente se houver um nú-
mero ímpar de pugilistas na 
sua especialidade (75 kg), dada 
a sua posição no “ranking”, 
reforçada pelo terceiro lugar 
conseguido no “Mundial”, na 
Turquia, em Maio.

Já no triatlo, Duncan Way-
ness vai competir a partir das 
12.00 horas de Maputo.

Hoje, o dia está reservado à 
cerimónia de abertura que será 
marcada pelo desfile de todas 
as delegações.

Moçambique participa com 
15 atletas nesta competição, 
em cinco modalidades, no-
meadamente natação, boxe, 
atletismo, judo e triatlo. O boxe 
feminino é a grande esperança 
do nosso país na conquista de 

JOGOS DA COMMONWEALTH

Quinteto moçambicano
em acção amanhã

Natação será a primeira modalidade a entrar em acção em Birmingham

medalhas.
Estes são os sétimos Jogos 

em que o nosso país marca pre-
sença neste evento desportivo 
que reúne países maioritaria-
mente ex-colónias britânicas, 
com um registo de cinco me-
dalhas conquistadas, sendo 
duas de ouro, uma de prata e 
duas de bronze.

A primeira participação de 
Moçambique neste evento re-
monta de 1998, numa edição 

que teve lugar na capital da 
Malásia, Kuala Lumpur.

A segunda participação 
foi em 2002, em Manchester, 
sendo que a terceira foi em 
2006, em Melbourne (Aus-
trália). A quarta participação 
aconteceu em 2010, em Nova 
Deli, na Índia, com a quinta 
em 2014, em Glasgow, na Es-
cócia. A sexta participação foi 
em 2018, em Gold Coast, na 
Austrália.

A FEDERAÇÃO Moçambicana de Futebol (FMF) 
participa desde ontem até amanhã, dia 29 de 
Julho, no Seminário Anual de Licenciamento 
de Clubes da Confederação Africana de Futebol 
(CAF), um evento que decorre na capital egípcia, 
Cairo. Os participantes e convidados incluem 
membros do Comité Executivo da CAF, comités 
organizadores da CAF, 54 associações membros, 
sindicatos zonais, FIFA e confederações congé-
neres, FIFPRO África, entre outros.

De acordo com uma nota informativa emiti-
da pelo organismo que gere o futebol nacional, o 

país está representado por Artur Máximo e Hoté-
lio Marrengula, ambos funcionários do Departa-
mento de Licenciamento de Clubes da FMF.

A agenda do encontro prevê, entre outras 
actividades, discutir sobre a Estrutura Regula-
tória de Licenciamento de Clubes da CAF (2022), 
realizar o lançamento e treinamento sobre a Pla-
taforma Online de Licenciamento de Clubes da 
CAF (CLOP), organizar uma mesa redonda, re-
flectir sobre a auditoria externa de licenciamento 
de clubes e verificações, para além de um jogo de 
futebol entre os participantes.

CAF

FMF no Seminário Anual 
de Licenciamento de Clubes

O DESPORTIVO de Chaves, 
de Bruno Langa, saiu vitorio-
so em mais um teste inserido 
na pré-época em Portugal. Os 
flavienses venceram na visita 
à casa do Montalegre, por 2-0, 
somando a segunda vitória na 
pré-época em quatro jogos.

No fim-de-semana, a 
equipa de Bruno Langa, em-
patara sem golos diante do 
Arouca, isto dias depois de ter 
ganho ao Guimarães “B”, por 
3-1, e perdido com o Braga 
“B” (0-1) no primeiro embate 
de pré-época. 

Ainda em Portugal, o Ma-

rítimo, de Zainadine e Clésio, 
empatou a uma bola frente ao 
Boavista, na terça-feira.

Foi um duelo entre duas 
equipas do meio da tabela do 
futebol português que têm 
histórico equilibrado. São 80 
jogos entre ambos, há um 
registo de 30 vitórias para o 
Marítimo, 29 derrotas, 21 em-
pates, 95 golos marcados e 96 
sofridos. 

Ainda em Portugal, o Ma-
rítimo “B”, de Neymar, Mabe-
ro e Pablo, recebeu e derrotou, 
na manhã de terça-feira, o 
Leixões, por 2-1.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Chaves de Bruno
vence Montalegre

O BENFICA conquistou na noi-
te de terça-feira a 11.ª edição 
da Eusébio Cup, ao receber e 
vencer os ingleses do Newcas-
tle por 3-2, com o golo do tri-
unfo a ser apontado por Hen-
rique Araújo, aos 89 minutos.

Gonçalo Ramos, aos 15 
minutos, e Grimaldo, aos 32, 
fizeram os golos do Benfica na 
primeira parte, tendo o “bis” 
de Miguel Almirón, aos 22 e 44, 
levado a igualdade para o inter-
valo. Henrique Araújo, aos 89, 
“selou” o resultado e fez com 
que os “encarnados” levassem 
pela quarta vez o troféu para o 
museu Cosme Damião.

Com este resultado, o Ben-
fica totaliza por vitórias os 
cinco encontros da pré-época 
– Reading (2-0), Nice (3-0), 
Fulham (5-1) e Girona (4-2) – o 
que abre o “apetite” para os en-
contros da terceira pré-elimi-
natória da Liga dos Campeões, 
agendados para 2 e 9 de Agosto, 
em que vai medir forças com os 
dinamarqueses do Midtjylland.

O treinador Roger Schmidt 
apresentou a mesma equipa 
inicial que nos restantes quatro 
jogos, rodando o guarda-redes, 
uma vez que Vlachodimos foi o 
titular em detrimento de Hel-
ton Leite.

Assim, fica claro que está 
não só bem delineada a equipa 
tipo, onde apenas três joga-
dores não estavam no Benfica 
na temporada passada (Flo-
rentino Luís, Enzo Fernández e 
David Neres), como a forma de 
jogar: pressão alta, pressão ao 
portador da bola da equipa ad-
versária e uma forte aposta nas 
bolas paradas.

Aliás, acabou por ser esse o 
factor diferenciador, já que os 
golos de Gonçalo Ramos, aos 15 
minutos, na sequência de pon-
tapé de canto cobrado por João 
Mário, e de Grimaldo, aos 32, 
de livre directo, acabaram por 
fazer a diferença.

O Newcastle ofereceu, nes-
te jogo, dificuldades diferentes 
dos restantes jogos de pré-épo-

Benfica conquista
Eusébio Cup

ca. Com um futebol muito mais 
físico, com mais contacto e a 
determinada altura a jogar de 
forma similar ao Benfica.

Foi esta pressão constan-
te que fez com que em apenas 
dois remates à baliza de Vla-
chodimos no primeiro tempo, 
os “magpies” fizeram out-
ros tantos golos, aos 22 e 44 
minutos, através dos mesmos 
protagonistas: Kieran Trippier 
assistia e Miguel Almirón mar-
cava.

Aliás, no segundo golo, 
ficou bem patente que no 
capítulo defensivo o flanco 
esquerdo dos “encarnados” 
precisa de ser mais trabalha-
do, dado que colocou a nu a 
passividade e permissividade 
de João Mário a defender, o 
que obrigou Grimaldo a correr 
riscos e, por consequência, er-
rar.

Sem alterações no início da 
segunda parte, diferentemente 
do Newcastle que mudou a eq-
uipa toda, o Benfica começou 
a mostrar dificuldades para 
acompanhar o jogo, o que per-
mitiu aos britânicos crescerem 
no jogo.

Só depois da entrada de 
Weigl, Chiquinho e Yarem-
chuck, aos 59 minutos, que 

renderam Enzo Fernández, 
David Neres e Gonçalo Ramos, 
é que mostraram melhores 
argumentos ofensivos, mas o 
jogo partiu-se e a bola passou 
a ser disputada mais próxima 
das balizas, sobretudo daquela 
a cargo de Vlachodimos.

A expulsão de Joelinton, aos 
82 minutos, depois de ter visto 
o segundo cartão amarelo, após 
uma entrada dura sobre Flo-
rentino, acabou por ser deter-
minante, já que, com mais um 
elemento, o Benfica voltou a 
colocar pressão no jogo.

Na sequência desta ex-
pulsão os ânimos aqueceram já 
que o brasileiro, ao abandonar 
o relvado, dirigiu palavras para 
a zona do banco do Benfica e 
criou-se alguma confusão nos 
dois lados, mas em poucos in-
stantes os desentendimentos 
ficaram sanados.

Com as atenções a voltar-
em novamente para dentro das 
quatro linhas, surgiu o lance 
capital do encontro, quando 
Yaremchuck, servido por Bah, 
fez de extremo direito, entrou 
na área adversária e serviu 
Henrique Araújo, aos 89 minu-
tos, para o 3-2.

Jogo realizado no Estádio da 
Luz, em Lisboa. - ( Lusa)
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contar ainda com a actuação 
de Maninho, um artista local. 

O objectivo é minimizar as 
dificuldades que o clube en-
frenta. “O clube tem estado 
a enfrentar problemas para a 
continuidade no campeonato. 
A direcção entendeu realizar 
este evento esperançado em 
angariar fundos com vista a 
minimizar as dificuldades que 
atravessa. A figura de cartaz é 
um músico nascido nesta pro-
víncia, Mr. Bow, que aceitou 
abraçar o projecto.”

Niquice apelou à maior 
participação dos sócios e sim-
patizantes considerando que 
“ao comprar o bilhete estarão 
a ajudar o clube de coração. 
Esta é uma oportunidade de 
apoiar o clube com acções 
concretas. Temos adeptos es-
palhados um pouco pelo país 
e esperamos acções destas 
no resgate da marca Clube de 
Gaza.”

O vice-presidente do 
“Gaza” considera ainda que 
este será igualmente “um 
momento único para que os 
sócios e simpatizantes do clu-
be possam conversar sobre a 

vida do clube. No evento esta-
rão antigos dirigentes e atletas 
que passaram por aqui. Além 
disso, haverá homenagem a 
Mansur Daúde”, disse, para 
depois lamentar que “das 26 
pessoas que tomaram posse 
apenas 10 é que continuam 
activas.”

Por outro lado, Niquice 
considerou que uma qualifi-
cação do Clube de Gaza ou de 
outra equipa gazense para o 
Moçambola seria uma opor-
tunidade para melhor explo-
ração do Aeroporto Filipe Ja-
cinto Nyusi, inaugurado ano 
passado.

Entretanto, para o acesso 
ao espectáculo, o clube de-
terminou três pacotes, no-
meadamente meio campo 
(mil meticais), grande área 
(três mil) e pequena área (cin-
co mil). No referido dia, para 
além de música, haverá es-
paço para a realização de uma 
rifa. 

Fundado em 1945, o Clube 
de Gaza é o único da provín-
cia que logrou conquistar uma 
prova de âmbito nacional, a 
Taça de Moçambique em 1991.

O COSTA do Sol sofreu uma 
derrota na “Secretaria” e 
multado em 7 mil meticais, 
em seniores femininos, por 
ter usado duas atletas não li-
cenciadas no jogo diante da A 
Politécnica, referente ao Tor-
neio de Abertura da Cidade de 
Maputo, disputado no dia 11 de 
Junho.

Em comunicado, ontem 
tornado público, a Associação 
de Basquetebol da Cidade de 
Maputo (ABCM) fez saber que 
as campeãs nacionais usaram 
indevidamente as atletas Pás-
coa Matola e Inelda Chelene, 
diante da A Politécnica e que, 
por isso, a vitória que as “ca-
narinhas” tiveram nesse en-
contro é revertida em derrota.

Para além da pena despor-
tiva, a ABCM aplicou uma pena 
acessória, de cariz pecuniária, 
fixada em 7 mil meticais.

Com a derrota na “Secre-
taria”, o Costa do Sol, que até 
então somara cinco vitórias 
em igual número de jogos (10 
pontos), deve, em princípio, 

ver fugir o título do Torneio de 
Abertura, visto que a derrota 
por falta de comparência não 
gera nenhuma pontuação. O 
Ferroviário de Maputo, que 
nesta competição só perdeu 
com o Costa do Sol, manter-
-se-á com nove pontos, um a 
mais que as “canarinhas” que 
vão perder dois pontos e ficar 
com oito.

LEONEL MANHIQUE
CRITICA DECISÕES 

O treinador da formação 
sénior feminina de basque-
tebol do Costa do Sol, Leonel 
Manhique “Mabé”, manifes-
tou-se contrariado com a de-
cisão da ABCM de aplicar der-
rota e multa à sua equipa, por 
uso irregular de duas atletas.

De acordo com o treina-
dor, a ABCM está a decidir sem 
recorrer às normas que regem 
a modalidade a nível nacional, 
pelo que o Costa do Sol não vê 
motivos para ser penalizado.

A história deste caso, 
lembra o treinador, começou 

quando as “canarinhas” pas-
saram a usar as atletas Páscoa 
Matola e Inelda Chelene, até à 
época passada pertencentes ao 
Maxaquene.

“As atletas estão há mais 
de dois anos como seniores, 
não têm nenhum vínculo 
contratual com o Maxaque-
ne, nem de formação e muito 
menos profissional e, ademais, 
não assinaram para a presen-
te época nenhuma ficha pelo 
“tricolores”. Em todos os as-
pectos, estamos a falar de jo-
gadoras livres”, começou por 
explicar Mabé.

“O Costa do Sol submeteu 
o processo de inscrição das 
atletas à ABCM e tem certeza 
que se trata de um processo 
regular. A ABCM diz que deve 
haver bom senso e que deve-
mo-nos entender com o Ma-
xaquene quando, na verdade, 
o regulamento é claro. Este 
não é um caso de bom ou mau 
senso, mas sim de seguir o re-
gulamento”, defendeu Leonel 
Manhique.

com empenho e dedicação. 
Farei de tudo para dignificar 
o meu país e o meu treinador. 
Qualquer resultado que conse-
guir nos vai ser dedicado a ele 
por tudo quanto tem feito por 
mim”, disse a número seis do 
“ranking” mundial dos 1500 
metros. 

Refira-se que Verónica Vi-
cente José conseguiu os mí-

nimos para a Colômbia no dia 
9 de Junho, na cidade portu-
guesa de Braga, ao conquistar 
a medalha de ouro na corrida 
dos 1500 metros, concluindo 
a prova com o tempo de 4 mi-
nutos, 28 segundos e 96 cen-
tésimos, portanto quatro cen-
tésimos abaixo dos mínimos 
necessários para o apuramento 
aos “Mundiais”.

QUALIFICAÇÃO AO CHAN-2023

“Mambas” cumprem 
último treino no Zimpeto

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol cumpre 
na manhã de hoje, 
no Estádio Nacional 
do Zimpeto, o último 

treino em solo moçambicano 
tendo em vista o jogo de sábado 
com a sua congénere da Zâm-

bia, inserido nas eliminatórias 
de apuramento à fase final do 
Campeonato Africano de Fu-
tebol para jogadores internos 
(CHAN), a ter lugar próximo 
ano na Argélia.

É a derradeira sessão de 
preparação em Maputo do en-

contro a ter lugar em Lusaka, 
a partir das 15.00 horas, com 
a certeza de que qualquer das 
duas equipas terá de marcar 
pelo menos um golo para se-
guir em frente na fase de elimi-
natórias, onde o vencedor vai 
enfrentar o Malawi.

É com essa convicção que o 
combinado orientado por Chi-
quinho Conde trabalha. Ontem 
foi o que testemunhamos no 
campo da Black Bulls, municí-
pio da Matola.

Uma sessão que iniciou 
com ensaio de jogadas ofensi-

vas, onde os laterais Infren, pela 
direita, e Edmilson, do lado 
oposto, eram solicitados para 
cruzamentos para a área onde 
surgiam médios e avançados 
como Telinho, Isac, João, Mel-
que, Lau King, Amadou para 
cabecear ou rematar.

Posteriormente, Chiquinho 
Conde formou duas equipas 
que jogaram num meio cam-
po, tornando o treino intenso 
devido à própria exiguidade de 
espaço para os atletas se movi-
mentarem.

O defesa central Chico, ao 
serviço do Costa do Sol, trei-
nou-se sem qualquer limita-
ção porque já não apresenta 
nenhuma sintomatologia do-
lorosa, podendo ser opção na 
partida de domingo. Shaquille 
também preocupava, mas já 
está igualmente apto e não está 
em tratamento, diferentemen-
te de Chico.

A viagem dos “Mambas” à 
Lusaka está prevista para ama-
nhã, sexta-feira. Lembrar que 
Moçambique vai encarar o jogo 
de sábado sem a vantagem que 
pretendia ganhar em Maputo, 
uma vez ter empatado sem go-
los.

Referir que a única partici-
pação dos “Mambas” na fase 
final do CHAN foi em 2014 sob 
batuta técnica de João Chissa-
no.

Vamos conseguir!

Precisamos
de golos

“OS treinos estão a correr bem e acredito que vamos passar a eli-
minatória. Temos de rectificar e melhorar a pontaria, que é a fi-
nalização das jogadas. Acredito que com o trabalho que estamos 
a desenvolver vamos conseguir concretizar. Em Lusaka será mais 
difícil, porque eles estarão em casa com apoio do público, mas es-
peramos passar a eliminatória”.

“ESTIVEMOS bem no jogo de 
sábado e faltou-nos apenas a 
finalização. É o que estamos a 
trabalhar agora. Não será fácil 
porque vamos jogar em casa 
deles e este adversário ganhou 

a Taça COSAFA, mas o CHAN 
é uma competição diferente. 
Vamos trabalhar para marcar 
golos. Temos de acertar o últi-
mo passe porque não há vitó-
rias sem golos”.

VERÓNICA JOSÉ NA HORA DA PARTIDA PARA OS “MUNDIAIS” 

BOXE DE LUTO

Prometo lutar para dignificar
o meu país e o “coach” Lário

Morreu treinador 
Justino Gudo

POR UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE ATLETAS

Costa do Sol perde
na “Secretaria”

Espectáculo musical 
em apoio ao “Gaza” 

Niquice acredita que em caso de maior adesão ao espectáculo do dia 6 de Agosto, 
as dificuldades financeiras do Gaza estarão minimizados

N
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A MEIO-FUNDISTA Veróni-
ca José partiu na tarde de on-
tem para a Colômbia, onde vai 
competir nos 1500 dos Cam-
peonatos do Mundo de Junio-
res, a realizarem-se na cidade 
de Cali, entre os dias 1 e 6 de 
Agosto.

Falando à nossa Reporta-
gem antes da partida, Verónica 
disse estar orgulhosa por par-
ticipar pela primeira vez num 
“Mundial”, mas mais “feliz por 
estar na Colômbia por mérito 
próprio, ou seja, por ter conse-
guido os mínimos de qualifica-
ção. Isso, de facto, enche-me 
de orgulho”, disse.

Na impossibilidade de ir 
acompanhada pelo seu treina-
dor, Alberto Lário, envolto em 
problemas migratórios com as 
autoridades moçambicanas, a 
atleta vai à Colômbia na com-
panhia do treinador Salvador 
Chitsondzo, do Matchedje, 
mas mesmo assim promete dar 
o seu melhor nesta sua estreia 
em “Mundiais”.

“Apesar do que aconteceu 
com o meu treinador, vou pro-
curar cumprir a minha missão 

UM espectáculo musical, que 
tem no Mr. Bow a figura de 
cartaz, terá lugar no dia 6 de 
Agosto no Campismo, na zona 
da praia de Xai-Xai, numa ac-
ção que visa angariar fundos 
para a continuidade, sem so-
bressaltos, do Clube de Gaza 
no Campeonato Nacional de 
Futebol da II Divisão - Fase 
Provincial, que entra este 
fim-de-semana na sua sexta 
jornada.

A iniciativa da direcção do 
clube, que lidera destacado o 
“Provincial”, foi apresenta-
da recentemente por Alberto 
Niquice, primeiro “vice” dos 
gazenses. 

De acordo com Niquice, 
o músico gazense Mr. Bow 
abraçou o projecto, que vai 

MORREU na tarde de ontem, em Maputo, o renomado treina-
dor de boxe, Justino Gudo, vítima de doença.

Gudo, um decano do boxe nacional, vinha sendo apo-
quentado por doença nos últimos tempos, facto que o coloca-
va de certa forma distante da “nobre arte”.

Foi treinador do Ferroviário, Maxaquene, Casa Lido, Nú-
cleo Mandla e Rectificadora LM, esta última agremiação que 
vinha dirigindo nos últimos anos da sua vida.

O técnico projectou grandes pugilistas nacionais como 
Paulo Jorge, Diamantino Vasco, Elísio Manhiça, Archer Faus-
to, entre outros, qualificando alguns deles para provas inter-
nacionais.

Deu entrada ao Hospital Central de Maputo na terça-feira 
depois da deterioração do seu estado de saúde, sendo que 24 
horas mais tarde acabou se confirmando o pior.

O finado deixa viúva e filhos, a quem endereçamos as mais 
sentidas condolências.
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Ataque terrorista mata   
13 pessoas na Somália
PELO menos 13 pessoas morreram ontem num atenta-
do suicida perpetrado pelo grupo terrorista Al-Shebab, 
na cidade somali de Marka, localizada na região do Baixo 
Shabelle, na periferia da capital, Mogadíscio, segundo fon-
tes locais. De acordo com as mesmas fontes, citadas pelo 
portal Goobjoog News, entre as vítimas está o comissário 
distrital Abdullahi Uafou e outras cinco pessoas ficaram fe-
ridas no ataque. O Al-Shebab reivindicou o atentado atra-
vés dos seus canais de propaganda, mas as autoridades so-
malis ainda não comentaram o ataque. O recrudescimento 
de ataques da milícia islamista levou o Presidente, Hassan 
Mohamud, a prometer concentrar os seus esforços na se-
gurança durante os primeiros 100 dias do seu mandato.

Sobe número de vítimas   
em protestos contra a ONU 
SUBIU para 15 o número de mortos, desde segunda-fei-
ra, nos protestos desencadeados no nordeste da República 
Democrática do Congo contra a missão de paz das Nações 
Unidas no país, nomeadamente 12 civis e três membros da 
missão, confirmou o governo. Dados apresentados na ter-
ça-feira indicavam que as manifestações tinham resultado 
na morte de cinco pessoas. “No total, desde ontem (ter-
ça-feira) lamentamos a morte de 15 pessoas, incluindo 12 
civis e três capacetes azuis (segundo a ONU, no entanto, foi 
um capacete azul e dois policiais militares), que morreram 
em Butembo”, disse na terça-feira o porta-voz do governo 
em conferência de imprensa.

Relatadas mais de 250 
execuções no Irão
DUAS organizações humanitárias, uma das quais a Amnis-
tia Internacional (AI), denunciaram ontem um “frenesim de 
execuções” no Irão, relatando que mais de 250 pessoas foram 
mortas pelo Estado nos primeiros seis meses deste ano, “após 
julgamentos sistematicamente injustos”. “Durante o primei-
ro semestre de 2022, as autoridades iranianas executaram, em 
média, pelo menos uma pessoa por dia”, disse a vice-direc-
tora para o norte de África e Médio Oriente da Amnistia In-
ternacional, Diana Eltahawy, em comunicado de imprensa. 
Com este “frenesim de execuções”, que está a aumentar para 
um “ritmo assustador”, o Irão deverá ultrapassar rapidamen-
te o número, já muito elevado, de penas de morte infligidas 
em 2021, que chegou a 314 pessoas, refere a AI.

China reitera oposição     
a Pelosi em Taiwan  
A CHINA reiterou ontem a sua oposição a uma possível 
visita a Taiwan da líder do Congresso dos Estados Uni-
dos, Nancy Pelosi, e alertou que Washington irá arcar com 
“todas as consequências” se se confirmar. “Se os Estados 
Unidos persistirem” nesta visita terão de “assumir todas 
as consequências”, afirmou o porta-voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian. A China já ti-
nha anunciado, há uma semana, que iria adoptar medidas 
“fortes e determinadas” caso Pelosi visitasse Taiwan, a ilha 
reivindicada por Beijing apesar de operar como entidade 
política soberana. Entretanto, o exército dos EUA avançou 
ontem que está a preparar um reforço da segurança caso a 
líder do Congresso norte-americano concretize a visita a 
Taiwan em Agosto.

Papa contra opressão     
da consciência alheia
O PAPA Francisco celebrou na terça-feira uma missa pe-
rante 50 mil pessoas no estádio Commonwealth, em Ed-
monton, no seu terceiro dia no Canadá para pedir perdão 
aos indígenas, tendo utilizado a sua homilia para pedir 
que nunca se “oprima a consciência dos outros”. O líder 
da Igreja Católica percorreu aquele que é o maior está-
dio canadiano no seu papamóvel, tendo saudado os fiéis, 
beijado crianças e dedicado a homilia aos avós, no Dia 
Mundial dos Avós, celebrado como a festa de Santa Ana 
e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. A estes, o 
Papa pediu que intercedessem para “construir um futuro 
melhor”. De acordo com o Pontífice, há que cuidar “da-
queles que não pensaram apenas em si próprios, mas que 
transmitiram o tesouro da vida”,  disse, citado pela agên-
cia noticiosa Efe.

França e Camarões  
fortalecem combate        
ao terrorismo
O PRESIDENTE da França, Emmanuel Macron, e o seu ho-
mólogo camaronês, Paul Biya, reforçaram na terça-feira a 
cooperação bilateral para combater de forma mais eficaz o 
terrorismo na região africana da bacia do lago Chade. Ma-
cron, que iniciou nos Camarões uma viagem por África 
disse que, a pedido de Biya, os dois países planeiam am-
pliar a sua cooperação em matéria de segurança e defesa, 
especialmente no que diz respeito ao treinamento de tro-
pas. A bacia do lago Chade, localizada no centro-norte do 
continente africano, abrange sete países, principalmente 
o Chade, e inclui territórios da Argélia, República Centro-
-Africana, Níger, Nigéria e Sudão.

O 
BOTSWANA tornou-se o segundo país 
do mundo a cumprir os objectivos da 
ONU para a erradicação da pandemia 
da Sida, anunciaram ontem investi-
gadores, saudando estes “resultados 

espectaculares”.
O país da África Austral, de 2,3 milhões de 

pessoas, atingiu as metas 95/95/95 da ONU, 
até 2025: 95 por cento das pessoas com HIV 
conhecem o seu estado de seropositividade, 
95 por cento das pessoas que sabem que são 
seropositivas têm acesso ao tratamento e 95 
por cento das pessoas em tratamento têm uma 

carga viral indetectável.
“O Botswana está a fazer novos progressos 

históricos na luta contra o HIV”, disse o pre-
sidente da Sociedade Internacional da Sida 
(IAS), Sharon Lewin, numa conferência de im-
prensa, durante a qual foram apresentados os 
resultados do estudo.

O estudo conclui que o Botswana está 
“bem colocado para pôr fim à sua epidemia de 
HIV até 2030”. 

Uma em cada cinco pessoas naquele país 
vive com o vírus, uma das taxas mais altas do 
mundo, de acordo com a Agência das Nações 

Unidas para a SIDA(ONUSIDA).
Eswatini tinha-se tornado o primeiro país a 

atingir as metas da ONU 95/95/95 até 2020, de 
acordo com a ONUSIDA.

A África Oriental e Austral são as regiões do 
mundo mais afectadas pela pandemia, sendo 
responsáveis por mais de metade dos casos do 
mundo.

“Transformámos uma situação desespe-
rada numa situação em que há esperança”, 
disse o autor principal do estudo e virologista 
do Governo do Botswana, Madisa Mine, recor-
dando que há duas décadas, o país parecia es-

tar “ameaçado de extinção” devido ao elevado 
número de casos.

O estudo baseia-se em entrevistas e análi-
ses de sangue de mais de 14 mil pessoas, com 
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.

O rápido progresso do Botswana na luta 
contra a Sida deve-se a factores como o inves-
timento governamental e a rápida adopção dos 
auto-testes.

Foi o primeiro país africano a disponibilizar 
medicamentos anti-retrovirais gratuitos, que 
ajudam a conter o vírus e a evitar que este in-
fecte outras pessoas, em 2002. - (Lusa)

CENTENAS de soldados e mi-
licianos burundeses foram 
enviados clandestinamen-
te para o leste da República 
Democrática do Congo (RD 
Congo), desde 2021, para 
combater o grupo rebelde RE-
D-Tabara, denunciou ontem a 
organização Iniciativa para os 
Direitos Humanos no Burundi 
(IDHB).

O Exército burundês sem-
pre negou qualquer operação 
secreta, alegando actuar ape-
nas no quadro de interven-
ções conhecidas da Comu-
nidade dos Estados da África 
Oriental (EAC, na sigla em in-
glês), da União Africana (UA) 
ou da ONU.

O Burundi faz parte de 
uma força militar regional, 
decidida em Junho pela EAC, 
para lutar contra grupos ar-
mados que lutam no leste da 
RD Congo e minam as rela-
ções com os países vizinhos.

Mas, segundo o IDHB, 
uma organização sediada no 
estrangeiro que recolheu nu-
merosos testemunhos, mili-
tares e Imbonerakure (mem-
bros do movimento juvenil 
do partido no poder) foram 
secretamente destacados a 
partir de Dezembro de 2021.

Durante mais de 10 anos, 
os militares burundeses e os 
Imbonerakure têm procura-
do periodicamente localizar 
grupos armados da oposição 
burundesa na RD Congo. Mas 
a operação actual é de uma 
escala e duração diferentes, 
escreve a organização.

“Acredita-se que várias 
centenas de militares burun-
deses e os Imbonerakure, 
mais de mil, tenham viajado 
para a RD Congo em levas su-
cessivas, desde finais de 2021. 
Estima-se que cerca de 700 
foram para lá no início do des-
tacamento, em Dezembro de 

2021”, detalha a organização.
“O Grupo de Peritos da 

ONU recolheu informações 
sobre 17 incursões ou opera-
ções do exército burundês e 
do Imbonerakure no território 
de Uvira, na RD Congo, entre 
Setembro de 2021 e Março de 
2022”, afirmou.

De acordo com os teste-
munhos, este envio de tropas 
foi feito clandestinamente.

Muitos soldados recebe-
ram ordens para vestir roupas 
civis antes de atravessarem 
para a RD Congo. Os oficiais 
militares também impediram 
os soldados de levar consigo 
os seus documentos de iden-
tidade e telemóveis, escreve o 
IDHB.

As autoridades burun-
desas deram muito poucas 
informações às famílias das 
pessoas mortas na RD Congo, 
cujo número preciso não é co-
nhecido. - (Lusa)

O PRESIDENTE malawiano, 
Lazarus Chakwera, afirmou que 
o seu executivo reivindicará o
direito de recuperar todos os
recursos tirados do país para
nações estrangeiras por meio de
transacções corruptas.

Chakwera fez este pronun-
ciamento ao falar na abertura, 
no início da semana, de uma 
conferência nacional anti-cor-
rupção sob o tema, “Redefinin-
do o tom moral da nação”, em 
Blantyre. 

Nas suas observações, 
Chakwera disse que o Malawi 
não aceitará mais a corrupção 
e roubo ilícito dos seus recursos 
de qualquer maneira e que fica-
ram para a história os dias em 
que a disputa pela riqueza de 

África era um crime aceitável.
“Tivemos os nossos recur-

sos pilhados para o Reino Uni-
do, o nosso ouro para os Emi-
rados Árabes Unidos e China, 
nossos preciosos rubis para os 
Estados Unidos por meios frau-
dulentas”, enfatizou Chakwera.

“Esse tipo de pilhagem não 
será mais tolerado e onde en-
contrarmos provas de que os 
nossos recursos estão a ser ex-
propriados ilegalmente para 
outro país, vamos exigir que nos 
sejam devolvidos”. 

O Chefe de Estado malawia-
no orientou o seu “staff” para 
iniciar o processo de reactiva-
ção da participação do Malawi 
na “Parceria de Governo Aber-
to”, a fim de aumentar o nível 

de responsabilidade em todo o 
governo no uso de ferramentas 
e padrões internacionais na luta 
contra a corrupção. 

“Isso é um reconhecimento 
do facto de que precisamos do 
apoio da comunidade inter-
nacional na nossa procura pela 
boa governação, porque muito 
do saque contra a  nossa nação 
envolve transacções interna-
cionais e a pilhagem dos nossos 
recursos”, sublinhou.

Chakwera aconselhou os 
delegados que participaram no 
evento a apresentarem novas 
abordagens para combater a 
corrupção e que definam o pa-
pel de cada parte interessada na 
luta contra este flagelo. - (NYA-
SATIMES)

O EX-PRESIDENTE do Burkina 
Faso, Blaise Compaoré, julgado 
à revelia e condenado à prisão 
perpétua pelo assassínio em 
1987 do seu antecessor, Tho-
mas Sankara, “pediu perdão” à 
família deste, numa mensagem 
divulgada terça-feira.

“Peço desculpas ao povo 
de Burkina Faso por todos os 
actos que possa ter cometido 
durante o meu magistério e 
mais particularmente à família 
do meu irmão e amigo Thomas 
Sankara”, lê-se na mensagem 
lida pelo porta-voz do governo 

burquinabê Lionel Bilgo.
“Assumo e lamento do 

fundo do meu coração todo 
o sofrimento e drama vivido
por todas as vítimas durante
os meus mandatos à frente do
país e peço às suas famílias que
me concedam o seu perdão”,
prossegue a mensagem. 

Blaise Compaoré, de 71 
anos, chegou ao poder em 1987 
após um golpe que custou a 
vida do então Presidente Tho-
mas Sankara. 

Forçado pelos protestos 
populares a fugir do país em 

2014, vive desde então na Costa 
do Marfim, mas foi autorizado 
a regressar brevemente por al-
guns dias ao país no início des-
te mês, sem ser detido. 

O breve regresso ao país 
foi feito a convite do tenente-
-coronel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, actual Presidente de
transição que chegou ao poder
num golpe de Estado em Janei-
ro, com o objectivo de “selar a
reconciliação nacional” peran-
te os ataques fundamentalistas
islâmicos que atingem o país.
-(Lusa)

O MAIOR partido da oposição 
de São Tomé e Príncipe acusou 
terça-feira o presidente do Par-
lamento de forçar a aprovação 
da lei das zonas francas e of-
fshore e incluir o país no grupo 
de paraísos de crime interna-
cional e lavagem de dinheiro.

“Estamos na iminência de 
um golpe de Estado institu-
cional que resultará na venda a 
saque de São Tomé e Príncipe. 
O país cairá para o poço dos 
Estados falhados e paraísos de 
crime internacional e lavagem 
de dinheiro”, disse o secretá-
rio-geral da Acção Democrática 
Independente (ADI), Américo 
Ramos, numa conferência de 
imprensa.

A reacção do ADI surge na 

sequência do adiamento, para 
hoje, da sessão plenária que 
tinha sido prevista para terça-
-feira, que inclui na ordem do
dia a “apreciação do acto nor-
mativo do Presidente da repú-
blica, relativamente à devolu-
ção do diploma que aprova o
código das actividades francas e
offshore”.

Segundo a ADI, o presiden-
te do Parlamento quer forçar o 
chefe de Estado a promulgar a 
lei, após a sua aprovação com 
uma maioria de apenas 29 de-
putados e não uma maioria 
qualificada, que é de 2/3, ou 
seja, 37 deputados.

A ADI entende que esta in-
terpretação feita por um asses-
sor de uma comissão especia-

lizada da Assembleia Nacional 
é completamente desviante do 
verdadeiro conceito da maioria 
qualificada e tem o propósito de 
“violar grosseiramente a Cons-
tituição da República”.

“Toda essa persistência em 
torno da aprovação do diploma, 
leva-nos a desconfiar que o se-
nhor Delfim Neves fez promes-
sas à pessoas estrangeiras que 
procuram um país que seja um 
paraíso para lavarem dinheiro,” 
indicou.

O secretário-geral da ADI 
afirmou que São Tomé e Prín-
cipe corre o risco de retroceder 
em todos os ganhos registados 
nesta matéria, e voltar a entrar 
para a lista negra de países de 
lavagem de dinheiro. - (Lusa)

Botswana próximo
da erradicação da Sida

Chakwera promete 
reivindicar recursos pilhados

Compaoré “pede perdão”
à família Sankara

Thomas Sankara

ACUSA OPOSIÇÃO SÃO-TOMENSE

Líder parlamentar força lei
“pró-lavagem de dinheiro”

Militares burundeses lutam
clandestinamente
na RD Congo

Ocidente pede respeito 
pela democracia e direitos 
humanos
O OCIDENTE reagiu ontem ao 
resultado do referendo consti-
tucional na Tunísia lembrando 
a importância do respeito pela 
democracia e pelos direitos hu-
manos. 
A União Europeia (UE) evoca a 
importância do respeito pelos 
princípios democráticos, em 
particular a separação de pode-
res e as liberdades fundamentais, 
e sublinhando a importância das 
eleições parlamentares de De-
zembro, segundo um comuni-
cado divulgado em nome dos 27, 
pelo Alto Representante para a 
Política Externa, Josep Borrell.

“Um amplo consenso entre as 
várias forças políticas, incluin-
do os partidos políticos e a so-
ciedade civil, é essencial para 
o sucesso de um processo que
preserve o acervo democrático e
necessário para todas as grandes
reformas políticas e económicas
que a Tunísia irá empreender”,
declara o chefe da diplomacia
europeia, acrescentando que “a
legitimidade e a sustentabilida-
de dessas reformas dependerá
disso”.
Borrell assinala que os prepara-
tivos para as eleições parlamen-
tares previstas para Dezembro

“deverão, portanto, ser vistos 
como uma oportunidade para 
promover um verdadeiro inter-
câmbio no quadro de um diálogo 
nacional inclusivo”, reforçan-
do que “esse diálogo será uma 
condição importante para es-
tabelecer um quadro legislativo 
que assegure a legitimidade e 
a representatividade do futuro 
parlamento”.
Já Washington receia que a nova 
Constituição pode violar a pro-
tecção dos direitos humanos, 
segundo alertou o porta-voz do 
Departamento de Estado norte-
-americano, Ned Price. - (Lusa)

NOVA CONSTITUIÇÃO DA TUNÍSIA
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