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África deve unir-se e agir
Na terceira semana do mês
de Julho, o governo americano, através do seu presidente,
Joe Biden, anunciou ao mundo
a realização da Cimeira Estados
Unidos da América-África, a ter
lugar de 13 a 15 de Dezembro
próximo, em Washington.
Segundo o anúncio feito, entre as várias matérias a serem
discutidas, constam as questões
da construção da democracia,
direitos humanos e prestação
da assistência pelos americanos aos países africanos, com
vista a impulsionar o seu
desenvolvimento.
Olhando para a agenda, chama atenção aquilo que provavelmente não será discutido, nomeadamente o facto de a maior
parte da assistência prestada ao
continente africano pelos EUA
servir para pagar as actividades
dos exportadores norte-americanos que estão envolvidos em
vários programas de assistência
em África.
É um facto e é do domínio de
todos que os países africanos
recebem apenas migalhas dessa assistência. A quantidade de
investimento ocidental em África ronda os USD 40 bilhões em
cada ano, ao mesmo tempo que
mais de USD 70 bilhões são re-

tirados anualmente deste continente para o ocidente.
Outro assunto actual é o uso
da questão dos direitos humanos pelos americanos, para fins
políticos, naquilo que se pode
considerar estratégia para a sua
própria protecção. Os Estados
Unidos motivam e patrocinam
a imposição de sanções contra
regimes considerados censuráveis, sendo disso exemplos nações como Somália, Sudão, Zimbabwe e Etiópia.
Importa referir que o governo
de Washington já havia começado a pressionar os líderes africanos muito antes do anúncio da
realização do fórum em perspectiva. Aliás, de acordo com as
declarações do Capitólio, a selecção dos participantes da cúpula deve ser feita em função da
proximidade de suas posições
com os valores americanos, sendo que os líderes de governos de
transição e os dos Estados acusados de violação dos direitos
humanos estão a ser deixados
para trás, estimando-se em cerca de quatro os estados que não
deverão participar do evento.
A cimeira de Dezembro será
mais uma oportunidade para os
EUA implementarem o seu plano de capturar por completo a

soberania dos países africanos,
para que estes sejam meros instrumentos usados para salvaguardar os interesses políticos,
económicos e geoestratégicos
daquela potência mundial.
Perante este cenário, o continente africano tem o dever de
analisar e compreender que,
nos últimos anos, todos os grandes actores têm se esforçado
para ter África ao seu lado, daí
que temos cimeiras como União
Europeia-África, Rússia-África
ou China-África. Isto é, sem dúvidas, sinal de grandeza, de poder. Todo o mundo se deu conta da importância de África na
geopolítica.
Na nossa opinião, os governos africanos deviam aproveitar
este tipo de fóruns para, usando
do poder de que dispõe, decorrente das suas enormes riquezas, impor respeito e fazer valer os seus interesses. Poderia
começar por exigir que os EUA
ajudem a anular as dívidas dos
africanos junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e de
outras estruturas ocidentais, e
obrigar que assumam o compromisso de não interferir nos
assuntos internos dos países do
continente negro.
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ASSUNTO TERRORISMO EM CABO DELGADO

Discurso de Nyusi é contraditório

O

terrorismo que se instalou na
província de Cabo Delgado, desde 2017, e que é uma das maiores preocupações dos moçambicanos nos últimos anos, tem merecido
permanente atenção do Presidente da
República, a avaliar pela quantidade de
vezes em que se debruça sobre o mesmo
nas suas aparições públicas. Entretanto, as
recentes abordagens do Chefe do Estado
podem provocar confusão no que à leitura
do terrorismo diz respeito, havendo quem
aponte alguma incoerência no discurso do
magistrado número um da nação.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Foi no dia 05 de Outubro de 2017 que se registou o primeiro ataque terrorista em Cabo Delgado, concretamente numa esquadra da Polícia da
República de Moçambique, no distrito de Mocímboa da Praia. No mesmo dia, caía o pano sobre o
XI Congresso do Partido Frelimo, em Maputo.
Para o Presidente da República, esta coincidência não é obra do acaso e mostra que o objectivo
dos terroristas é enfraquecer a Frelimo. “Porque
a onda de manifestações e outras tentativas de
criar desordem nunca surtiram efeito para enfraquecer a Frelimo e o povo, os nossos inimigos
montaram a agressão terrorista”, defendeu Filipe
Jacinto Nyusi, na semana finda, quando presidia
um seminário para os órgãos sociais do partido
que lidera, designadamente a Associação dos
Combatentes de Luta de Libertação Nacional
(ACLLN), a Organização da Juventude Moçambicana (OJM) e a Organização da Mulher Moçambicana (OMM).
Esta é a primeira vez que o Chefe do Estado
declara que o alvo do terrorismo é o Partido Frelimo, uma leitura que, para muitos, é surpreendente, tendo em conta que foge das anteriores já
apresentadas pelo próprio Filipe Nyusi, que é, por
inerência, Comandante em Chefe das Forças de
Defesa e Segurança (FDS).
É que a tese que tem sido defendida com insistência pelo Governo é de que a onda de ataques
terroristas é provocada pela cobiça dos recursos
naturais, particularmente o gás que abunda na
bacia do Rovuma, naquela província do norte do
país.
Num discurso proferido em Abril do ano passado, numa cerimónia de inauguração da mais
nova fábrica da empresa Cervejas de Moçambique (CDM), Nyusi chegou a dizer que “nos matamos por causa do gás” e apelou à diversificação
da economia nacional. No referido discurso, o
Presidente da República fazia notar que havia
muita cobiça interna pelo gás e não chegou a
referir-se às forças externas.
Há duas semanas, no entanto, o mais alto magistrado da nação fez um discurso duro, visando as “forças do mal” que, na sua opinião, estão
por detrás dos actos hediondos a que se assiste

Filipe Nyusi, Presidente da República

em Cabo Delgado. As referidas “forças do mal”
incluem alguns países, conforme deixou claro o
Presidente.
“Infelizmente, içámos a bandeira, dissemos que
somos independentes, e eles dizem ‘ok, deixa-lhes, eles, com bandeira, vão cantar o hino deles,
ficam presidentes, ficam ministros, etc., mas nós
vamos arranjar maneira de ganhar dinheiro com
essas desordens’”, disse Nyusi, transmitindo explicitamente a ideia de que o interesse seria, essencialmente, financeiro e oriundo de fora de portas.
Essa abordagem foi apresentada na VII Conferência Nacional da Juventude, tendo Nyusi frisado que as referidas nações que supostamente
patrocinam os actos terroristas instrumentalizam
a juventude para sabotar seu próprio país.
Bombas de combustível entram na retórica
O discurso do Chefe do Estado sobre o terrorismo tem, desde a semana passada, novos sujeitos.
Trata-se de operadores de bombas de combustíveis, concretamente da província de Sofala. É que,
segundo o Presidente, os proprietários desses
empreendimentos são financiadores do grupo

terrorista Ansar al-Sunnah.
De resto, já há muito se admite a ideia de que o
terrorismo terá diversas fontes de financiamento,
mas a referência directa aos operadores de postos de abastecimento de combustível de Sofala
gerou alguma indignação na sociedade.
O entendimento da opinião pública é de que,
tendo bases, o Estado já devia ter agido para
impedir que os proprietários das bombas continuem a alimentar os protagonistas do terrorismo,
levando-os à prisão, como aconteceu, em 2019,
com o empresário sul-africano Andre Hanekom
– já falecido – que era acusado do mesmo crime.
O pronunciamento do Chefe do Estado também é visto como alerta aos visados, que, assim,
poderão, eventualmente, fugir do país ou eliminar possíveis elementos de prova. Há ainda quem
defenda que, dada a sua sensibilidade, essa informação sequer devia ser de domínio público, lamentando que o Presidente a tenha trazido.
Efectivamente, certa imprensa já relata fugas
de proprietários de algumas bombas de combustível na cidade da Beira, capital da província de
Sofala, naquilo que muitos entendem ser consequência directa do discurso do Presidente.
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PAÍS GOVERNADO A PARTIR DE FORA

Americanos subjugam soberania de
Moçambique

O

s Estados Unidos da América têm envidado esforços no
sentido de conquistar o apoio
da maior parte das Nações às
sanções que decidiram impor à Federação Russa, em resposta à invasão deste
país à Ucrânia. Moçambique tem sido
um dos Estados mais pressionados pelos americanos e recentemente recebeu
indicações para recusar o acesso aos
portos nacionais a uma série de embarcações russas. A orientação dos americanos parece estar a ter vigor, o que
levanta debates sobre a soberania do
país.
D&F Texto: Serôdio Towo
A pressão norte-americana no sentido de fazer Moçambique sair do muro e posicionar-se claramente contra a Rússia não cessa e, ao que parece, pode estar a surtir
efeito, pelo menos a avaliar pelo conteúdo vertido num
ofício emitido pela Direcção Geral das Alfândegas (DGA),
datado de 18 de Agosto do presente ano.
“Para o conhecimento geral de todos os funcionários
destes serviços, despachantes aduaneiros, através da

Peter Handrick Vrooman, embaixador dos EUA em Moçambique
que recebeu do Ministério dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação o ofício com a referência 1149/GMMNEC/993/2022, de 23 de Maio, através do qual informa
sobre a solicitação do governo americano ao Governo de
Moçambique para recusar o acesso aos portos nacionais,
bem como a não prestação de serviços por parte da indústria marítima e financeira a sete companhias marítimas e sessenta e nove navios da Federação Russa alvos de
sanções adoptadas pelos EUA, alegadamente envolvidas
em actividades nocivas e associadas à invasão ilegal da
Ucrânia pela Rússia”, lê-se no documento.
O ofício, que é acompanhado pela lista das companhias
e navios em causa, fecha com um vigoroso “cumpra-se” do
Director Geral das Alfândegas, Taurai Inácio Tsama, o que
revela que a vontade dos EUA, entendida em muitos sectores como ingerência externa, vai, muito provavelmente,
vingar, apesar de Moçambique ter assumido uma posição
neutral em relação ao conflito que se desenrola em solo
ucraniano desde 24 de Fevereiro deste ano.

nota nº 938/889/MTC/GM/DCI/920/22, de 25 de Julho, o
Ministério dos Transportes e Comunicações leva ao conhecimento da Autoridade Tributária de Moçambique

Pressão crescente

Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na ONU

144 Países votaram a favor da resolução que condena a
invasão da Rússia à Ucrânia. Cinco votaram contra e 35 optaram pela abstenção. Entre os “não-alinhados” está Moçambique, o que não agrada às hostes norte-americanas
e ocidentais, no geral.
Desde essa altura, o Estado moçambicano tem sido
fortemente pressionado a assumir uma posição, naquilo
que muitos consideram ser ingerência em assuntos internos. Em Março do presente ano, o embaixador dos EUA
em Moçambique, Peter Handrick Vrooman, emitiu uma
missiva através da qual “apelava” Moçambique a mostrar-se solidário à Ucrânia, condenando Moscovo.
“Recordo-me do que disse o primeiro Presidente Samora Machel, no Hospital Central de Maputo, em 1976: ‘A
solidariedade internacional não é um acto de caridade, é
um acto de unidade entre aliados que lutam em terrenos
diferentes para o mesmo objectivo… A solidariedade não
tem raça nem cor, e o seu país não tem fronteiras”, escreveu o diplomata.
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Em tom de chantagem, Peter Handrick Vrooman fez
questão de lembrar que os americanos sempre ajudaram
Moçambique na assistência humanitária face ao terrorismo na província de Cabo Delgado e aos ciclones que
têm estado a assolar o país e que, igualmente, apoiam no
combate ao HIV/SIDA e à COVID-19”.
Aliado dos EUA, França também tem procurado mobilizar todo o continente africano contra o Estado russo.
Em visita de trabalho aos Camarões, Emmanuel Macron,
que foi reconduzido ao poder este ano, chamou os países
africanos de “hipócritas” em virtude de não terem condenado as acções da Rússia. Refira-se que a maior parte das
nações que se abstiveram, em sede das Nações Unidas,
são do continente negro.
De apelos, chantagens à ameaças
A retórica ocidental vem mudando de tom pouco a
pouco desde o início da guerra na Ucrânia. Primeiramente, os EUA e seus parceiros da União Europeia emitiam
“apelos” para adesão à resolução de condenação ao regime de Vladimir Putin. A linguagem evoluiu depois para
um nível que se confunde com chantagem, conforme se
pôde constatar na carta do embaixador norte-americano
acreditado em Moçambique.
Mais recentemente, a fasquia voltou a subir, com a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas a amea-
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çar estender as sanções económicas aos países africanos
que adquiram na Rússia produtos sobre os quais recaem
sanções, particularmente as
commodities.
O pronunciamento de Linda Thomas-Greenfield surgiu
apenas alguns dias depois de
Moçambique ter admitido a
possibilidade de comprar petróleo russo – que está mais
barato – na sequência de um
encontro que o embaixador da
Rússia em Moçambique, Alexander Zurikov, manteve com
a Confederação das Associações Económica de Moçamique (CTA).
"Estou certo de que vamxos
estudar e verificar a viabilidade dessa oferta [da Rússia], se
houver viabilidade, com certeza que [o petróleo russo] será
adquirido", afirmou Carlos Zacarias, ministro dos Recursos
Minerais e Energia.

Ofício da DGA deixa claro que a “solicitação” dos EUA é para ser cumprida
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NO ÂMBITO DA DIVULGAÇÃO DAS
SUAS ATRIBUIÇÕES

CSCS visita ST Projectos
& Comunicação

U

ma delegação do Conselho Superior da Comunicação Social (CSCS)
visitou, na segunda-feira, 22 de Agosto, as instalações da
ST Projectos & Comunicação, empresa proprietária dos jornais Dossiers & Factos e Dossier Económico. A visita enquadra-se no âmbito
da divulgação das competências e
atribuições do órgão.
D&F Texto: Dossier Económico

Liderada por José Guerra, a
delegação do CSCS manteve
um encontro com a direcção
editorial dos dois semanários,
composta por Serôdio Towo
(Director Editorial) e Amad
Canda (Coordenador Editorial).
Debruçou-se sobre as competências a si adstritas, com particular ênfase para a garantia
da liberdade de imprensa e da
independência dos órgãos de
informação.
No encontro, foi consensual
a ideia de que a independência
dos media passa pela sustentabilidade, um dos aspectos que
mais preocupa aquele órgão,
segundo José Guerra. De resto,
é um dos temas a ser discutido
num fórum que o CSCS preten-

de organizar este ano, numa
data a anunciar. A propósito
do fórum, o director editorial
do Dossiers & Factos e Dossier Económico sugeriu que
fosse alargado aos partidos
políticos, para que conheçam, em pormenor, o papel
da comunicação social.
Serôdio Towo, que é
igualmente Director-Geral
da ST Projectos & Comunicação, também vincou a
necessidade de se repensar
no modelo de formação dos
escribas, fazendo notar que
a qualidade tem deixado a
desejar.
Por sua vez, Jeremias
Langa, que também lidera
o MISA-Moçambique, aproveitou o ensejo para apelar
ao respeito escrupuloso da
ética e deontologia profissionais no exercício da nobre missão de informar.
A delegação do CSCS ainda conheceu a jovem equipa
que produz os semanários
Dossiers & Factos e Dossier Económico e elogiou o
contributo da instituição na
consolidação do Estado de
Direito Democrático.

Delegação do CSCS conhecendo a redacção dos dois semanários
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TOTAL SÓ ABANDONA MOÇAMBIQUE

Empresa protegida por soldados
franceses no Iémen

A

França enviou soldados ao Iémen, onde a multinacional Total Energies terá intenções de
controlar a exploração do gás
natural. Isso acontece numa altura em
que está em vigor a cláusula de força
maior que coloca em banho-maria um
projecto similar em Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, alegadamente devido a questões de segurança.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Depois do super mediatizado ataque terrorista à vila-sede do distrito de Palma, próximo
ao acampamento da Total, a petrolífera francesa suspendeu o projecto que lidera, visando a
exploração do Gás Natural Liquefeito (LNG), na
bacia do Rovuma e activou a cláusula de força
maior.
Desde então, a empresa condiciona o seu regresso ao restabelecimento da segurança em
Cabo Delgado. Em resposta ao ataque de 24 de
Março de 2021, o Governo de Moçambique solicitou apoio militar externo das Forças de Defesa
do Ruanda, às qual se juntaria depois a Missão
da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral em Moçambique (SAMIM).
A presença destes contingentes, associada
ao reforço da capacidade operativa das Forças
de Defesa e Segurança (FDS) resultou numa
melhoria substancial das condições de segurança em Cabo Delgado, atestada pelo regresso
de parte significativa da população deslocada
às suas zonas de origem.
A generalidade da crítica entende, por isso,
que há já condições para que a Total regresse
à Palma, o que não se tem verificado, porquanto os líderes da petrolífera entendem que mais
precisa ser feito.
O interesse da multinacional pela exploração
do gás no Iémen, um país onde os problemas
de segurança são ainda mais graves, reforça a
tese que tem sido defendida por alguns analistas, segundo a qual os franceses só não retornam a Cabo Delgado por falta de interesse.
Para o professor português Fernando Cardoso, a verdadeira razão do adiamento do regres-

Patrick Pouyanné, CEO da Total Energies

so é de natureza económica, e não securitária.
“A razão [do não reatamento do projecto de
Afungi] tem a ver com os investimentos que a
Total está a fazer em vários pontos do mundo. A
Total deve ter feito os cálculos e decidido avançar para Moçambique mais tarde”, defendeu,
em Junho, no programa Noite Informativa, da
STV Notícias.
Já no ano passado, e falando em entrevista
exclusiva ao Dossiers & Factos, o presidente da
Associação dos Economistas de Moçambique
(AMECOM), Pedro Cossa, chamava atenção para
os possíveis interesses geoestratégicos da França. Nessa altura, reagia às indicações de que a
gigante pretendia transferir a sua base para as
Ilhas Mayotte, alegadamente por conta da insegurança em Cabo Delgado.

Anúncio publicitário

ESPAÇOS DISPONÍVEIS

“Não deve ser segurança o real motivo para
qualquer tentativa de transferência para as Ilhas
Mayotte, porque, por aquilo que eles já investiram, até com recursos próprios, iriam garantir
segurança para aquele local. O que estou a querer dizer é que neste momento nós devemos
estar atentos aos interesses geoestratégicos e
geopolíticos da própria França, que podem pôr
em causa os interesses de Moçambique. Não é
à toa que eles estão a fazer isso, alguma expectativa eles têm”, explicou.
O adiamento do regresso dos franceses a
Cabo Delgado está a preocupar o Governo moçambicano. O Presidente da República chegou
a questionar o porquê das empresas não estarem a regressar, quando hoje as condições de
segurança estão bem melhores.

SOMOS O PARCEIRO
CERTO PARA O SEU EVENTO

Sala (até 100 Pessoas) • Sala Malambe (até 50 Pessoas) • Tenda de Eventos (Mais de 500 Pessoas)

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Welcome Coffee • Welcome Drink • Coffee Break • Cocktail/Finger Lunch • Almoço/Jantar
Av. Acordos de Lusaka
Nº 3556 • Maputo - Moçambique
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ACTIVISIONISMO

A liberdade através da loucura
Sérgio dos Céus Nelson
Definir o mundo já foi um problema desde quando não imaginávamos nascer. De repente, a diferença passou a ofuscar os olhos
dos Homens como se somente pudéssemos
viver numa esfera onde todos seguimos os
mesmos ritmos, sem aceitar a diferença
patente no consciente de cada ser que decide definir-se na sociedade pelas atitudes
e pela anatomia que o faz gesticular, pensar
e viajar no seu próprio cosmo a procura de
uma definição real da vida. Mas será que a
vida é somente isto que conseguimos ver,
ouvir e sentir? Não há nada mais que uma
simples aceitação do normal e do que os outros acreditam ser correcto e aceitável nas
normas desta colmeia a que chamamos de
sociedade?
Lembro-me de Sigmund Freud, no final
do século XIX, quando, na sua análise sobre a psicologia clínica, tentava fazer uma
observação e análise aprofundada de casos
individuais, no sentido de tratar pacientes
com “doenças mentais”. Freud aceitou a atitude diferente como uma anormalidade que
infringia o modus vivendi. Recordo-me até
do seu discípulo Breuer, quando naquela
altura, decidiram usar a hipnose como um
método de cura dos pacientes. Mas, pode-se
questionar até que ponto a anormalidade
pode ser fruto de “problemas mentais”?
Breuer acreditava que, através da hipnose, a pessoa poderia driblar censuras
que a impediriam de se lembrar de certos
factos (os traumas), e, assim, melhoraria a
sua ideia de tais experiências. Freud depois
descreveu esse estado como catarse. Freud
discordava quanto à eficiência da hipnose e,
em contrapartida, desenvolveu a técnica da
livre associação. Foi aí que a Psicologia Clínica nasceu, porque trouxe a cura pela palavra. Daí, o advento da Psicanálise abriu um

abrangente campo para as novas teorias,
como a Psicologia Analítica de Gustav Jung,
discípulo de Freud.
Depois de tantas metamorfoses do pensamento sobre a loucura, muitas linhas de
pensamento em psicologia emanaram no
sentido de explicar a origem daquele comportamento “anormal” que rompe com as
formas de manifestação do nosso EU. Quando falo em linhas de pensamento, refiro-me
à Psicanálise, à Psicologia Analítica, à Análise do comportamento ou ao Behavorismo
de Skinner e à Fenomenologia que nasceu
dos pensamentos de Sartre, Husserl, e tem
seus expoentes na psicologia representados
por Rollo May (existencialista) e Fritz Pearls
(Gestalt Terapia).
O que me leva a tecer estes pacatos pensamentos sobre a loucura tem mesmo a ver
com a necessidade de me debruçar em torno de verdades da anormalidade e mentiras
da lógica. Estas verdades da anormalidade
tendem exactamente a aceitar que o mundo não é somente feito da superficialidade
do nosso comportamento ou a ignorância
que temos em aceitar que existem novas
formas de manifestar e desenhar o que
Freud chamava de “sermos movidos pelo
inconsciente”.
Este inconsciente é uma fórmula que
está, de certa forma, ligado à nossa medula e nos define, não somente como o que o
outro espera de nós, mas também como nós
nos aceitamos como seres. Talvez se pense
de forma culposa ou estranha na atitude do
jovem que vai à lixeira e procura um cardápio para o seu jantar. Mas, esta forma de viver transpassa o lado cónico do sentido da
verdade, que, muitas vezes, serve para nos
cegar e nos limitar no valor de reflexão e
análise do comportamento, não só como a
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igualdade dos actos entre indivíduos que
coabitam na mesma esfera de vida, mas
também como a diferenciação do conceito
viver.
Ao analisarmos esta vertente, encontramos algumas contradições: o “ser anormal”
que vai no lixo a procura da comida e o mesmo ser que percebe que para viver precisa
de se alimentar. Aliás, esta contradição quase que acasalada remete-nos à necessidade
de reflexão deste “louco” como um “hibrido”
que anda pelas estradas e demonstra a sua
real aparência e vontade de identificar-se no
meio de tanta gente que vive de mesmices.
Ora, loucura pode existir no pensamento
de um Homem que, ao dormir na estrada,
cobre-se de caixas por medo do frio? Seria
loucura por ter saído de casa ou por ter visto
que viver em sua casa não reflectiria o seu
verdadeiro “EU” escondido porque as pessoas vivem sempre lhe pedindo mais do que
pode?
A verdade é que nós os Homens vivemos
numa loucura aceitada de que temos que rejeitar o que somos e aceitar o mundo definido pelos outros. Decerto que estou, nalgum
momento, a problematizar a Psicanálise de
Freud, quando tenta perceber o Homem
pela interpretação dos conteúdos inconscientes, acções e produções imaginárias de
um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência.
Um facto importante, avançado por
Freud, ao falar da Psicanálise, tem a ver com
a sua convicção de que os problemas dos
neuróticos e histéricos surgem da inaceitação cultural. Mas, isto pode-se problematizar em diversas perspectivas: como aceitar
uma cultura com a qual não nos identificamos ou como viver uma cultura falsificada e
emprestada dos outros?
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A mentira, ciência do poder e negócio do futuro
Nobre Rassul
A mentira continua sendo a melhor ferramenta para destruir uma nação. Afirmo
categoricamente, com licitudes de um eloquente analfabeto rural, que a magia de
uma boa mentira cega até os mais inteligentes e ludibria uma nação inteira por anos,
até a descoberta da verdade, embora algumas se construam por séculos.
O que é que a mentira não faz? Que me
diga o Adão, o que a cobra fez com a Eva e,
por sua vez, a Eva com o Adão, tendo este
presumível acto mudado o destino do ser
humano!
A verdade é que para construir ou obter riquezas ilícitas a "mentira" é um motor colossal que guia os princípios de "má-fé, desonestidade e maldade". Assim, cada
indivíduo constrói sobre si a capa da sua
mentira, daí que dela provem os actos de
manipulação e controlo ou obtenção de
proveitos de forma desonesta ou indevida.
Esta desconstrução do social cultural africano tem marginalizado as classes mais
baixas em países pobres como Moçambique, Angola, Malawi, Nigéria, entre outros.
Parto do princípio de que a falta de moral e ética na perspectiva dos direitos sociais de cidadania e de bem-estar e a perda
dos valores culturais conservadores possa
contribuir para este desiderato. Todavia,
na cadeia do conformismo da construção
da mentira para a salvaguarda do bem-estar de uma determinada classe no nosso
quotidiano africano encontramos as oito
narrativas sectoriais, políticas, individuais,
culturais, escolares, económicas, científicas e religiosas (a religiosa é um dos piores
modelos de mentira). De que forma os tipos
de mentira se resumem? Baseado na minha
análise e pesquisa, prefiro formá-los segundo a sua natureza: Mentira liberal, mentira
democrática, mentira motivadora, mentira
paternalista, mentira técnica, mentira carismática, mentira académica e, por fim,
a mentira especializada! A última é a mais
emblemática de todas.
O poder da mentira é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a vontade do
mentiroso sem se aperceber que foi absurdamente enganado. O outro lado metafórico é levar as pessoas a acreditarem sem
pestanejar na história criada para tornar a
mentira contada um facto real, através de
um jogo de manipulações, programas.
Bem, recordo-me de um episódio de um
edil da zona centro de Moçambique, que

recebeu em seu espaço urbano um cônsul
japonês e decidiu convidá-lo a almoçar em
um estabelecimento hoteleiro junto à praia,
do qual já foi sócio. No local, encontra a
proprietária, sua ex-sócia, que não imaginava que este edil havia mentido ao cônsul
sobre ainda ser parte do consórcio daquele estabelecimento. O edil afirmou ao alto
comissário do Japão que o complexo ainda
era dele e que detinha títulos na sociedade, porém, chegados lá, em uma conversa
informal, a actual proprietária do complexo hoteleiro abre-se ao cônsul para explicar
que não havia sociedade nenhuma, depois
do cônsul ter questionado que tipo de sociedades tinha sido estabelecida. Este “entorno do caldo" trouxe os motivos e razões
que ditaram a reestruturação da sociedade.
O edil, com vergonha, não sabia o que fazer.
Poderíamos estar aqui em um caso de
um mentiroso compulsivo? Ou alguém que
não aceita seus fracassos e pretendia construir uma determinada aparência e criar
uma posição forçada e enganadora? Seria
este acto do edil falta de carácter? Deveríamos julgar o edil pelo comportamento?
Sendo assim, alguns destes pontos devem
ser analisados com base no nosso modo de
vida e no princípio paradoxal da mentira,
seja ela na governação ou no nosso modo de
vida. Ao apresentar aqui argumentos que
levem uma pessoa a reflectir sobre determinado assunto e tomar sua decisão de modo
consciente e alinhado com suas crenças, valores e objectivos chamo atenção para a necessidade de deixar que a pessoa faça uma
análise liberal sobre a construção da moral.
Hayek, na sua teoria, argumenta que as
pessoas não podem escolher a sua moral
porque a realidade nua e crua é que é a evolução que selecciona a moral.
Teríamos aqui margem para algum juízo
moral?
Por outras palavras, a mentira, embora
seja usada como algo eficiente, é traduzida na dinâmica de hoje em dia como eficaz.
"O que é eficiente é bom e o que é eficaz
é melhor”, permitindo que certas classes
prevaleçam.
A propaganda usada na guerra entre a
Rússia e a Ucrânia é uma das narrativas do
modelo de construção de várias mentiras
para esconder os devaneios de uma guerra
que mata e destrói os dois lados. Não existe
nobreza sobre a mentira, independente do
propósito!

Seria loucura considerar a possibilidade de um teste para o emprego legítimo da
mentira no nosso dia-dia. Todavia, seria
mais estúpido acreditar que a mentira não
está empregue como o nosso modo de vida.
Há que introduzir distinções entre a ciência
na mentira e propaganda falsa, compreendendo a formulação de políticas públicas e
económicas tendenciosas, a manipulação
de uma certa classe ou sociedade que deforma o sentido de justiça social e igualdade
de género.
Porque é através de mentiras que nações
vendem ou semeiam desgraças a outras nações, vendem guerras e semeiam mortes,
corrompem os mais frágeis e aliciam os
mais fortes. Em um jogo de quem mente
melhor, vive melhor e finalmente prospera
melhor. A mentira foi usada para justificar
uma crueldade e fazer prevalecer o desejo de vários tiranos em pleno século XXI.
Depois da história nos mostrar vezes sem
conta que os líderes usam a mentira para
justificar massacres.
A nação tem vindo a usar a mentira
como modelo manipulatório geracional,
que serve de técnica de chamariz eleitoral
para acalmar o povo, para resolver problemas ou para criar revoltas. Fazendo com
que na sociedade em que a mentira é inserida, o povo possa crer em promessas de
melhorias de vida como forma de o colonizar na base de miséria salarial /educativa e
de um plano de saúde em que o povo acaba morrendo em bichas ou frustrado pela
ausência de medicamentos adequados, que
terminam em consultas frustradas/maus
diagnósticos.
Embora a mentira seja usada há séculos
pela "nobreza e burguesia como modelo escravizador dos supostos homens livres, ela
continua sendo um mal maior.
Irei argumentar longamente na próxima
edição sobre o sentido negativo e básico e a
construção da moral na mentira. Por mais
que possa formular características, há que
reflectir na abordagem do problema, o neoliberalismo, as opiniões e reflexões sobre a
base da moral construída para que a mentira seja o motor das futuras gerações.
Dedico este texto ao meu grande amigo
EDIGAR, leitor assíduo dos meus artigos,
que perdeu a vida em um fatídico acidente
na cidade de Nacala, no dia 18 de Julho. os
seus comentários e contributos farão falta.
Até breve, companheiro!
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Estudantes trocam ensino pelas drogas: como engajar a
comunicação social para uma abordagem mais pedagógica (2)
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

A televisão e outras tecnologias de
acesso à informação ampliam o impacto
do uso das drogas. As redes sociais excitam quem nunca as usou e também impulsionam a vitimização e diabolização
do papel dos agressores.
Isto tudo dá a entender que, ao invés de
se pautar por abordagens correctivas, fazemos dos alunos consumidores de drogas alvos de chacota, bullying e outro tipo
de desvalorização do homem. Há aqui
uma ausência total do papel social e pedagógico para que alunos “drogados” tenham a chance de mudar, corrigindo seus
anteriores actos.
Esta implicação origina-se do uso desenfreado das redes sociais para abordar assuntos tão sérios cuja solução não
passa em apenas postar no Facebook ou
WhatsApp, atitudes de ira, rancor e até
de culpabilização do aluno envolvido em
drogas. Nestes espaços de troca de informação, assiste-se a situações que, ao invés
duma atitude correctiva, limitamo-nos
em promover sessões de fotos, filmagens
e até construímos “memes”, levando o
sofrimento de quem fora vítima da violência para o lado satírico, alicerçado no
sofrimento de outrem.
Nestas redes, poucos são os comentários com uma visão de promoção de
mudanças de comportamento e atitudes
positivas; quer para quem da droga perde o foco e concentração nas aulas, assim
como para quem sofre o impacto de quem
destas drogas se serve, incluindo os próprios professores e todo o recurso humano da escola. No decurso destes comentá-

rios, é notável a multiplicação de opiniões
que apoiam e se posicionam contra a violência e diversas situações em que adultos respondem à violência com violência.
Claramente, isto não ajuda para que os
alunos compreendam que a violência é
um acto condenável. Contribuímos para
a construção de uma visão permanente da violência através da instituição de
gangues internas que vão perpetuando o
ódio e inveja como valores que alimentam e justificam a existência das gangues
escolares.
O processo de educação e formação
do aluno perdeu o foco e, infelizmente, o
professor tem sido solidário na formação
do aluno. O professor deve lidar com mais
de 300 alunos por dia e, fora de ser o elo
transformador do homem do amanhã,
tem que também contribuir para a educação, substituindo o papel dos pais no seio
da família. No passado, uma disciplina
denominada educação moral assumia este
papel de educação e formação do aluno,
através de uma vertente de preservador
de valores nobres de socialização, respeitando a diversidade e o próximo nas relações sociais da comunidade estudantil.
Caso para perguntar que motivação levou
à exclusão da disciplina de educação moral do programa de desenvolvimento humano no sector de educação. Sou de uma
geração que se beneficiou desta educação
moral e que o digam meus colegas nas escolas secundárias Noroeste 1 e 2.
Professor Tajú, digno da profissão que
exercia, incutia em nós valores que até
hoje, como adultos, fazemos uso. Profes-
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sor Tajú (figura a ser homenageada neste
espaço) foi um exímio educador e cultivador de valores morais para alunos dos
anos 70, 80 e 90. Até porque, e por conta da localização geográfica das escolas
referenciadas, o nível de criminalidade
era tão alto de tal forma que não foram
poucas as vezes em que o professor teve
que usar dos seus dotes também para incutir uma postura diferente dos grupos e
gangues que aterrorizavam o bairro Maxaquene. Este é apenas um exemplo da
forma como a disciplina sobre educação
moral contribuía na minimização dos casos de violência.
Agressores multiplicam-se quase por
todo o país e as drogas ameaçam o futuro
do jovem médico, enfermeiro, professor,
contabilista e outras tantas profissões.
Forjando este homem, podemos ter a capacidade de resolver os demais desafios
de acesso aos serviços de qualidade para
as comunidades. Os meios de comunicação social, incluindo as plataformas ou redes sociais, precisam de inverter a forma
como tratam assuntos de violência. Precisamos de abordar valores de tolerância,
perdão e paz, criando espaços para que
alunos possam se redimir destes actos.
Educar os jovens é responsabilidade de
todos e trata-se de uma questão urgente
na sociedade moçambicana: escutar e valorizar os desafios que as novas gerações
enfrentam. O propósito de ser servir de
condutor para toda transformação social,
acção que requer o engajamento efectivo
dos meios de comunicação social e utilizados de plataformas sociais.
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Relatório de Disciplina de Mercado 2021

Figura 1: Modelo de Gestão de Riscos

NOTA INTRODUTÓRIA.
Economia Global
O presente documento pretende dar informação detalhada sobre a solvabilidade e gestão de risco, e complementar ao anexo
às demonstrações financeiras anuais, sobre as posições e a actividade do BNI – Banco Nacional de Investimento, S.A (adiante
igualmente designada por “BNI” ou “Banco”).

Gabinete de
Gestão de Risco

O Relatório “Disciplina de Mercado” segue a estrutura dos requisitos mínimos de divulgação definidos no Anexo I do Aviso
n.º 16/GBM/2017, de 30 de Junho, do Banco de Moçambique, e enquadra-se no âmbito dos requisitos de prestação de
informação previstos no Pilar III do Acordo de Basileia II, relativamente à informação sobre a gestão dos riscos e a adequação
do capital, nomeadamente no que se refere à disponibilização de informação detalhada do capital, da solvabilidade e dos
riscos assumidos e respectivos processos de controlo e de gestão, pelo que os dados reportados têm subjacente uma óptica
predominantemente prudencial.
Os valores apresentados, se nada estiver referido em contrário, estão em milhares de meticais e reflectem a posição do Banco
a 31 de Dezembro de 2021.

Gabinete de
Controlo Interno
e Compliance

Comissão de
Controlo Interno,
Compliance e
Auditoria

Conselho de
Administração

Gabinete de
Auditoria Interna

Comissão
Executiva

No site oficial do Banco (www.bni.co.mz) é apresentada a informação adicional de interesse público sobre a actividade
desenvolvida, bem como um conjunto de indicadores relevantes do BNI.

1.Declaração de Responsabilidade do Conselho de Administração
ALCO
Inserido no âmbito da revisão das regras de supervisão prudencial aplicáveis às Instituições Financeiras (Basileia II), o Banco
de Moçambique determinou, através do Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho, que aquelas instituições procedessem à
divulgação de um conjunto de informação mais detalhada sobre a sua solvabilidade, que contemplasse os riscos incorridos
pelas instituições, bem como os processos e sistemas de avaliação e de gestão dos mesmos (Pilar III).
Assim, vem o Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO declarar e certificar que, em cumprimento
e para efeitos presentes no Artigo 8 do Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho:
• No presente documento “Disciplina de Mercado”, elaborado com referência a 31 de Dezembro de 2021, foram
diligenciados e desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários à divulgação pública da informação. Mais
certifica que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada neste documento é verdadeira, fidedigna
e de qualidade;
• Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do período
subsequente àquele a que o presente documento se refere.
O Banco Nacional de Investimento (BNI) conseguiu contornar o ano de 2021 com um lucro líquido de 115.7 milhões meticais, o
rácio de liquidez foi de 40.02%, sendo ainda de destacar o acréscimo do rácio de crédito em incumprimento (NPL) para 6.83%.
Maputo, Julho de 2022
O Conselho de Administração do Banco Nacional de Investimento, S. A

Omar Ossumane Momade Mithá
(Presidente do Conselho de Administração)

Tomás Rodrigues Matola
(Presidente da Comissão Executiva)

Luísa Mário Francisco Tivane
(Administradora Executiva)

Abdul Bácite Daiaram Jivane
(Administrador Executivo)

Tomás Ernesto Dimande
(Administrador não-Executivo)

Mussá Usman
(Administrador não-Executivo)

Ester dos Santos José
(Administradora não-Executiva)

O BNI tem vindo a desenvolver uma estrutura de gestão e acompanhamento dos diferentes riscos, procurando dotar as
estruturas orgânicas de meios técnicos e humanos que se revelam ajustados aos diferentes tipos de risco incorridos na sua
actividade. Cada uma das áreas dispõe de uma estrutura organizativa própria que atende à natureza, dimensão e
complexidade das actividades desenvolvidas, procurando-se que o grau de sofisticação dos sistemas de gestão dos diferentes
tipos de risco seja proporcional e adequado ao respectivo nível de exposição e grau de tolerância.
No domínio da gestão dos riscos, o Conselho de Administração do BNI e o órgão responsável pela definição da política de risco
incluindo-se, neste âmbito, a aprovação dos princípios e regras de mais alto nível que deverão ser seguidos na gestão do
mesmo, assim como as linhas de orientação que deverão ditar a alocação do capital económico às linhas de negócio, cabendo
à Comissão Executiva a responsabilidade pela condução dessa política e pela decisão executiva relativa às medidas e acções
do âmbito da gestão de risco.
Comissão de Controlo Interno, Compliance e Auditoria tem como missão principal apoiar o Conselho de Administração no
cumprimento das suas responsabilidades de supervisão da actividade, incluindo a qualidade de informação contabilística e
reporte financeiro, e dos sistemas de controlo interno, e compete-lhe:
• Definir os sistemas de controlo interno e de auditoria das actividades e das informações contabilísticas, financeiras,
operacionais e de gestão do Banco;
• Fomentar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis ao Banco;
• Coordenar e acompanhar a equipa permanente de auditoria interna e externa do Banco;
• Fiscalizar a eficácia dos sistemas de controlo interno e da gestão de riscos.
Gabinete de Gestão de Risco é um órgão orientado para a protecção do capital da Instituição, no que se refere a risco de
crédito, de mercado e operacional, e para o acompanhamento e controlo das operações de financiamento.
O Gabinete Controlo Interno e Compliance é um órgão orientado para assegurar a gestão do risco de compliance e garantir
a execução dos procedimentos internos em matéria de prevenção do crime de branqueamento de capitais, do financiamento
do terrorismo e do abuso de mercado e a gestão do sistema de controlo interno do Banco.
Gabinete de Auditoria Interna é um órgão do primeiro nível orientado para verificar o cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis ao Banco, a eficácia e a gestão dos sistemas e metodologias de gestão dos riscos e a adequação dos
procedimentos de controlo de maior relevância.
O Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO) é responsável por apreciar e/ou decidir propostas relativas à implementação da estratégia de negócio e de gestão de riscos.

2. GESTÃO DE RISCOS NO BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO

1.1. Identificação do Banco Nacional de Investimento, S.A
O presente documento é referente ao relatório “Disciplina de Mercado” do Banco Nacional de Investimento, S.A. que é uma
sociedade anónima de direito moçambicano, matriculada na Conservatória do Registo das Entidades Legais em Maputo sob o
número 100170094, com sede na Avenida Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, em Maputo, com o capital social de 2.240.000.000,00
MT, registada na folha um do livro de registo especial de instituições de crédito do Cartório Notarial Privativo do Banco de
Moçambique, datado de 11 de Março de 2011.

2.1.Princípios de Gestão de Risco
O BNI está sujeito a riscos de diversa natureza relacionados com o desenvolvimento da sua actividade.
A gestão de riscos no BNI obedece a princípios, metodologias e procedimentos de controlo e reporte definidos, atendendo aos
riscos específicos de cada negócio. A política de gestão de riscos do BNI visa a identificação, avaliação, acompanhamento e
controlo de todos os riscos materiais a que a instituição se encontra exposta, tanto por via interna como externa, por forma
a assegurar que os mesmos se mantêm em níveis compatíveis com a tolerância ao risco pré-definida pelo órgão de administração.
Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamento e controlo dos principais tipos de riscos, salientando-se
os riscos de crédito, de mercado, operacional, de liquidez, de compliance e de reputação, de estratégia e de tecnologias de
informação, que são intrínsecos à actividade do BNI e que se apresenta seguidamente:

A 31 de Dezembro de 2021, o BNI detinha uma participação na Sociedade Interbancária Moçambicana (SIMO) de 0,5%, por
motivos regulamentares, e uma participação financeira não qualificada no capital social do Eastern and Southern African
Trade and Development Bank (TDB) no valor de USD 5.513.715.00, representativo de 888 acções de classe B, equivalente a
uma quota de participação de 0,5% à data de subscrição.
As participações do BNI estão registadas no balanço como Investimentos em Títulos.

Risco de Crédito
O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados e/ou no capital, devido à
incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a instituição, incluindo possíveis
restrições à transferência de pagamentos a partir do exterior. O risco de crédito existe, principalmente, nas exposições em
crédito, linhas de crédito, garantias e derivados. (Aviso nº 04/GBM/2013, de 31 de Dezembro).

1.2. Objectivos e Políticas em Matéria de Gestão de Riscos
A gestão do risco constitui para o BNI uma actividade de elevada importância, para a qual se encontram definidos princípios
orientadores, uma estrutura organizativa e sistema de avaliação e monitorização do risco. O perfil do risco do Banco é
prudente, quer pelas características do modelo de governance da instituição e dimensão, quer pela própria exigência
regulamentar da supervisão. A política de gestão de riscos do Banco procura manter uma relação adequada entre os capitais
próprios e a actividade desenvolvida. Neste âmbito, o acompanhamento e controlo dos riscos assumem especial relevância.

O BNI adopta o Método Padrão Simplificado para o apuramento da base de cálculo dos requisitos mínimos de Fundos Próprios
para a cobertura do risco de crédito, nos termos do Aviso nº 03/GBM/2012, de 13 de Dezembro e Aviso nº 11/GBM/2013, de
31 de Dezembro, ambos do Banco de Moçambique.
Para as posições em risco sobre administrações centrais de países e seus respectivos bancos centrais, a avaliação baseia-se de
acordo com as classificações das agências de crédito de exportação (ECA – Export Credit Agencies).

Âmbito de Aplicação e Políticas de Gestão de Risco

1.3. Órgãos de Estrutura Intervenientes
O Conselho de Administração (CA) e a Comissão Executiva (CE), enquanto órgãos de governo do BNI, compreendem o risco da
actividade e o grau de tolerância ao risco que o Banco deve assumir bem como a necessidade de estabelecer uma moldura e
mecanismos de controlo robustos com vista à sua efectiva gestão agregada, atenta a natureza transversal ao negócio bancário
desses riscos.
Com esse objectivo, e no exercício das suas competências próprias, a Comissão Executiva implementou, sob a sua
supervisão, estruturas, controlos e processos com vista a assegurar e monitorar, numa perspectiva de gestão corrente e de
gestão estratégica, o risco de actividade bancária.
A gestão dos riscos materialmente relevantes a que o Banco está exposto é assegurada pelo Conselho de Administração,
Comissão Executiva, Gabinete de Gestão de Risco, Gabinete de Controlo Interno e Compliance, Gabinete de Auditoria
Interna, a Direcção Financeira e de Planeamento, e em conjunto com o Comité de Activos e Passivos. Cada uma dessas áreas
dispõe de uma estrutura organizativa própria que atende à natureza, dimensão e complexidade das actividades desenvolvidas
e que desempenha as suas competências de forma objectiva e independente relativamente às restantes áreas funcionais.

Página 2

O risco de crédito é medido em termos de rating das instituições ou entidades emitentes de dívidas, parceiros,
correspondentes assim como das praças onde são aplicados os activos no caso de administrações centrais de países sem
classificação pela ECA. Os ratings a considerar para os efeitos referidos, são os emitidos pelas agências de notação externa de
crédito (ECAI – External Credit Assessement Instituitions, a Standard & Poor, a Moods e a Fitch Ratings).
O BNI adopta uma política de monitorização contínua dos seus processos de gestão de risco de crédito, promovendo
alterações e melhorias sempre que consideradas necessárias, visando uma maior consistência e eficácia desses processos.
A função de gestão de risco de crédito é da responsabilidade do Gabinete de Gestão de Risco, cuja actividade se rege pelos
princípios e regras de concessão e acompanhamento dos créditos definidos na Política de Crédito.
A gestão de risco de crédito no BNI assenta no acompanhamento sistemático da carteira de crédito, onde se avalia
continuamente, se os factores de risco se mantêm consistentes com a estratégia definida.
Para além do acompanhamento regular da carteira de crédito pela área de crédito, o Gabinete de Gestão de Risco
implementou um sistema de monitorização mensal, que consiste na elaboração de um Relatório de Crédito em Situação
Irregular, onde se destaca os principais créditos com indícios de incumprimento (crédito em situação irregular há menos de
90 dias) e com incumprimento (crédito em situação irregular há mais de 90 dias).
Para o cumprimento do Aviso nº 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro e das IFRS relativamente ao cálculo das Provisões
Regulamentares Mínimas e Imparidades de Crédito respectivamente, reforçou-se o acompanhamento das reestruturações de
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crédito por dificuldades financeiras dos mutuários, identificando-se os clientes com crédito reestruturado, mitigando por esta
via, o risco de concessão de crédito a clientes de alto risco.
Sistema Interno de Notação de Risco
O Banco ainda não possui um modelo interno de notação de risco (rating). A análise de crédito é feita a partir dos elementos
financeiros históricos e previsionais do Cliente para aferir a sua capacidade de endividamento e previsional de reembolso do
crédito, consubstanciada por elementos quantitativos sobre o negócio, robustez e liquidez das garantias oferecidas.
Estratégia para a Redução do Risco de Crédito
O BNI para se precaver de eventuais incumprimentos dos contratos estabelecidos, procura mitigar o risco de crédito, ex-ante
através da análise da capacidade de reembolso e da exigência de colaterais aquando da sua concessão e ex-post através de
um sistema manual de alerta e acompanhamento.
Risco de Mercado
O risco de mercado é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,
nomeadamente, por flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de acções ou preços de mercadorias”.
Em relação ao risco de mercado, o Banco se encontra exposto ao risco de taxa de câmbio e ao risco da taxa de juro.
a) Risco de Taxa de Câmbio
O risco de taxa de câmbio é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
devido a movimentos adversos nas taxas de câmbio de elementos de carteira bancária, provocados por alterações nas taxas
de câmbio utilizadas na conversão para a moeda funcional ou pela alteração da posição competitiva da instituição devido a
variações significativas das taxas de câmbio”.
b) Risco da Taxa de Juro
O Risco da Taxa de Juro é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
devido a movimentos adversos nas taxas de juro de elementos da carteira bancária, por via de desfasamentos de
maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausência de correlação perfeita entre as taxas recebidas e pagas
nos diferentes instrumentos, ou da existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos
extrapatrimoniais”.
Estratégia e Processos de Gestão de Risco de Mercado
O Banco identifica, avalia, gere, monitora e comunica o risco de mercado que resulta dos movimentos de taxas de câmbio
e de juro e os factores que o influenciam. É da responsabilidade da Sala de Mercados manter as posições cambiais do Banco
dentro dos limites estabelecidos para as mesmas.
O Banco de Moçambique estabelece limites ao mercado relativamente ao grau de exposição por moeda e, em agregado, para
posições curtas de 10% dos fundos próprios por moeda e 20% para todas as moedas monitorizadas diariamente.
O BNI monitora regularmente o risco estrutural de taxa de juro com base em análises de sensibilidade da margem financeira
e dos Fundos Próprios Prudenciais face à variações das curvas de taxas de juro. Esta avaliação é efectuada com base na
técnica de gap analysis, segundo a qual todos os activos e passivos sensíveis à taxa de juro e não associáveis às carteiras de
negociação são distribuídos de acordo com as suas maturidades ou datas de repricing residuais.
Estrutura e Organização da Função de Gestão de Risco
A Unidade da Sala de Mercados é que tem a função primária de execução do controlo de risco de mercado que reporta ao
Gabinete de Gestão de Risco para efeitos de controlo diário da posição cambial do Banco. A um nível estrutural, a gestão do
risco de mercado é tratada no âmbito do ALCO. Neste âmbito, o acompanhamento do risco de mercado inclui a sua evolução,
a análise de gaps de repricing acumulados e a análise de spreads, a análise de evolução das taxas de câmbio, a análise dos
activos e passivos por moeda, entre outros aspectos.
Âmbito e Natureza dos Relatórios do Risco
Diariamente, o Banco calcula e reporta a sua posição cambial, de acordo com o Aviso 15/GBM/2013, . Mensalmente, são
calculadas as posições cambiais líquidas para efeitos de cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de risco de
mercado de acordo com o aviso 15/GBM/2013, de 31 de Dezembro. Para o ALCO é produzido um relatório sucinto onde é feita
análise mensal dos riscos cambiais, risco de liquidez e risco da taxa de juro.
No contexto regulamentar de reporte do risco de taxa de juro da carteira bancária, o BNI remete numa base semestral ao
Banco de Moçambique, a informação detalhada sobre o seu nível de exposição ao risco da taxa de juro da carteira bancária
conforme estabelece o Circular nº 04/SCO/2013 de 31 de Dezembro. Os requisitos regulamentares no reporte do risco da
taxa de juro da carteira bancária, incluem: (i) a desagregação dos activos, passivos e extrapatrimoniais por prazos residuais
de revisão de taxa de juro, e (ii) análises de sensibilidade da margem de juros e do valor económico do capital a um choque
paralelo na curva de rendimento, de 200bps.
Risco de Liquidez
O risco de liquidez é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
decorrentes da incapacidade da instituição dispor de fundos líquidos para cumprir as suas obrigações financeiras, à medida
que as mesmas se vencem”.
A gestão da liquidez do BNI é da competência da Unidade da Sala de Mercados. A um nível estrutural, a gestão da liquidez é
gerida no âmbito do ALCO. Neste comité, a liquidez é analisada através de mapas de gap comercial, de gap de tesouraria, da
estrutura de financiamento de capitais alheios e de prazos residuais de activos e passivos.
A política de gestão de liquidez do BNI baseia-se em critérios conservadores, que visam assegurar níveis adequados de
liquidez para fazer face às necessidades decorrentes da actividade, ao cumprimento das reservas mínimas de caixa e a
eventuais saídas não programadas de tesouraria, tais como:
• Níveis mínimos de liquidez disponível (aplicações de curto prazo);
• Activos líquidos, passíveis de serem alienados e convertidos em liquidez no curto prazo; e
• Linhas de financiamento disponíveis em outras Instituições de Crédito.
Risco Operacional
O risco operacional é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
decorrentes de falhas na análise, processamento ou liquidação de operações, de fraudes internas e externas, da utilização
de recursos em regime de subcontratação, de processos de decisão internos ineficazes, de recursos humanos insuficientes ou
inadequados ou da inoperacionalidade das infra-estruturas”.
O BNI adopta o Método do Indicador Básico para o cálculo de requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura do risco
operacional, nos termos do Aviso nº 12/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique.
A coordenação da função de gestão de risco operacional é assegurada pelo Gabinete de Gestão de Risco, que entre as suas
atribuições inclui a dinamização da implementação de procedimentos de controlo que permitem garantir a integridade dos
registos, registo de eventos de risco e remessa para os diferentes órgãos de estrutura responsáveis para a sua caracterização
e validação.

ou na impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigações contratuais”. Por outro lado, o Risco de Reputação é a
possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de uma percepção
negativa da imagem pública da instituição, fundamentada ou não, por parte de clientes, fornecedores, analistas financeiros,
colaboradores, investidores, órgão de imprensa ou pela opinião pública em geral.
A gestão dos riscos de Compliance e de Reputação no BNI são da competência do Gabinete de Controlo Interno e Compliance
e do Conselho de Administração respectivamente.
O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, incluindo as relativas à prevenção do branqueamento de
capitais e do financiamento ao terrorismo, bem como das normas e usos profissionais e deontológicos, das regras internas
e estatutárias, das regras de conduta e de relacionamento com clientes, das orientações dos Órgãos Sociais e das
recomendações da Supervisão Bancária, de modo a proteger a reputação da Instituição e a evitar que este seja alvo de
sanções, são os grandes objectivos do Gabinete Controlo Interno e Compliance.
Para o alcance destes objectivos, o Gabinete de Controlo Interno e Compliance baseia-se nas seguintes actividades:
• Assegurar, em conjunto com as demais Estruturas do Banco, a adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema
de controlo interno da instituição, procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios;
• Disseminar a cultura de controlo para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes;
• Identificar, analisar e medir os riscos de compliance, no sentido de avaliar a conformidade legal e regulamentar das
políticas e dos procedimentos adoptado pelo Banco no exercício da actividade, incluindo o cumprimento de regras de
conduta e de relacionamento com os Clientes;
• Pesquisar, identificar e/ou analisar, por iniciativa própria ou por reporte das Estruturas de Negócio, as operações
susceptíveis de configurar riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo;
• Comunicar as deficiências detectadas e promover a adopção de medidas correctivas e ou preventivas junto dos Órgãos de
Estrutura responsáveis, acompanhando a sua execução;
• Assegurar a execução da política de aceitação e de classificação do Cliente numa óptica branqueamento de capitais e de
financiamento do terrorismo;
• Garantir o cumprimento de todos os deveres de comunicação e reporte às autoridades de supervisão, nomeadamente em
matéria de branqueamento de capitais, e demais solicitações do Banco de Moçambique.
Risco Estratégico
O risco estratégico é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de
decisões estratégicas inadequadas, de deficiente implementação das decisões ou de incapacidade de resposta a alterações
do meio envolvente (interno e externo) da Instituição.
O BNI implementa um processo de Planeamento Estratégico consubstanciado em planos de actividades das diferentes áreas
onde são detalhadas as principais iniciativas, os objectivos e as metas a atingir durante um determinado período da vigência
do plano.
Numa base anual, é elaborado o orçamento para o exercício seguinte, o qual incorpora as eventuais alterações e os
pressupostos assumidos no Plano de Actividades. A gestão corrente do risco estratégico e da competência da
Comissão Executiva.
Risco de Tecnologias de Informação
O Risco de Tecnologia de Informação é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
decorrente do uso ou dependência de hardware, software, dispositivos electrónicos, redes e sistemas de telecomunicações.
Estes riscos podem também estar associados a falhas de sistemas, erros de processamento, defeito de software, erros
de operação, falhas de hardware, deficiência de capacidade, vulnerabilidade de rede, fraquezas de controlo, brechas de
segurança, sabotagem interna, espionagem, ataques maliciosos, incidentes de hacking, conduta fraudulenta e capacidades
de recuperação deficientes. (Fonte: Aviso nº 04/GBM/2013, 31 de Dezembro).
Está em processo a implementação do modelo de gestão de riscos tecnológicos enquadrado nas directrizes estabelecidas
pelo Banco de Moçambique no Aviso nº 04/GBM/2013, de 31 de Dezembro. Por outro lado, esse modelo estará alinhado com
o plano de continuidade de negócios, a política de segurança de informação e todos os dispositivos legais que visam garantir
que não haja fuga ou perda de informação.
A metodologia dos riscos tecnológicos pressupõe 3 grandes fases:
• Avaliação (relatório de identificação e avaliação de riscos tecnológicos);
• Gestão (plano de resposta e priorização dos riscos tecnológicos);
• Monitoria (relatórios de desempenho de processos e avaliação de maturidade dos controlos implementados e plano de
acção para remediações).
A gestão de risco de Tecnologias de Informação é da competência da Direcção de Organização e Sistemas de Informação.

3. ESTRUTURA DE CAPITAL
3.1. Informação Qualitativa
Caracterização dos Fundos Próprios
O apuramento dos Fundos Próprios do BNI é feito de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com
o disposto no Aviso nº 14/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique. No essencial, o seu cálculo baseia-se em
informação contabilística constante nas demostrações financeiras da Instituição.
Os Fundos Próprios Totais correspondem à soma algébrica dos Fundos Próprios de Base (também designados por Tier 1) com os
Fundos Próprios Complementares (designados por Tier 2), deduzida da insuficiência de provisões, dos activos intangíveis e de
outros valores que, nos termos regulamentares, não são elegíveis para efeitos de solvabilidade da instituição.
A principal parcela dos Fundos Próprios corresponde aos Fundos Próprios de Base, os quais, para além do cálculo do indicador
Tier 1 permitem ainda, o apuramento do Core Tier 1 nos termos do disposto da Circular nº 01/SCO/2013, de 31 de Dezembro.
As principais componentes dos Fundos Próprios de Base do BNI são:
Fundos Próprios de Base (Tier I)
Elementos Positivos
• Capital realizado;
• Reservas legais, estatuárias e outras formadas por resultados não distribuídos;
• Resultados positivos transitados de exercícios anteriores;
• Resultados positivos do último exercício;
• Resultados positivos provisórios de exercícios em curso.

Foram implementados os Indicadores-Chave de Riscos (KRI) que permitem o controlo da evolução dos principais factores de
risco, tendo em conta ao grau de tolerância definido para as diferentes tipologias de risco operacional.

Elementos Negativos
• Activos intangíveis líquidos de amortizações;
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;
• Resultados negativos do último exercício;
• Reservas de reavaliação negativas;
• Insuficiência de provisão.

No âmbito de mitigação do risco operacional, no BNI possui um Plano de Contingência e está em processo de elaboração
dos procedimentos de Continuidade de Negocio (CoB) e Analise de Impacto no Negócio (BIA), com base em cenários de
indisponibilidade do seu edifício, o quais serão actualizados numa base anual para adequá-los a eventuais alterações que
possam ocorrer na estrutura organizacional.

Por outro lado, o BNI apresenta nos seus Fundos Próprios, um montante na parcela de Fundos Próprios Complementares, os
quais embora sejam considerados de apuramento do Core Tier II, permitem reforçar a solvabilidade da Instituição, sendo
que basicamente compõe-se de provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo
risco de crédito.

Risco de Compliance e Risco de Reputação
O risco de compliance é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
decorrentes de violações ou de não conformidade relativamente às leis, regulamentos, determinações específicas,
contractos, regras de conduta e de relacionamento com clientes, práticas instituídas ou princípios éticos, que se
materializam em sanções de carácter legal, na limitação de oportunidades de negócio, na redução de potencial de expansão

3.2. Informação Quantitativa
A 31 de Dezembro de 2021, os Fundos Próprios do BNI descendiam a MT 3,112,210 milhares, uma diminuição em cerca de
MT 23,276 milhares comparativamente ao período homólogo do ano passado, conforme indicado a seguir:
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Relatório de Disciplina de Mercado 2021

Milhares de Meticais
Quadro I. Fundos Próprios Totais
Fundos Próprios Totais para efeitos de Solvabilidade
1.1 Fundos próprios de base positivos
1.1.1 Capital realizado
1.1.2 Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos
1.1.3 Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
1.2 Fundos próprios de base negativos
1.2.1 Activos intangíveis
1.3.1 Resultados negativos transitados de exercicios anteriores
1.2.3 Insuficiência de Provisões
1.3 Fundos próprios complemantares positivos
1.3.1 Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos
ponderados pelo risco de crédito
1.4 Fundos próprios complemantares negativos
1.5 Deduções aos fundos próprios de base e complementares
1.6 Montantes a deduzir
1.6.1 Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 15/GBM/2013)

31-Dez-2021

31-Dez-2020

3 112 210
3 322 634
2 240 000
230 251
852 383
211 540
1 615
209 816
1 117

3 135 486
3 233 251
2 240 000
188 997
804 254
98 663
3 015
95 539
899

1117

899

-

-

-

-

4. ADEQUAÇÃO DE CAPITAL INTERNO
4.1. Informação Qualitativa
Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno
No âmbito do Pilar II do Acordo de Basileia II e, no sentido de aferir sobre a adequabilidade do capital interno em absorver
perdas potenciais futuras, assegurando simultaneamente o cumprimento dos requisitos regulamentares estabelecido pelo
Aviso nº 20/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular nº 02/SCO/2013, de 31 de Dezembro, o Banco desenvolve o Processo de
Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
Para os requisitos do Capital Interno, o Banco pretende quantificar todos os riscos significativos da actividade (e não apenas
os riscos do Pilar I do Basileia II), de acordo com a abordagem regulamentar e de acordo com abordagens complementares.
Estas têm como objectivo conferir ao exercício uma visão interna do capital em complemento à perspectiva regulamentar de
quantificação de riscos.
Em termos de distribuição do capital interno por tipologia de risco, o risco significativo do BNI é o risco de crédito facto que
se explica pela própria missão e objectivos estratégicos do Banco.
A quantificação do risco de crédito é efectuada através do Método Padrão Simplificado, conforme estabelece o Aviso nº 03/
GBM/2012, de 13 de Dezembro e nos termos do Aviso nº 11/BGM/2013, de 31 de Dezembro, pelo que a afectação do seu
capital interno tem em conta as classes de risco finais e respectivos ponderadores, para cada posição em risco, bem como o
Órgão do Banco que é responsável pela sua origem/acompanhamento.
A forma de afectação do capital interno para risco de crédito por segmento de actividade é também aplicada para a
afectação do capital interno para risco de concentração de crédito, tendo em conta que a metodologia de quantificação da
concentração no risco de crédito consiste na aplicação de um add-on de capital sobre os requisitos de capital para risco de
crédito, resultante do cálculo de indicadores de concentração.
Relativamente aos riscos de liquidez, de taxa de juro, de mercado e de taxa de câmbio, todo o capital encontra-se alocado
à Unidade da Sala de Mercados, uma vez que este órgão é responsável pela gestão dos mesmos, podendo realizar operações
para mitigar esses riscos.
4.2. Informação Quantitativa
A 31 de Dezembro de 2021, os requisitos mínimos de capital para a cobertura de risco de crédito, risco operacional e risco
de mercado são apresentados a seguir, apurados pelo método do indicador básico, nos termos do Aviso nº 11/GBM/2013, de
31 de Dezembro:

Quadro II. Requisitos de Capital para Risco de Crédito, Risco de Mercado e
Risco Operacional

Requisitos Mínimos de Capital
para Cobertura de Risco (12%)

Activos Ponderados pelo Risco
31-Dez-2021

31-Dez-2020

31-Dez-2021

31-Dez-2020

7 188 714
5 782 570
7 461
232 383
154 811
979 034
2 929 818
76 977
48 660
157 104
0
1 196 323
1 406 144
1 406 144
-

7 449 842
6 043 698
52 401
154 981
1 050 551
2 996 833
76 664
48 224
430 874
0
1 233 170
1 406 144
1 406 144
-

862 646
693 908
895
27 886
18 577
117 484
351 578
9 237
5 839
18 853
0
143 559
168 737
168 737
-

893 981
725 244
6 288
18 598
126 066
359 620
9 200
5 787
51 705
0
147 980
168 737
168 737
-

Risco Operacional

108 619

108 619

13 034

13 034

Risco de Mercado

456 511

534 677

54 781

64 161

930 461
2 181 749
33,63%

971 177
2 877 651
1 906 474
35,56%

Risco de Crédito
Exposição no Balanço
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Operações extrapatrimoniais
Garantias, Avales
Crédito documentário

Requisitos Mínimos de Capital (Pilar I)
Fundos Próprios
Excesso/Insuficiência de Fundos Próprios para Cobertura de Riscos
Rácio de Solvabilidade

Para efeitos de Adequação de Capital, o BNI apresentava a 31 de Dezembro de 2021 um acréscimo de Fundos Próprios para
a cobertura de riscos em cerca de MT 2.181.749 milhares, um aumento em cerca de MT 275.275 milhares face ao mesmo
período do ano anterior.
No Quadro III, apresenta-se o rácio de solvabilidade e os indicadores Core Tier 1 e Tier 1, calculados nos termos do Aviso nº
15/GBM/2013, de 31 de Dezembro e a Circular nº 01/SCO/2013, de 31 de Dezembro.
A 31 de Dezembro de 2021 a posição dos Fundos Próprios do Banco variou de forma desacelerada em relação ao período
homólogo do ano anterior, tendo alcançado um rácio de solvabilidade de 33.63% (acima do nível mínimo regulamentar de
12%).
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Quadro III. Rácio de Solvabilidade

31-Dez-2021

31-Dez-2020

Fundos Próprios
De base principais (core tier 1)
De base (tier 1)
Complementares
Elementos a deduzir
∑das alineas m) a p) do nº 1 do Artº 3 do Aviso 14/GBM/13

3 112 210
3 322 634
3 111 094
1 117
-

2 877 651
3 233 251
2 876 719
931
-

Total dos Riscos
Risco de Crédito
Risco Operacional
Risco de Mercado

9 253 407
8 932 738
112 570
208 099

8 093 139
7 449 842
108 619
534 677

621,43%
581,86%
33,63%

604,71%
538,03%
35,56%

Rácio de Solvabilidade
Core Tier 1 Capital
Tier 1 Capital
Rácio Global

Posteriormente, os requisitos de capital interno são comparados com a capacidade de absorção de risco (risk-taking capacity)
do Banco. Na determinação da risk-taking capacity, o objectivo é definir os capitais de que o Banco dispõe para fazer face
aos riscos da actividade. Neste sentido, o Banco define quais os recursos financeiros próprios de que dispõe, a sua composição
e respectiva disponibilidade, para fazer face a exposição aos riscos em que incorre, considerada a risk-taking capacity, a
capacidade do Banco tomar risco.
Tendo em conta a natureza da principal actividade do BNI (Banca de desenvolvimento), os principais riscos considerados para
efeitos do ICAAP são os seguintes:
• Risco de crédito
• Risco de concentração
• Risco de mercado
• Risco operacional
• Risco estratégico/liquidez
• Risco de compliance

5. RISCO DE CRÉDITO – DIVULGAÇÕES GERAIS
5.1. Informação Qualitativa
a) Principais conceitos e definições
É relevante a definição dos seguintes conceitos, para efeitos contabilísticos e de apresentação nos quadros deste capítulo:
• Crédito vencido: o BNI classifica como crédito vencido, e nos termos do Aviso 16/GBM/2013 e para efeitos de constituição
de provisões regulamentares mínimas, todas as prestações vencidas e vincendas de capital, incluindo os juros vencidos,
de um crédito com pelo menos 1 dia de atraso após o seu vencimento. Para efeitos de cálculo de imparidade, são todas
as prestações vencidas de capital, incluindo juros vencidos, de um crédito com uma ou mais prestações vencidas há mais
de 90 dias.
• Crédito objecto de imparidade: considera-se existir imparidade quando se verifica a ocorrência de eventos de perda, com
impacto nos cash-flows estimados. Todos os créditos são considerados “créditos objecto de imparidade”, com excepção
dos créditos concedidos ao Estado e os créditos que beneficiam de Garantia do Estado e/ou Penhor de Depósito.
• Crédito com incumprimento (NPL - non performing loan): a definição do Crédito com incumprimento corresponde ao
conceito instituído pelo Aviso 16/GBM/2013, de (indicar a data), do Banco de Moçambique e que se define como o crédito
vencido há mais de 90 dias.

b) Metodologia de Apuramento de Imparidades e Provisões Regulamentares Mínimas
Imparidade de activos financeiros
O Banco reconhece todas as possíveis futuras perdas de crédito nos seus activos financeiros sobre gestão desde o momento
da originação. Estas perdas potenciais devem ser revistas a cada data de reporte de forma a reflectir alterações no nível de
risco de crédito dos respectivos activos financeiros.
As imparidades no contexto do IFRS9 aplicam-se a quaisquer instrumentos de dívida que em geral esteja sujeita a risco de
crédito e não tenha sido sujeita a uma avaliação ao “Preço justo”.
As exposições de crédito são classificadas a cada data de reporte de imparidades da seguinte forma:
• Estágio 1 - Exposições de crédito sem atraso no cumprimento para as quais não se verificou qualquer alteração da
probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data da originação;
• Estágio 2 - Inclui exposições de crédito para as quais se verificou uma deterioração do perfil de risco medido pelo
aumento significativo na probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data de originação;
• Estágio 3 - Posições com incumprimento efectivo.
O Banco avalia, à data de cada balanço, se existem sinais objectivos de imparidade dos activos financeiros ou de um grupo de
activos financeiros. Um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros é considerado afectado por imparidade caso haja
sinais objectivos de perda de valor em resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento inicial do activo financeiro (um evento de perda) e essa ocorrência (ou ocorrências) de perda tenha um impacto sobre os fluxos
de caixa futuros estimados dos activos financeiros ou do grupo de activos financeiros que possa ser correctamente estimado.
Os sinais de imparidade podem incluir indicações de que o devedor ou um grupo de devedores está a passar por dificuldades
financeiras significativas, incumprimento ou mora nos pagamentos do capital ou juros, a probabilidade de falência ou restruturação financeira e quando dados observáveis indiquem que se verifica uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros
estimados, tais como alterações dos valores em mora ou condições económicas correlacionadas com incumprimento.
Cálculo da Perda Esperada
Perda esperada: é calculada (para ambos os 12 meses e perda total) em função da Exposição em Incumprimento (EAD);
Probabilidade de Incumprimento (PD) e Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD). Estes termos são interpretados como
segue pelas exigências de NIRF 9:
Exposição em Incumprimento (EAD): montante estimado em risco em caso de incumprimento (antes de qualquer
recuperação) incluindo a expectativa comportamental do uso do limite por clientes nas várias fases do risco de crédito.
Probabilidade de Incumprimento (PD): é a probabilidade de incumprimento num dado momento, o qual pode ser calculado
com base nas perdas possíveis de ocorrer dentro dos próximos 12 meses; ou no período em falta; dependendo do estágio de
alocação da exposição.
Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD): é a diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e os fluxos de caixa
que são esperados receber, descontados à taxa de juro efectiva na data de referência. Os fluxos de caixa esperados tomam
em consideração fluxos de caixa da venda de colaterais detidos ou de outras garantias de crédito que sejam parte integrante
dos termos contratuais, mas não exigem o conservadorismo deliberado exigido por exigências regulatórias.
Dada a alteração dos requisitos de imparidade, é esperado que a imparidade de crédito com base no IFRS 9 aumente em
comparação com o NIC’s 39.
Provisões Regulamentares Mínimas
A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a cobertura do risco de crédito previsto no Aviso 16/GBM/2013,
do Banco de Moçambique, é feita nos termos indicados naquele Aviso, e apenas para efeitos de relatórios prudenciais,
designadamente a constituição dos Fundos Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. O excesso de Provisões Regulamentares,
incluindo os reforços efectuados por recomendação do Banco de Moçambique, relativamente à imparidade, nos termos do
Artigo 20 do Aviso 14/GBM/2013, de (indicar data), é deduzido do valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo dos Rácios
e Limites Prudenciais.
c) Correcção do Valor das Imparidade e Recuperações
A 31 de Dezembro de 2021, ocorreram os seguintes reforços e reversões com impacto na demonstração de resultados do BNI
decorrente do reconhecimento de imparidades:
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4.3. Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno “ICAAP”
Em complemento a abordagem regulamentar de avaliação do capital e dos riscos, o BNI desenvolve o processo de
auto-avaliação da adequação do capital interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) no âmbito do
Pilar 2 de Basiléia II e de acordo com o disposto no Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho. Este processo constitui um passo
importante para o BNI no sentido do alcance das melhores práticas em matérias de gestão de risco e planeamento de capital.
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Neste âmbito é fulcral a quantificação do capital necessário para absorver perdas potenciais futuras, com uma probabilidade
predefinida de modo a salvaguardar os interesses dos seus credores e accionista.
Para os requisitos de capital interno o Banco quantifica todos os riscos significativos da actividade (e não apenas os riscos do
Pilar 1 de Basileia II), de acordo com a abordagem regulamentar e de acordo com abordagens complementares. Estas têm
como objectivo dar ao processo uma visão interna do capital em complemento a perspectiva regulamentar de quantificação
de riscos. Após quantificação de cada um dos riscos, o resultado a considerar para o capital interno decorre da agregação dos
vários riscos.
Paralelamente são realizados exercícios de testes de esforço para identificar eventuais necessidades adicionais de capital a
acrescer aos requisitos de capital interno.

2021
Descrição

MT

2020
MT

Saldo em 1 de Janeiro
Utilizações
Reforços/reversões líquidas de imparidade no ano

111 449,69
64 192,65

227 133,90
141 820,05
26 135,84

Saldo em 31 de Dezembro

175 642,34

111 449,69

92 905,37
65 045,61
17 691,36

79 017,56
31 125,53
1 306,61

175 642,34

111 449,69

Da qual:
Estágio 1
Estágio 2
Estágio 3
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d) Risco de Concentração
Refere-se o risco de concentração de crédito a “uma exposição ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir
perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter
as suas principais operações. O risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou
correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso
simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes”. (Circular nº 03/SCO/2013, de 31 de Dezembro do
Banco de Moçambique).
O processo de gestão de risco de concentração de crédito está incorporado no modelo de governação da gestão de risco e de
capital do BNI e envolve o Gabinete de Gestão de Risco.
O risco de concentração de crédito é acompanhado ao nível das seguintes vertentes:
• Análise da concentração de contrapartes ou grupo de contrapartes, em que a probabilidade de incumprimento resulta
de características comuns:
1. Cálculo do Índice de Concentração Sectorial conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013, de 31 de Dezembro, do
Banco de Moçambique;
2. Realização numa base trimestral de uma análise da concentração de crédito concedido a empresas por sectores de
actividade, com o objectivo de apresentar a constituição da carteira de crédito concedido a empresas por sector de
actividade acompanhando o grau de concentração.
• Análise de concentração por contraparte ou grupo de contrapartes:
1. Cálculo do Índice de Concentração Individual, conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013, de 31 de Dezembro,
do Banco de Moçambique;
2. Realização numa base trimestral de uma análise da concentração do crédito concedido a entidades ou grupos
económicos de entidades, excluindo as instituições financeiras;
3. Análise de grandes riscos nos termos do Aviso 15/GBM/2013 do Banco de Moçambique.
e) Factores de risco considerados na análise das correlações entre as partes
Para a análise das correlações entre as contrapartes são considerados pelo BNI, em conformidade com o Aviso nº 15/GBM/2013,
de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique, os seguintes factores de risco:
i. Em relação a um só cliente não devem incorrer em riscos cujo valor, no seu conjunto, exceda 25% dos seus fundos próprios; e
ii. O valor agregado dos grandes riscos assumidos não deve exceder o óctuplo dos seus fundos próprios.
5.2. Informação Quantitativa
No âmbito do cálculo de requisitos de capital para risco de crédito as posições em risco consideradas englobam posições
activas, e estas posições estão associadas a:
• Créditos sobre clientes, títulos de carteira de investimento, aplicações e disponibilidades em instituições de crédito,
títulos sobre o Banco Central, Governo de Moçambique, entre outras rubricas.
Nesta secção, passamos a apresentar: (i) a exposição bruta ao risco de crédito, (ii) a distribuição geográfica das exposições,
desdobramento por contraparte, (iii) a distribuição das exposições por sectores, (iv) o índice de concentração sectorial, e (v)
o desdobramento da carteira de crédito com base nas maturidades contratuais residuais.
Quadro IV.a Exposição Bruta ao Risco de Crédito
31-Dez-2021

Classes de Risco

Fim-de-período

Exposição no Balanço
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Operações extrapatrimoniais
Garantias, Avales
Crédito documentário
Total das posiçoes em risco originais

31-Dez-2020

Média do Ano

7 863 707
27 653
952 604
333 794
895 034
3 607 423
57 156
50 041
540 324
0
1 399 679
2 252 340
1 069 031
1 183 309
10 116 047

Fim-de-período

7 037 465
27 078
425 735
356 082
945 431
3 488 580
75 899
48 766
316 057
0
1 353 836
2 106 708
1 004 679
1 102 029
9 144 173

Média do Ano

5 782 570
7 461
232 383
154 811
979 034
2 929 818
76 977
48 660
157 104
0
1 196 323
2 624 434
1 406 144
1 218 290
8 407 004

4 567 252
8 654
75 650
147 272
845 402
1 599 943
43 083
45 237
559 362
0
1 242 650
2 898 636
1 557 933
1 340 704
7 465 889
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Quadro IV.f Índice de Concentração Sectorial
Código CAE
H - 49
C - 19
A
G - 45,46,47
D
K
P,Q,S

SECTORES DE ACTIVIDADE
Transportes e Comunicações
Indústria Transformadora
Agricultura
Comércio e Serviços
Electricidade, Gás e Água
Sector Financeiro
Outros

TOTAL
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO SECTORIAL (ICS=∑X^2/(∑X)^2)
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Quadro IV.b Distribuição Geográfica das Posições em Risco
00/Jan/00
Sul
Total
Exposições no Balanço
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Operações extrapatrimoniais
Garantias, Avales
Créditos documentários

8 011 245
5 386 811
7 461
232 383
154 811
924 873
2 929 818
76 977
48 660
-184 494
1 196 323
2 624 434
1 406 144
1 218 290

Moçambique
Centro

Total

341 598
341 598
341 598
-

8 352 843
5 728 409
7 461
232 383
154 811
924 873
2 929 818
76 977
48 660
157 104
1 196 323
2 624 434
1 406 144
1 218 290

Portugal

USA

22
22
22
-

43 377
43 377
43 377
-

Estrangeiro
RSA
Germany
3 711
3 711
3 711
-

UK

7 009
7 009
7 009
-

Total
43
43
43
-

54 161
54 161
54 161
-

Total
8 407 004
5 782 570
7 461
232 383
154 811
979 034
2 929 818
76 977
48 660
157 104
1 196 323
2 624 434
1 406 144
1 218 290
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Quadro IV.b Distribuição Geográfica das Posições em Risco
31/Dec/21
Moçambique
Sul
Total
Exposições no Balanço
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Operações extrapatrimoniais
Garantias, Avales
Créditos documentários

7 679 250
5 433 293
27 653
952 604
333 794
795 190
1 794 690
57 156
50 041
22 486
1 399 679
2 245 957
1 062 648
1 183 309

Centro
953 490
947 107
551 754
395 354
6 383
6 383
-

Norte
1 383 462
1 383 462
1 260 978
122 484
-

Total
10 016 202
7 763 862
27 653
952 604
333 794
795 190
3 607 423
57 156
50 041
540 324
1 399 679
2 252 340
1 069 031
1 183 309

Portugal
12
12
12
-

Estrangeiro

USA

RSA

36 154
36 154
36 154
-

29 340
29 340
29 340
-

Germany
12 558
12 558
12 558
-

UK
21 780
21 780
21 780
-

Total
99 845
99 845
99 845
-

Total
10 116 047
7 863 707
27 653
952 604
333 794
895 034
3 607 423
57 156
50 041
540 324
1 399 679
2 252 340
1 069 031
1 183 309

No Quadro IV.f são apresentados os índices de Concentração Sectorial (ICS) das Exposições ao Risco de Crédito à data de 31
de Dezembro de 2021.

% relativamente ao montante
de exposição total

X^2

629 524
2 008 841
820 179
1 208 480
732 280
247 661
292 730

396 299 972 085
4 035 443 485 230
672 693 410 339
1 460 424 256 219
536 234 636 463
61 336 082 096
85 690 826 291

10,6%
33,8%
13,8%
20,3%
12,3%
4,2%
4,9%

5 939 696

7 248 122 668 722

100%
20,5%

À mesma data, são apresentados no quadro IV.g os índices de Concentração Individual (ICI) das Exposições ao Risco de Crédito.
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Quadro IV.g Índice de Concentração Individual
CONTRAPARTE

EXPOSIÇÃO (X)

CLIENTE #1
CLIENTE #2
CLIENTE #3
CLIENTE #4
CLIENTE #5
CLIENTE #6
CLIENTE #7
CLIENTE #8
CLIENTE #9
CLIENTE #10
CLIENTE #11
CLIENTE #12
CLIENTE #13
CLIENTE #14
CLIENTE #15
CLIENTE #16
CLIENTE #17
CLIENTE #18
CLIENTE #19
CLIENTE #20
CLIENTE #21
CLIENTE #22
CLIENTE #23
CLIENTE #24
CLIENTE #25
CLIENTE #26
CLIENTE #27
CLIENTE #28
CLIENTE #29
CLIENTE #30
CLIENTE #31
CLIENTE #32
CLIENTE #33
CLIENTE #34
CLIENTE #35
CLIENTE #36
CLIENTE #37
CLIENTE #38
CLIENTE #39
CLIENTE #40
CLIENTE #41
CLIENTE #42
CLIENTE #43
CLIENTE #44
CLIENTE #45
CLIENTE #46
CLIENTE #47
CLIENTE #48
CLIENTE #49
CLIENTE #50
TOTAL
Total Geral
TOTAL DA EXPOSIÇÃO DO BNI (∑Y)
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO INDIVIDUAL (ICI=[∑X^2/(∑X*∑Y)])

X^2

CONTRAPARTE

467 507
446 085
420 000
419 150
363 348
294 868
231 914
205 729
162 444
159 940
150 000
140 000
129 248
113 279
106 900
101 759
94 175
87 739
80 870
65 132
62 534
51 326
45 000
45 000
43 802
41 969
40 190
39 561
37 664
36 715
34 397
33 500
33 128
32 948
25 000
24 407
23 873
22 577
22 015
21 138
19 511
19 400
18 388
18 351
17 249
17 200
17 175
16 500
16 000
15 603
0

122 862 779 895
89 353 223 344
50 972 623 276
48 400 000 000
42 324 490 011
36 100 000 000
35 062 562 500
35 062 562 500
29 527 814 391
20 162 963 942
12 197 014 074
12 026 192 896
10 630 207 625
10 008 506 534
9 960 040 000
9 566 456 872
6 400 000 000
5 610 010 000
3 600 000 000
3 524 419 691
3 365 170 854
2 931 272 593
2 401 000 000
2 025 000 000
2 025 000 000
2 025 000 000
1 780 840 000
1 764 000 000
1 708 914 444
1 600 000 000
684 841 710
623 108 433
550 479 738
506 250 000
400 000 000
372 426 348
282 750 278
225 000 000
202 146 998
187 382 412
182 250 000
120 096 432
100 000 000
81 000 000
64 000 000
64 000 000
63 255 900
56 250 000
56 250 000
53 563 235

5 132 211

619 853 116 929

CLIENTE #51
CLIENTE #52
CLIENTE #53
CLIENTE #54
CLIENTE #55
CLIENTE #56
CLIENTE #57
CLIENTE #58
CLIENTE #59
CLIENTE #60
CLIENTE #61
CLIENTE #62
CLIENTE #63
CLIENTE #64
CLIENTE #65
CLIENTE #66
CLIENTE #67
CLIENTE #68
CLIENTE #69
CLIENTE #70
CLIENTE #71
CLIENTE #72
CLIENTE #73
CLIENTE #74
CLIENTE #75
CLIENTE #76
CLIENTE #77
CLIENTE #78
CLIENTE #79
CLIENTE #80
CLIENTE #81
CLIENTE #82
CLIENTE #83
CLIENTE #84
CLIENTE #85
CLIENTE #86
CLIENTE #87
CLIENTE #88
CLIENTE #89
CLIENTE #90
CLIENTE #91
CLIENTE #92
CLIENTE #93
CLIENTE #94
CLIENTE #95
CLIENTE #96
CLIENTE #97
CLIENTE #98
CLIENTE #99
CLIENTE #100

EXPOSIÇÃO (X)

X^2

15 273,93
15 063,37
15 000,00
14 999,51
14 986,26
14 671,77
13 730,42
12 763,46
11 113,14
10 309,27
10 092,12
10 000,00
10 000,00
9 999,65
9 249,44
9 043,45
8 951,76
8 520,46
8 507,52
8 378,43
8 327,49
8 000,21
7 495,89
7 426,91
7 339,74
7 157,51
7 105,57
6 942,26
6 835,59
6 556,50
6 398,10
6 283,95
6 252,25
6 243,87
6 159,00
6 091,45
6 081,28
5 866,04
5 825,12
5 731,01
5 674,51
5 525,52
5 426,86
5 295,13
4 745,84
4 716,42
4 658,99
4 650,47
4 569,15
4 565,05

52 122 956
50 505 896
50 087 169
44 890 000
44 308 830
40 576 136
38 750 625
38 384 202
37 772 082
37 748 122
36 745 800
35 855 485
33 235 172
32 549 805
31 999 009
31 931 186
31 908 306
30 128 572
28 334 329
26 716 599
25 673 166
25 100 100
25 000 000
25 000 000
23 528 252
23 474 025
22 876 654
22 460 920
20 720 722
20 488 270
20 112 357
19 698 953
18 640 806
17 624 736
17 382 308
17 054 728
14 790 163
14 240 757
13 803 615
13 140 625
12 811 106
12 778 258
12 198 016
11 566 934
11 563 650
11 178 324
11 161 824
11 068 290
10 543 157
10 272 136

414 601,64
5 546 812,21

1 270 503 133
621 123 620 061
5 750 514
3,7%

Os quadros a seguir apresentam a distribuição das Exposições ao Risco de Crédito de acordo com os prazos residuais, em 31
de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 respectivamente.
Milhares de Meticais

A 31 de Dezembro de 2021, o valor da Exposição Bruta ao Risco de Crédito – ilíquida de correcções e provisões, era de
MT 10.116.047 milhares, um aumento de cerca de 20% em relação ao período homólogo do ano passado.
A distribuição geográfica das posições em risco a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 respectivamente,
apresenta-se nos quadros abaixo:

EXPOSIÇÃO (X)

Quadro IV.h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito
Classes de Risco

Até 1 mês

Exposição no Balanço
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

1 a 3 meses

3 a 12 meses

31-Dez-2021

1 a 3 anos

Sem
Maturidade

> 3 anos

456 471
27 653
277 388
151 430

127 440
-

2 457 590
-

208 362
-

113 940

420 614
1 872 167
130

83 092
6 235

-

13 500
-

164 679
-

119 036
-

3 077 048
952 604
200 537
1 583 312
50 791
50 041
239 762
-

1 536 796
133 256
513
3 347
1 399 679

Total
7 863 707
27 653
952 604
333 794
895 034
3 607 423
57 156
50 041
540 324
1 399 679
Milhares de Meticais

Quadro IV.h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito
Classes de Risco
Exposição no Balanço
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

Até 1 mês

1 a 3 meses

411 508
7 461
404 047

3 a 12 meses

2 061
1 786
274

-

-

31-Dez-2020
Sem
Maturidade

1 a 3 anos

> 3 anos

1 108 470
38 558

1 734 662
50 447
574 987
1 103 431
5 797

-

-

1 186 117
232 383
102 578
717 918
32 211
48 660
52 368

1 147 028
-

-

1 301 195
137
104 736
1 196 323

Total
5 782 571
7 461
232 383
154 811
979 034
2 929 818
76 977
48 660
157 104
1 196 323

6. RISCO DE CRÉDITO – MÉTODO PADRÃO
6.1. Divulgações Qualitativas
Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito são determinados através do método padrão simplificado, conforme
estabelece o Aviso nº 3/GBM/2012, de 13 de Dezembro e nos termos do Aviso nº 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro.
Esta metodologia consiste na segmentação das posições em risco originais pelas classes de risco definidas no Artigo 5 do Aviso
nº 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro. O valor das posições em risco é o seu valor de Balanço, líquido de provisões específicas
ou, quando aplicável, de imparidade. Tendo em conta as garantias e cauções associadas às posições, os Artigos 8 e 9 do Aviso
nº 11/GBM/2013, (indicar data), do Banco de Moçambique prevêm a aplicação de técnicas de redução de risco para reclassificação (protecção pessoal) e/ou redução (protecção real) das posições em risco. As posições em risco são objecto de uma
ponderação consoante a sua classe de risco final (após eventual reclassificação), definida no Anexo II do referido Aviso.
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Relatório de Disciplina de Mercado 2021

Para posições em risco sobre Administrações Centrais de países e seus respectivos Bancos Centrais, e sobre Instituições de
Crédito a ponderação baseia-se de acordo com as classificações das agências de crédito de exportação (ECA – Export Credit
Agencies). As posições em risco sobre administrações centrais de países sem classificação pela ECA, são ponderadas de acordo
com as classificações de uma das três principais agências de notação externa de crédito (ECAI – External Credit Assessement
Instituitions, nomeadamente, a Mood´s, a Standard & Poor e a Fitch Ratings.
A aplicação de avaliações de qualidade de crédito externas rege-se pelo disposto na parte 2 do Anexo II do Aviso nº 11/
GBM/2013, de 31 de Dezembro. De forma sumária, quando disponíveis utilizam-se as classificações específicas da posição em
risco/emissão, recorrendo-se nas restantes situações e se o grau de subordinação assim o permitir, a avaliações genéricas
sobre o mutuário.
Para efeitos de ponderação pelo Risco, as posições sobre títulos de dívida recebem as notações atribuídas especificamente a
essas emissões. Caso não existam notações de risco específicas para as emissões, são consideradas, se existirem, as notações
de risco atribuídas aos emitentes das mesmas. As posições em risco de natureza creditícia que não sejam representadas por
títulos de dívida recebem apenas, e quando existirem, as notações de risco dos emitentes.
Nas situações em que exista mais de uma avaliação específica, ordenam-se as classificações válidas do melhor para o pior
grau de qualidade de crédito e utiliza-se a segunda melhor. Aplica-se exactamente o mesmo critério quando as classificações
válidas são genéricas.

8.2. Informação Quantitativa
Milhares de Meticais

PAÍSES

DIVISAS

Tipos de Posições
(+)Longa

Estados Unidos da América
União Europeia
África do Sul
Reino Unido
Austrália
Nova Zelândia
Total

Posições Estruturais e
elementos deduzidos aos
Fundos Próprios

USD
EUR
ZAR
GBP
AUD
ND

143 479
12 558
29 341
21 780
458
483
207 158

(-)Curta
28 439

28 439

(-)Curta

-

-

-

-

(+)Longa

(-)Curta

-

-

Posições Líquidas

-

-

(+)Longa
143 479
12 558
29 341
21 780
458
483
208 099

(-)Curta
28 439
-

28 439
208 099

Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial

A 31 de Dezembro de 2021, os requisitos de Fundos Próprios para a cobertura do risco cambial ascenderam a
MT 208.099 milhares.

9. RISCO OPERACIONAL
9.1. Informação Qualitativa
Para efeitos de reporte prudencial, à data de 31 de Dezembro de 2021, o BNI efectuou o cálculo dos requisitos de fundos
próprios para a cobertura do risco operacional de acordo com o Método do Indicador Básico. Este método baseia-se na média
dos últimos três anos do indicador relevante, multiplicada por uma percentagem de 15%.

7. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO
7.1. Informação Qualitativa
No âmbito do processo de concessão de crédito, o BNI aplica técnicas de redução de risco de crédito, de acordo com o Anexo
III – Técnicas de Mitigação do Risco de Crédito, do Aviso nº11/GBM/2013, de 31de Dezembro.
Na concessão de crédito são recebidas garantias reais (“Técnica de redução de risco de crédito em que a instituição de
crédito tem o direito, em caso de incumprimento da contraparte ou da ocorrência de outros acontecimentos de crédito
devidamente especificados, de liquidar, obter ou reter determinados activos de forma a reduzir o montante da posição em
risco sobre a referida contraparte”) e garantias de natureza pessoal (“Técnica de redução do risco de crédito que resulta de
compromisso assumido por um terceiro de pagar um determinado montante em caso de incumprimento do mutuário ou da
ocorrência de outros acontecimentos de crédito devidamente especificados”).
Os principais tipos de cauções utilizadas pelo BNI são, dentro das garantias de natureza pessoal o aval, e no âmbito das garantias reais os penhores financeiros e as hipotecas de imóveis e de equipamentos.
7.2. Informação Quantitativa
O quadro seguinte resume o impacto, com referência a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 respectivamente,
das técnicas de redução do risco de crédito utilizadas pelo BNI, no âmbito do método Padrão.
Milhares de Meticais

O Indicador Relevante, de acordo com o Anexo I do Aviso nº 12/GBM/2013, (indicar data), do Banco de Moçambique,
é calculado com base nos seguintes elementos contabilísticos:
Elementos Contabilísticos (Indicador Relevante)
(+) Juros e Rendimentos Similares
(-) Juros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas
(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações Financeiras
(+) Outros Resultados Operacionais

9.2. Informação Quantitativa
Relativamente à divulgação de informação quantitativa, os valores apurados para o cálculo do Indicador Básico são apresentados no quadro seguinte:

Qudro V.b Mitigação de Risco de Crédito
31-Dez-2021
Exposição Total
(Empréstimos e
locações financeiras)
Total
Administrações Centrais e Banco Centrais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

(+)Longa

Posições não
Compensáveis

5 433 293
27 653
952 604
333 794
795 190
1 794 690
57 156
50 041
22 486
1 399 679

Milhares de Meticais

Exposições com Garantias
Hipoteca de
Imóvel Comercial
2 502 885
200 537
2 159 682
142 666
-

Penhor de
Equipamento
453 772
133 249
224 972
95 551
-

Garantia do
Estado

Descrição

Hipoteca de
Habitação

952 604
952 604
-

51 435
1 394
50 041
-

Total de exposições
com garantias
3 960 696
952 604
333 786
2 384 654
1 394
50 041
238 217
-

Indicador Relevante
2018

2019

2020

Requisitos de Fundos Próprios para Risco Operacional
112 570

(+) Juros e Rendimentos Similares

652 223

542 262

686 661

(-) Juros e Encargos Similares

195 051

190 286

283 176

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital

16 259

17 458

21 293

(+) Comissões Recebidas

51 566

525 899

110 608

2 473

6 139

10 080

-4 161

5 316

195 052

(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações Financeiras
(+) Outros Resultados Operacionais
Total de Activos Sujeitos ao Método do Indicador Básico

86 760

38 982

-7 575

605 124

933 492

712 783

A 31 de Dezembro de 2021, os requisitos de Fundos Próprios para Risco Operacional, de acordo com o método referido,
ascenderam a 112.570 milhares de Meticais.

Milhares de Meticais
Qudro V.b Mitigação de Risco de Crédito
31-Dez-2020
Exposição Total
(Empréstimos e
locações financeiras)
Total
Administrações Centrais e Banco Centrais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

5 782 570
7 461
232 383
154 811
979 034
2 929 818
76 977
48 660
157 104
1 196 323

10. RISCO DE TAXA DE JURO NA CARTEIRA BANCÁRIA

Exposições com Garantias
Hipoteca de
Imóvel Comercial
1 697 498
1 697 498
-

Penhor de
Equipamento
629 329
153 024
372 829
103 476
-

Garantia do
Estado
232 383
232 383
-

Hipoteca de
Habitação
111 718
63 058
48 660
-

Total de exposições
com garantias
2 670 928
232 383
153 024
2 070 327
63 058
48 660
103 476
-

A 31 de Dezembro de 2021, as exposições com garantias representavam 73% da exposição total ao Risco de Crédito. A 31 de
Dezembro de 2020, este indicador situava-se em 46%.

8. RISCO DE MERCADO
O risco de mercado é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,
nomeadamente, por flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de acções ou preços de mercadorias”.
O cálculo dos requisitos mínimos de Fundos Próprios para a cobertura do risco de mercado (risco cambial), é feito nos termos
do anexo do Aviso nº 13/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique.
Em termos de riscos de mercado, o BNI prossegue uma política de não alavancagem da actividade através de negociação
de instrumentos financeiros ou da tomada de posições de cariz especulativo. O BNI não faz investimentos em produtos
estruturados complexos nem em instrumentos financeiros derivados, com excepção de eventuais operações de cobertura e
de tesouraria.

10.1. Informação Qualitativa
A perda potencial nas posições de um Banco proveniente da variação adversa de preços no mercado designa-se por risco de
mercado. As taxas de juro, que preenchem o conceito “preço” para a compra e venda de dinheiro, são, como se poderá
compreender, um dos principais factores de risco na actividade de um Banco. O risco da taxa de juro não existe apenas na
carteira de negociação, mas igualmente na carteira bancária.
Na carteira bancária o risco da taxa de juro faz-se sentir, em termos de resultados contabilísticos, sobretudo na margem
financeira (que inclui a diferença entre juros recebidos e pagos), uma vez que grosso modo, excluindo derivados, apenas nos
instrumentos da carteira de negociação as variações de valor que provêm de alterações das taxas de juro de mercado têm
impacto nos resultados contabilísticos.
O risco de taxa de juro na carteira bancária é acompanhado pelo Banco a partir de mapas em que se pode analisar o perfil
temporal de refixação de taxas nos activos e passivos, permitindo as diferenças (gaps) avaliar o impacto na margem de
variações de taxa de juro e gerir as posições. Existe no BNI uma política de indexar activos e passivos a taxas de mercado de
curto prazo, de forma a minimizar o risco de taxa de juro.
10.2. Informação Quantitativa
No cálculo de requisitos prudenciais regulamentares para efeito de apuramento do rácio de solvabilidade, apenas
é considerado o risco da taxa de juro da carteira de negociação. Para tomar em conta o risco da taxa de juro que existe na
carteira bancária, a autoridade de supervisão recomenda o uso do modelo anexo à Circular nº 02/ESP/2014 (indicar data).
A exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária, para efeitos regulamentares, é calculada com base no modelo
da referida circular da autoridade de supervisão, classificando todas as rubricas do activo, passivo e extrapatrimoniais que
sejam sensíveis a taxas de juro e que não pertençam à carteira de negociação, por escalões de repricing. O modelo utilizado
baseia-se numa aproximação ao modelo da duration e consiste num cenário de teste de stress correspondente a uma
deslocação paralela da curva de rendimentos de +/-1% em todos os escalões de taxa de juro. O BNI calcula a exposição ao
risco de taxa de juro da carteira bancária com uma periodicidade trimestral.
De seguida é apresentada a análise de sensibilidade do Risco da Taxa de Juro a uma deslocação paralela da taxa de juro de
+/- 1%, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro, seguindo a metodologia da
supracitada circular:

O BNI encontra-se sujeito a variações no preço de mercado dos instrumentos financeiros detidos em carteira própria, que a 31
de Dezembro de 2021 se referiam a instrumentos de dívida (Bilhetes de Tesouro, Obrigações de Tesouro e Papel Comercial). A
carteira de títulos está classificada contabilisticamente como Activos Financeiros Disponíveis para a Venda.

Efeito de um choque paralelo de 1% nas taxas de juro (impacto na situação líquida)

O risco de mercado é gerido pela Unidade da Sala de Mercados, sendo a análise da performance, da perspectiva de curto
e médio prazo face à evolução do mercado, e a identificação dos principais riscos associados de investimentos do BNI,
apresentados e discutidos em sede do ALCO.

1 - 3 meses

(2 008)

3-12 meses

14 340

8.1. Informação Qualitativa
Para o cálculo de requisitos de fundos próprios para riscos de mercado é considerada a carteira de negociação contabilística.
A 31 de Dezembro de 2021, para o cálculo do risco cambial, o BNI recorreu aos procedimentos de cálculo previstos no anexo
do Aviso nº 13/GBM/2013, (indicar data), do Banco de Moçambique, que define as regras de cálculo dos requisitos de fundos
próprios no que concerne ao risco cambial.
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Banda Temporal

Posição Ponderada 2021

2 705

1-3 anos

(7 918)

Mais 3 anos
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro
Fundos Próprios
Impacto da situação líquida/Fundos Próprios

7 119
3 112 210
0,23%

O impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os Fundos Próprios, avaliados através de eventuais
alterações na taxa de juros em 100 pontos bases sobre os activos e passivos financeiros vulneráveis a taxas de juro, situa-se
em 0.23%.
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EM INHAMBANE

Funcionários públicos entre os que
mais consomem drogas

A

gentes da Polícia da República
de Moçambique (PRM), professores e alunos do ensino secundário lideram a lista dos que mais
consomem drogas ilícitas na província de
Inhambane. A informação é avançada pelo
Gabinete Provincial de Combate à Droga.
D&F Texto: Anastácio Chirrute, em
Inhambane

Segundo o director do gabinete provincial do combate à droga em Inhambane, Ventura Samuel, só no primeiro
semestre deste ano foram apreendidas cerca de 498 kg de
drogas diversas naquela parcela do país, com destaque
para cannabis sativa, vulgo soruma, heroína, mandrax e
Haxixe.
Em relação aos casos que deram entrada na justiça, no
período em análise foram instaurados cerca de 66 processos, contra 58 do igual período do ano passado, um aumento de oito processos.
A situação preocupa as autoridades, sobretudo pelo
facto de envolver, na sua maioria, agentes da PRM, estudantes e funcionários do Estado.
"Em termos de droga apreendida, no ano passado, tivemos 842 gramas, contra 498 kg deste ano. Houve uma
subida drástica", constatou.
Boa parte da droga apreendida foi destruída e incinerada em uma lixeira por uma equipa multissectorial
composta pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC), Polícia da República de Moçambique e o Gabinete Provincial de Combate à droga.
"Mas a maior quantidade desta droga apreendida foi
de soruma", disse a fonte, acrescentando que, "deste número de 498 kg de droga apreendida, 404.15 kg tivemos
que incinerar de acordo com o nosso comando normativo,
que determina que a droga, uma vez apreendida, deve ser
destruída e a forma de destruir a droga è incinerar usando
procedimentos adequados".
Estes números, segundo o GPCD, tornam a província
de Inhambane num dos pontos críticos no país em termos
de venda e consumo de drogas.
O gabinete avançou ainda que os índices de consumo
e tráfico de droga estão a subir de forma "drástica", pois há
cada vez mais pessoas a engrenarem no mundo das dro-

Ventura Samuel, director do GPCD
gas devido a vários factores.
necessidade de os cidadãos abandonarem o mundo das
"Alguns consomem drogas porque pensam que é um drogas e outras actividades.
meio para se aliviar do stress e de outras doenças, como
"O Gabinete Provincial do combate à droga está sempor exemplo a epilepsia. Outros porque simplesmente pre em cima dos acontecimentos, nós não trabalhamos
gostam de sentir aquela "pancada" e nada mais. Só que sozinhos, os gabinetes provinciais, ao abrigo de diploesses mesmos cidadãos já não pensam nas consequên- ma 1⁄2001 de 10 de Janeiro tem cerca de 12 instituições
cias que as drogas podem causar para a sociedade e para que colaboram connosco, nomeadamente a Educação,
eles mesmos. Podem, de repente, pegar numa faca e SERNIC, PRM, Indústria e Comércio, Saúde, entre outras.
ameaçar as pessoas ou mesmo fazer mal a si mesmos", Em termos de acções, realizamos cerca de 658 palestras
alerta.
que beneficiaram um total de 14.908 cidadãos, incluindo
Entretanto, com vista a reverter este cenário, o Ga- funcionários e estudantes de diversas escolas, passamos
binete Provincial de Combate à Droga garante que tem também de algumas instituições públicas, temos colegas
vindo a levar a cabo palestras de sensibilização sobre a funcionários que consomem drogas".
Segundo a fonte, as escolas localizadas nos distritos
de Zavala (em Quissico) e Vilankulo (em Mapinhane) são
as mais preocupantes, pois também se assiste ao envolvimento de alunos do ensino primário no mundo das drogas. Segundo a fonte, tais alunos deixam-se enganar pelas
más companhias.
"O distrito de Zavala é o mais preocupante. Tivemos
que ir realizar uma actividade que foi muito primária para
nós, que foi a formação dos activistas, começamos a nossa
formação em Quissico porque temos informações diversas de que há uma zona ali que produz muito a cannabis sativa disfarçada no meio de culturas de rendimento,
como por exemplo nas estacas de mandioqueira, milho.
Os produtores usam truques muito complexos", disse.
Há também denúncias de casos de consumo e venda de droga reportadas a partir do distrito de Funhaluro, bem no interior da província de Inhambane. A este
caso, o director do GPCD compromete-se a dar o devido
seguimento.
Zavala, Jangamo, Maxixe, Inhambane e Vilankulo são
os distritos que, nos últimos dias, têm registado maior número de casos de consumo e venda de drogas.

Estes números, segundo
o GPCD, tornam a província de Inhambane num dos
pontos críticos no país em termos de venda e consumo de
drogas.
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POR ROUBO DE ENERGIA

Expulsos 15 funcionários da EDM

H

á funcionários da empresa Electricidade de Moçambique (EDM) que
se envolvem no roubo de energia, segundo o PCA da instituição.
Marcelino Alberto avançou que 15 trabalhadores foram expulsos no ano passado.

D&F Texto: Cortesia
A EDM diz que a perda de energia tem sido o seu calcanhar de Aquiles, chegando a perder mais de 100 milhões
de dólares.
Neste processo, por reconhecer que, além de clientes,
há funcionários envolvidos em roubo de energia, a instituição diz que tem feito trabalhos internos de modo a “cortar
o mal pela raiz”.
“Fizemos um programa que não só olha para o que o
cliente faz para roubar energia, mas também para dentro
de casa. Conseguimos identificar colegas nossos que acabam por incentivar esse roubo”, disse Marcelino Alberto,
presidente do Conselho de Administração da EDM.
Roubo causa grandes prejuízos à EDM
O PCA revelou, ainda, que, só no ano transacto, 15 pessoas foram expulsas da empresa e há processos internos berto aponta avanços nas negociações.
ras paguem a dívida de forma gradual e temos estado a
“Temos, de facto, algumas empresas em dívida com a lograr algum sucesso”, explicou.
que correm para desencorajar esta actividade.
Sobre os cerca de 50 milhões de dólares que algumas EDM, estatais e públicas. Temos feito alguns memorandos
Segundo o PCA da instituição, já foram electrificados
empresas públicas e privadas devem à EDM, Marcelino Al- de entendimento que permitem que as empresas devedo- 317 postos dos 416 planificados para até 2024. O País

EM RICATLA, MARRACUENE

Arranca a 57ª edição da FACIM

A

rranca esta segunda-feira, 29 de
Agosto, a 57ª Edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM).
Como de apanágio, o evento
acontece em Ricatla, distrito de Marracuene, província de Maputo, com a cerimónia
de abertura a ser dirigida pelo Presidente
da República, Filipe Jacinto Nyusi.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Sob o lema “Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia Nacional”, a 57ª edição da
FACIM tem como objectivo expor as potencialidades de produção e exportação do país e promover
oportunidades de negócios e de investimento nos
diversos segmentos nacionais e estrangeiros.
O dia inaugural do evento, que se vai prolongar
até 04 de Setembro, também será marcado pela
premiação dos melhores exportadores do país,
numa cerimónia a ser liderada pelo Chefe de Estado, Filipe Nyusi, que depois vai manter um encontro com os Conselhos de Representação do Estado
e Executivo Provincial de Maputo, na cidade da
Matola.
Segundo uma nota da Presidência da República, recebida na nossa redacção, nesta deslocação à
província de Maputo, o Presidente far-se-á acompanhar pelos Ministros da Indústria e Comércio,
Silvino Moreno; da Administração Estatal e Função
Pública, Ana Comoana, Quadros da Presidência da
República e de outras instituições do Estado.

FACIM é uma verdadeira montra das empresas
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ELEIÇÕES INTERNAS NA FRELIMO

Nyusi diz ser oportunidade para
desembarcar pessoas erradas

O

XII Congresso da Frelimo está
próximo. Agendado para Setembro deste ano, na Matola, o evento já está a agitar as águas no
seio do partido no poder. A título de exemplo, o Presidente da Frelimo disse, semana
passada, que a saúde daquela formação
política depende da noção que cada membro tem sobre o seu papel no alcance dos
objectivos colectivos. Desta maneira, Nyusi clarificou que o XII Congresso vai servir
de mote para "embarcar as pessoas certas
e desembarcar as erradas", pois entende
ser necessário operar mudanças no xadrez
da Frelimo.
D&F Texto: Quelto Janeiro

O também Presidente da República falava por ocasião
do seminário de integração dos membros dos secretariados das organizações sociais do partido que lidera.
O evento aconteceu na escola da Frelimo, sita na cidade da Matola, província de Maputo, na esteira do processo eleitoral que acontece no seio do partido.
“Estamos no processo eleitoral interno, mas agora é o
momento difícil porque devem embarcar pessoas certas
e desembarcar pessoas erradas. Para isso, não manipulemos a ninguém”
Na ocasião, apelou aos membros eleitos a estimular o
progresso do partido, bem como a trabalharem com vista
a obter bons resultados. Nyusi entende tratar-se de uma
tarefa árdua e que exige sacrifícios por parte dos eleitos.
Entretanto, é preciso que tenham em mente que o fim
último é servir o cidadão.
"Isso exige sacrifício, incluindo da própria vida. Mui-

Filipe Nyusi – Presidente da República
tos são assassinados politicamente, precisamente por
A questão de quem vai ser o seu sucessor no topo da
terem compromisso e foco. A Frelimo quer que vocês Frelimo é uma das grandes preocupações de Filipe Nyusi.
sejam líderes por excelência. A Frelimo não é Nyusi, não O actual presidente quer entregar o cargo que ocupa a
é o primeiro secretário, a Frelimo somos nós”, disse.
um líder "pessoalmente humilde" e que priorize o trabaDisse ainda que o partido precisa, nos próximos lho em colaboração com os outros membros do partido.
anos, de “um líder que construa a Frelimo sem ego",
"Ser dirigente da Frelimo não significa ser pessoa que
pelo que a próxima liderança deve aliar-se às "pessoas complica a vida. Queremos pessoas profissionalmente
certas".
determinadas. Quem receia, quem recua, não pode ser
"Deve ser atento para àquele que serve a Frelimo e dirigente”, declarou.
àquele que quer destruir. Precisamos de um líder ambiNo discurso dirigido aos membros do partido, Filipe
cioso pela Frelimo, e pela razão de ser da Frelimo. Se for Nyusi também levantou problemas que abraçam a Freambicioso, há-de ser pela maioria”, acrescentou.
limo nos últimos tempos. Para o actual presidente, há
membros do partido no poder que não conhecem o sentido de missão que o partido tem a cumprir, pois têm as
atenções voltadas às vitórias que desejam alcançar.
"Vocês vêem vitória e não sabem de onde é que vêm.
Não festejemos a vitória dos outros” explicou.
Outro aviso de Nyusi aos membros é sobre a disciplina duradoura e verdadeira, “sem fingimento”, com vista a
permitir mais liberdade. “Quem faz teatro sofre”, adiantou
o presidente da Frelimo.
Membros reforçam unidade rumo ao XII Congresso

Silva Livone – Secretário- geral da OJM

À margem do seminário, o secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana (OJM), Silva Livone,
adiantou que, ao nível da juventude, o XII congresso do
partido está a ser preparado de forma participativa, priorizando a inclusão de todo o braço juvenil na planificação
das actividades.
Livone disse que a OJM está comprometida a seguir a
par e passo o apelo deixado pelo presidente da Frelimo,
Filipe Nyusi, de "embarcar pessoas certas e desembarcar
as erradas".
"O presidente quer a OJM, OMM e ACLLN cada vez
mais fortes e mobilizadores”, reforçou.
A Frelimo afina máquina para o XII Congresso. O encontro de Nyusi com os membros serviu para partilhar a
linha política do partido, materialização das estratégias
e objectivos, a sustentabilidade do organismo e outros
pontos relevantes.
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EM CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO

INNOQ detecta irregularidades em
mangueiras de combustivel

D

esde o dia 1 de Julho, o Instituto Nacional de Normalização e
Qualidade (INNOQ) tem estado
a fiscalizar estabelecimentos comerciais e bombas de combustível. A acção
insere-se no âmbito da defesa do consumidor. A fiscalização ocorre em três províncias, nomeadamente Nampula, Sofala e Maputo. Até ao momento, foram fiscalizados 19
postos de abastecimento, tendo sido constatadas irregularidades em 11 mangueiras das
174 observadas.

D&F Texto: Dossier Económico

Em entrevista concedida ao Dossier Económico,
o chefe do Departamento de Metrologia, Bernardo
Mussagy, refere que das 11 mangueiras com irregularidades, quatro foram descartadas, tendo em conta que se tratava de infracção de primeira viagem.
Duas deram azo a uma advertência e cinco foram
parar no Gabinete Jurídico, estando os processos
em tramitação.
O INNOQ pretende esclarecer de quem é realmente a culpa, disse Bernardo Mussagy, que coloca três hipóteses.
"O instituto delegou competências, por exemplo, aos Conselhos Municipais. Por sua vez, temos
a entidade que responde pelo posto de abastecimento e depois temos aquele que encontramos
lá, que é gestor do posto. Queremos perceber
entre esses três quem, na verdade, vai arcar com
a responsabilização penal do Gabinete Jurídico",
refere.
Quanto à fiscalização dos produtos pré-medidos, até ao momento, mais de oito estabelecimentos foram submetidos ao crivo, tendo sido

Inocêncio: Automobilista

Bernardo Mussagy: Chefe do Departamento de Metrologia Legal no INNOQ

observados 908 produtos. Foram constatados
problemas de peso em determinados produtos,
com destaque para o açúcar nacional branco e
castanho de 1kg, farinha de milho de uma marca
estrangeira, feijão manteiga, entre outros. O chefe do Departamento de Metrologia diz haver um
trabalho para perceber junto das empresas e empacotadoras as infracções de peso.
De acordo com Mussagy, há uma possível falta de seguimento de pesos das embalagens bem
como a eventualidade de que os instrumentos de
pesagem não terem sido calibrados.
O INNOQ actua nas áreas de volume, massa,
temperatura, pressão e na elétrica. Neste
momento, segundo o chefe do Departamento de Metrologia, Bernardo Mussagy, o
instituto prepara-se para operar na área de
forças entre outras áreas, como os radares de
velocidades e métodos de medição de nível
de álcool nos funcionários antes da
entrada nos sectores de trabalho.
Actualmente, o instituto tem feito duas operações: verificação e fiscalização. A primeira decorreu nos
primeiros seis meses do ano, tendo o
INNOQ prestado assessoria na verificação de pesagens e qualidade dos
produtos. Já a segunda decorre nos
últimos seis meses e consiste mesmo
numa espécie de “policiamento” em
estabelecimentos comerciais, empresas, indústrias, etc.
O INNOQ é uma entidade pública
subordinada ao Ministério da Indústria e Comércio. Dedica-se
à aferição da qualidade, certificação, normalização e metrologia

Insatisfação dos consumidores
Perante os problemas detectados nas bombas de abastecimento de combustível, o Dossier Económico procurou ouvir automobilistas,
que são os maiores prejudicados, na perspectiva de perceber se já se teriam dado conta do
fenómeno.
O primeiro entrevistado, Inocêncio, relatou
que já tinha noção das irregularidades das mangueiras. Recorda-se de, numa das ocasiões, ter
abastecido e o combustível ter durado pouco
tempo, o que o levou a abastecer em uma outra
bomba, tendo notado uma “grande diferença”.
"Tenho prestado atenção quando vou a algumas bombas. Já fiz um balanço. Numa das
vezes tive um percurso normal, mas quando foi
em outra bomba o percurso foi menor, a partir
daí notei alguma diferença", conta.

Carlos Bila, Taxista.
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CHAN 2022

Mambas a 90 minutos do objectivo

A

selecção nacional de futebol,
Mambas, conseguiu um precioso
empate a uma bola no jogo da
primeira mão da última eliminatória de acesso à Campeonato Africano Interno, designando CHAN-2022, em partida
disputada no Bingu Wa Mutarika Stadium,
em Lilongwe. Com este empate, diga-se
sofrido, sobretudo na segunda parte, a
turma de Chiquinho Conde tem a oportunidade de decidir a eliminatória no Estádio
Nacional do Zimpeto.

Uma vitória ou um empate sem golos
são os resultados possíveis para que Mocambique possa qualificar-se para a prova
que terá lugar na Argélia, no próximo ano,
voltando a tomar parte numa competição
em que esteve presente há nove anos em
Cape Town, na África do Sul.
Centenas de adeptos Moçambicanos

“tomaram de assalto” as bancadas do Bingu National Stadium, uma verdadeira onda
vermelha que inundou aquele recinto cuja
arquitetura é semelhante ao Estádio Nacional do Zimpeto, aliás ambas infraestruturas foram construídas por empreiteiros
chineses.
Galvanizado com o apoio dos adeptos,
Moçambique entrou melhor e como corolário dessa boa entrada aos 8 minutos, Telinho faz um centro tendo pra esquerda aparecendo Nelson Drivassone no coração da
aérea a rematar para o fundo das redes de
Charles Thom. Era o uma a zero favorável
aos Mambas que levou a torcida moçambicana a exploda de alegria.
O Malawi começou a correr atrás do
prejuízo e equilibrou os pratos na balança
e aos 21 minutos após uma perda de bola
pela esquerda da defensiva dos Mambas
Yamikhan Chester tira um remate quengo
parar no fundo das redes de Ernan. Estava resposta a igualdade, desta feita a uma

bola.
O equilíbrio manteve-se até ao apito final dos primeiros 45 minutos de jogo, com
a igualdade a justificar aquilo que foi a produção das duas equipas nesta etapa.
Na segunda parte, o Malawi entrou melhor ameaçando por várias vezes a baliza
defendida por Ernan Siluane que aborreceu-se com as facilidades que estavam a ser
concedidas pela defensiva moçambicana,
sobretudo a Yamikhan Chester que causou
muitos calafrios sempre que tocava na bola.
Aos 65 minutos Chiquinho Conde foi
obrigado a mexer na sua equipa tendo feito uma dupla substituição colocando em
campo Edson para o lugar de Danilo Muze
João foi lançado para o lugar de Dário, na
perspectiva de melhorar o equilíbrio defensivo na equipa dos Mambas e reforçar a saída para o ataque.
Só aos 74 minutos é que Moçambique
conseguiu fazer o primeiro remate na sequência de um contra-ataque com Lau King
a fazer Uj passe atrasado o João
Bonde que atirou por cima da
baliza de Charles Thom.
Aos 89 minutos os Mambas
poderiam ter fritado golo, após
um livre, Telinho chega tarde a
bola e o seu toque não foi foi suficiente para enviar a bola parado fundo das redes malawianas.
No primeiro minuto dos três
de compensação Skaba fez a estreia absoluta nos Mambas tendo entrado para o lugar do capitão Telinho, sendo que pouco
tempo depois o árbitro deu por
terminada a partida.
FICHA TÉCNICA

Tudo será decidido no Zimpeto

MALAWI: Charles Thom,
Stanley Sanudi (c), Paul Ndlovu,
Chikoti Chirwa, Miciam Mhone
(Gilbert Chirwa 67) Chimwemwe Idana (Precious Sambani 83’) Stenie Davie (Chiukepo Msowoya 67’), Yamikhan
Chester Lanuesi Nkhoma 83’),
Muhammad Sulumba, Gomezgani Chirwa e Miracle Gabeya
MOÇAMBIQUE: Ernan, Infren,
Chico, Martinho, Danilo (Edson,
66’); Amadu, Shaquille, Telinho
(c) (Skaba 90+1), Nelson (Melque Alexandre 77’), Dário (João
65’) e Lau King (Isac de Carvalho
77’). Lance
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Celebrando Moçambique

SEGUNDA-FEIRA 29 de Agosto de 2022

CULTURA

DOSSIERS & FACTOS

23

O PINCEL MÁGICO DE MUZILENE

Pintar rostos para valorizar pessoas   

G

ilberto Muzilene é seu nome oficial, mas é mais conhecido simplesmente como Muzilene. É um
homem de paixões e que encontra nas cores, telas e pincéis veículos para
exteriorizar sentimentos. Desabrochou nas
ruas da Polana Caniço A, onde cresceu e deu
os primeiros passos como artista, durante a
década de 80, a brincar nas areias escuras,
por vezes lamacentas, e também em poças
de água que enfeitam as vias do quarteirão
52, bem como outros pontos do seu bairro
sempre que chove.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Mais tarde, já no ensino primário, chamou a atenção
de um professor – pela sua boa prestação na disciplina
de Educação Estética e expressividade dos seus desenhos e pinturas – que o aconselhou a seguir o trilho da
Escola de Artes Visuais. Os primeiros quadros de Muzilene foram pintados à tinta de parede, na impossibilidade
de ter o acrílico, por falta de dinheiro. ‘‘Acredite, aquilo
dava um brilho que tirava toda a qualidade’’, descreve o
artista e sustenta que ‘‘como eu fazia de coração, as pessoas gostavam muito’’.
A pintar quadros nos corredores do Baía Mall, em
Maputo, Muzilene trabalha em meio ao movimento de
pessoas que circulam no interior do Centro Comercial.
Pelos trabalhos que lá tem feito, é possível perceber um
Muzilene retratista, pois faz essencialmente rostos. Entretanto, destaca que não só de rostos que se faz Muzilene, pois também se aventura noutros esboços. ‘‘Tenho
muitas técnicas, só para frisar. Além do rosto, faço paisagens urbanas, cenas do quotidiano, onde podes ver o
dia-a-dia das pessoas e do guetto onde eu vivo’’, esclarece, sem desviar o olhar da obra que ia sendo elaborada.
O que acontece, explica, é que o Baía Mall é um bom
espaço para se ter mais visibilidade, sobretudo para
quem faz arte. ‘‘Estando aqui, vi a necessidade de me
especializar em retratos, para trazer os rostos como uma
forma de valorizar as pessoas’’, conta.
Muzilene começou a pintar ainda miúdo. É tomado
por uma enorme nostalgia ao recordar dos seus primeiros trabalhos, porque acredita que a ingenuidade e espontaneidade com que pintava faziam de si um artista
completo.
‘‘Eu fazia coisas incríveis, PAH!’’, vangloria-se, enquanto esboça um sorriso aos soluços, ao mesmo tempo em
que interrompe as pinceladas para rebobinar a memória com maior precisão. ‘‘Admiro que, agora, parece-me
que estou um pouco relaxado, mas quando era miúdo,
fazia coisas terríveis que até agora gostaria de voltar a
ter aquela memória de miúdo, para pintar aquelas cenas actualmente’’.
Hoje em dia, Muzilene ainda se considera um miúdo, por acreditar que tenha mais por aprender do que
a ensinar. Entretanto, admite que as capacidades e motivações que outrora tivera para produzir os seus trabalhos se foram com o tempo, pois ‘‘agora já estamos num
tempo digital, em que temos feito coisas que muitas
vezes não são por inspiração natural”.
A arte não deve ser escondida
No Baía Mall, as obras de Muzilene atraem olhares
curiosos de pessoas que despendem alguns minutos
do seu tempo para assistir ao processo de concepção,
sendo que algumas pagam pelos retratos.
É neste tipo de ambientes que Muzilene gosta de

Muzilene, pintor
produzir. Um dos saltos mais altos no seu percurso foi a saída do ateliê para as ruas, onde ele nasceu.
‘‘Percebi que estava muito fechado quando pintava em
casa e no bairro. Eu precisava de pintar para as pessoas verem e apreciarem o meu trabalho’’, elucida Muzilene, frisando que arte “não é algo a se esconder”.
Ser visto ao vivo durante o fabrico de suas obras é um
hábito que Muzilene já vai alimentando há algum tempo,
pois constata que o contacto directo com o público, a este
nível, rende-lhe um grande impacto positivo. Admite que
não é tarefa fácil produzir diante da atenção do público,
mas lança este estímulo a outros fazedores. ‘‘Acho que é
bom e gostaria de levar essa forma de fazer também para
zonas onde vivem pessoas com menos posses, para verem
as coisas a acontecer’’
O impulso de Naguib
Apesar de enormes desafios e dificuldades, que vão
desde a aquisição dos materiais até à venda das obras, Muzilene extrapola os limites dos espaços fechados e sai para
algumas das principais avenidas e paragens da Cidade de
Maputo, em 1999, para vender os seus trabalhos. Num dia
qualquer, a cumprir as suas jornadas diárias, um homem
chegou ao seu pequeno ofício para apreciar as suas obras.
Muzilene, como sempre, concentrado a pintar mais um
quadro, não se deu conta à priori de quem se tratava. Até
se levantou para mostrar e dar detalhes dos seus trabalhos,
como quem recebe um novo apreciador, quando se deu
conta de que estava diante de nada mais e nada menos
que Naguib, artista plástico que é uma das suas maiores
fontes de inspiração. Muzilene tratou de guardar na memória as palavras de Naguib, artista a quem considera mestre, ao ver os seus quadros.
‘‘Ele disse-me que eu pintava muito bem e que, por isso,
precisava de sair das ruas e entrar nas galerias, foi quando
fui conhecer o Núcleo de Arte, em 2000’’, narra.

No Núcleo D'Arte expandiu os seus horizontes, aperfeiçoou as técnicas e continuou a produzir. Conheceu
artistas com quem criou amizades e passava tardes a fio,
em conversas e oficinas de pintura em seus ateliês, como
Ídasse Tembe, Victor Sousa (professor de arte), Samuel
Djive (a residir no mesmo bairro - Polana Caniço A), sem
contar, claro, com a influência dos trabalhos do grande
mestre Malangatana.
Membro efectivo do "Núcleo D'Arte" desde 2006, também teve os primeiros contactos com críticos de arte e fez
as suas primeiras exposições, afirmando-se como artista.
A sua primeira aparição foi em 2012, numa colaboração
com João Timane, intitulada "Despertando Olhares", que
esteve alojada na Mediateca do BCI, na baixa da cidade
de Maputo.
Daí, não mais arredou. Três anos depois, nasceu a sua
primeira individual. "Hlhavutelo" – termo bantu que, em
português, significa revelação – é o trabalho com que
Muzilene colocou os pés firmes no chão e decidiu caminhar com mais vigor. Na mostra, que também esteve
aberta na Mediateca do BCI, o artista revela cenários do
quotidiano, reflectindo sobre as lutas diárias pela sobrevivência das gentes do subúrbio, num mundo que considera "egocêntrico."
Pegou o gosto e a prática por individuais e, em 2017,
inaugura mais uma exposição. "Massungulo" – princípio,
início ou génese – é igualmente um nome de origem
Bantu. Em 2019, volta a expor. Desta feita, pela chancela
da Escola Portuguesa, que o desafiou a criar um conceito
em torno da preservação do meio ambiente. "Nós e o futuro sustentável" foi o nome escolhido para a mostra com
que Muzilene pretendia lançar o apelo para a adopção de
boas práticas ambientais.
Tem ainda algumas participações, como "Um Brinde
à Amizade" e, mais recente, "Os Heróis do Covid", no Baía
Mall, em 2019, que lhe possibilitou o espaço onde hoje
faz os seus trabalhos.
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NTERNACIONAL

ELEIÇÕES EM ANGOLA

UNITA diz ser necessário
corrigir mandatos

A

dalberto Costa Júnior
falou aos jornalistas
após prestar homenagem ao ex-Presidente angolano, este domingo
(28.08), na Praça da República,
em Luanda, reconhecendo ter
sido uma decisão difícil a de se
deslocar ao local.
"Achámos que devíamos estar
presentes no sentido de prestar
homenagem ao ex-presidente da
República. Não foi uma decisão fácil,
dado o facto de termos aqui chegado
com tanta falta de tranquilidade e
ausência de uma parte da família,
assistimos a uma cerimónia com alguns
excessos partidários, não me parece
que coubessem aqui as mensagens dos
partidos políticos", comentou o líder
da União Nacional para a Independência
Total de Angola (UNITA).
Durante as cerimónias fúnebres,
foram lidas mensagens da família e
de várias entidades, incluindo da vicepresidente do Movimento Popular de
Libertação de Angola (MPLA), partido
de José Eduardo dos Santos.
"Quando se trata do Estado, o
Estado deve representar-nos a nós
todos e estes ainda são os desafios
que Angola tem pela frente, mas
independentemente disso fizemos
bem em vir até cá", complementou.

Resultados eleitorais
Questionado pelos jornalistas sobre
as recentes declarações da Comissão
Nacional de Eleições, o presidente
da UNITA afirmou que "há provas de
que é necessário corrigir mandatos",
garantindo que qualquer posição do
partido relativamente ao resultado das
eleições angolanas será formalmente
provada.
"Há provas de que é necessário
corrigir
mandatos,
mas
não
terminámos a contagem. Nesta
matéria temos de estar tranquilos, não
devemos tomar posições em nada que
não seja provado. Tudo o que viermos
a fazer será formalmente provado,
esperamos o mesmo das instituições e
do MPLA", disse Adalberto Costa Júnior.
Segundo o líder da UNITA,
foram formalizadas nas comissões
provinciais eleitorais reclamações nos
casos em que "os resultados não estão
conforme".
"Penso que é em função disso que
ontem o porta-voz da CNE afirmou que
iriam rever os mandatos", continuou.
No sábado, o porta-voz da Comissão
Nacional Eleitoral (CNE) declarou ao
jornalista que estavam a ser analisados
os relatórios sobre votos reclamados
ao nível das comissões provinciais
eleitorais e só depois de todas as
informações
haveria
resultados
definitivos. DW

Adalberto da Costa Júnior
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Factos

Liderança em televisão
vale isso tudo?

Garganta viu um espectáculo
ingrato num canal televisivo
da praça, onde um “músico"
se
apresentou
de
fraldas
descartáveis em pleno programa
que vai ao ar das 16 às 18
horas. Num momento em que
os meninos, ou melhor, as
crianças estão a ver televisão, o
tio vai ali exibir os seus pelos e
partes íntimas, tudo à mostra.
Sinceramente, será que liderar a
audiência vale isso tudo? O que as
televisões estão a ensinar às flores
que nunca murcham? Aquele não
seria um cantor para passar em
horas menos comprometedoras?
Até porque essa televisão tem
um programa para esse efeito,
que passa bem no fim da noite e
apresentado por um apresentador
(passe a redundância) com nome
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Dossiers

de estrondo da natureza em
momento de chuva. Nota curiosa
é que há cerca de uma semana o
apresentador desse tal programa
recebeu um convidado que o
acusou de promover coisas sem
interesse e este afirmou que seria
mais selectivo. Afinal ser selectivo
é isto? Não tem diferença em
relação a um outro programa
de outro canal que organiza um
reality show de casais (estranhos
todos) que passa todo o dia a
fazerem todo tipo de porquice.
Não se aprende nada, nada
mesmo. E não há quem regula
essa pouca vergonha. Cada um
faz o que quer e como quer. É
democracia,
é
globalização,
somos modernos, mais do que
todos. Quem é esse Garganta
Funda para falar essas coisas?

Maputo a ferro e fogo

Maputo está "arder", a nossa
polícia não está para meias
medidas. Se bebeu, não vale
a pena se fazer de carapau de
corrida ou ir se fazer de espertinho,
vai ser envergonhado. Para além
de te arrancarem a carta por
longo tempo, como bónus, vais
sair na televisão. Quem avisa
amigo é, se conduz não beba.
Enquanto o cerco aperta para os
bebedores, coisas estranhas vão
acontecendo na nossa PRM. Passa
uma semana que foi notícia que
numa parcela deste vasto país,
um homem entrou na esquadra e
soltou cerca de 10 reclusos. Esta
proeza foi feita sem um único
disparo. A fuga também foi feita
de forma ordeira, e os reclusos
fugitivos
procuraram
não
incomodar os polícias em serviço,
tudo na paz. Outro caso estranho
foi a apreensão de armas de

guerra por parte da polícia, que
entravam a partir da fronteira
de Ressano Garcia, facto que foi
clarificado pelo Comandante
Geral. Disse que não se tratava
de armas para fins duvidosos,
como havia sido pomposamente
anunciado, mas, sim, armas
destinadas à segurança em
Cabo Delgado. Quem ganha com
tanta desinformação? Como a
própria PRM é a primeira a correr
para desinformar, o objectivo é
espectáculo? Que o façam com os
bebedores, isso é uma coisa (já
que o trabalho é acompanhado
por televisões ou são os mesmos
agentes a filmarem), porém,
devem ter mais cuidado com
assuntos sensíveis que envolvem
Cabo Delgado, sob o risco de
ser ela, a própria autoridade, a
lançar falsos alarmes e a agitar
desnecessariamente as massas.

